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ELŐFIZETÉSI ÁR:
M elyben házhoz h o rd v a  és v id ék re  

postai m egk ü ld ésse l:

E gész évre . . . 4  fr t —  kr.
F é lé v r e ........................2 frt —  kr.
N egyedévre . . . I frt —  kr.

E gyes szám ara 10 kr.

H ird e tések e t ju tán y o sán  szám ítunk.

H ivata los h irdetm ények  100 szóig 
1 írté r t közöltetnek .

K incstári bé lyegdij m inden  h ird e 
tésé rt 30 k r.

SATORALJA
Zem plénvárm egye közérdekeit képviselő hetilap.

Megjelenik minden szombaton.

SZERKESZTŐSÉG
ÉS

KIADÓHIVATAL
hova a lap  szellem i részét illető
közlem ények s az előfizetési pénzek , 
h irdetési kéziratok s d ijak  és a  lap  
szé tküldésére vonatkozó felszólalá

sok in tézendők . 
SaroKpfct&k, Kovácit-uua 176.

K éziratokat nem  adunk vissza.

B érm ente tlen  leveleket nem  fo
gadunk  el.

N yiltté r m inden  sora 20 kr.

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ-TULAJDONOS:

STEINFELD JENŐ.
T A R S -S Z E R K E SZ T Ű  :

R É Z  L Á S Z L Ó .

Előfizetési felhivás.

A „Sátoralja" e számmal uj i'éléy.et 
kezd. Egy félév  elég  idó arra, ftqjy'öigy 
vidéki hírlapnak szellem ével, irányával 
a nagy közönség megismerkedjék és 
életre valónak, vagy beszüntetendőnek 
ítélje. Hogy a „Sátoralja" irányával, szel
lem ével a nagy közönség hogy van meg
elégedve. azt nem vagyunk szerencsések  
tudni: de hogy életre való, azt minden 
tartózkodás nélkül mondhatjuk, mert nem 
egyszer tapasztaltuk már, hogy egyik
másik közleményünk eljutott oda, hova 
szánva volt s nem is maradt egész nyom 
nélkül.

Ez a tapasztalat buzdít arra engemet, 
hogy — bár áldozattal is —  tartsam 
fen lapomat. E buzdításnak az a tudat, 
hogy minden kezdet nehéz —  s az a 
remény, hogy ez uj félévben a t. elő
fizetők száma szaporodni fog — képezi 
alapját.

Ilyen remények között volt szives R éz  
L ászló  ur is, ki lapomnak már eddig is 
munkatársa volt, a társszerkesztőséget 
elvállalni.

Kérem tehát azokat, kik a „Sátoralja“ 
szellem ével meg vannak elégedve, irá
nyát helyesnek — célját: a  h a m isíta tla n  
közszellem ébren tartásá t, a h a ladásra  való  
buzd ítást •— szükségesnek tartják: elő
fizetésük vagy egyelőre előjegyeztetésük  
által fejezzék ki azt, hogy a lap fen- 
tartandó.

Azokat pedig, kik a lap árával hátrá- 
lékban vannak, kérem hátrálékuk bekül
désére. A lap előfizetési ára: egész évre
4 frt; */i évre 2 frt; J/4 évre 1 frt.

Maradtam Sárospatakon, 1895. julius 5 ( 

kitűnő tisztelettel 

S T E I N F E L D  J E N Ő ,
felelős szerkesztő s k iadó  tulajdouos.

Midőn a „ Sátoralja“ társszerkesztősé
gét elvállaltam, azon reménynyel tettem  
ezt, hogy ez uj félévben — az előfize
tők számának szaporodásával — fejleszt 
he.tni s  bővithetni fogjuk lapunkat. Vajha 
e reményemben ne csalatkoznám!

Szükségesnek tartom ez alkalommal 
megjegyezni azt is, hogy lapunk iránya 
és szellem e változni nem fog. Marad az, 
a minek megindult: független minden
kitől: személytől és pártoktól egyaránt.

Ezeknek előrebocsátásával ajánlom la
punkat s magamat a t. közönség párt
fogásába.

Maradtam Sárospatakon, 1895. julius 5 
kiváló tisztelettel 

K É Z  L Á S Z L Ó ,
a »SátoraIja< társ-szerkesztöje.
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Vidéki hírlapirodalom.
A vidéki hírlapirodalom történetét még 

ez idő szerint nem volna nehéz megírni, 
amennyiben ez irodalom nem nagyon idős. 
Ha azonban a vidéki hirlapok számát

tekintjük, ezt már sokkal tekintélyesebb
nek kell tartanunk, mint az évek számát
—  úgy, hogy e két szám nem áll egy
mással egyáltalában arányban.

S ha halljuk —  talán panaszképen is, 
talán vádképen is — hogy nagyon is 
emelkedik a hirlapok száma, valósággal 
ez gondolkodóba ejt bennünket is, hogy 
hát csakugyan van-e szükség annyi v i
déki hírlapra, mint a mennyit szerencsénk  
van (ismerni?! Csak itt pl. Zemplénme- 
gyében nyolc hírlap jelenik meg. Három 
S.-a.-Ujhelyben, négy Sárospatakon és 
egy Szerencsen. Ezek közül ugyan há
rom csak névleg nevezhető vidéki hír
lapnak —  olyan értelemben, mint a többi 
öt, mert tényleg speciális és egész hazai 
érdekeket szolgáló vállalatok. De ha igy 
fogjuk is fel pl. Zemplénmegye hírlap
irodalmának ügyét, még akkor is öt vál
lalat esik kizárólag megyénkre. És ez 
igy van, sőt még i g y  eb  b más m egyék
ben, sőt még városokban is.

Mi teremtette meg az uj i d ő k b e n  
ezt a helyzetet? —  Éppen maga az uj
i d ö.

A mit a múltban a gyűlések végeztek  
el, azt ma a hirlapok végezik. A múlt
ban egy-egy gyűlés napokig, hetekig el
tartott, nagy eszm éket tárgyaltak azokon 
s a közben nagy eszmék születtek meg, 
melyek átalakították a hazát, a társa
dalmat.

M a, e gyűlések — mondhatjuk —  
órákig tartanak csupán, kis érdeklődés 
mellett. U,j eszm éket alig-alig hallunk fel-

w á m z M
A hiúság.

—  A » S á t o r a l j a «  ered eti tárczája . —

Egy általánosan e lterjed t 9 többékevésbbé 
majd mindnyájunk lelkében lakozó jelenséget 
szándékozom fejtegetni és magyarázni. Vala
hogy meg ne ijedjen a szives uöolvasó e kényes 
thém a hallatára, hisz először is, ha talán a 
hiúság nagyobb perczentben van is meg a nők
nél, a férfiak nagy részénél is feltalálható, 
csak tárgya, form ája m á s ; azután én nem is 
szándékozom kritikát, még pedig feltétlenül 
elítélő és lesújtó kritikát gyakorolni a nők 
nagyfokú hiúsága s ebből származó fényűzése, 
czifrálkodása, divatoskodása s nagy mennyi
ségű ruha- és pipere-kontója m iatt; czélom ez 
általános em beri tulajdonságról vagy mondjuk 
gyöngeségről némi fogalm at adni akként, hogy 
kijelölöm helyét az em beri érzelmek körében, 
feltűntetem  fokozatait és különböző nemeit, 
vizsgálom term észetét és keletkezését s rám u
tatok röviden a kifejlődött hiúságnak káros 
következm ényeire '

A mint a  term észettudós, a botanikus egy- 
egy növényt akként határoz meg. hogy fel
tünteti a hasonlóságot és különbséget közte és 
a többi vele egybevethető növények között, 
vagyis az illető egyedet a faj, vagy nem körébe 
illeszti bele, nekünk psyehologusoknak is akként 
kell eljárnunk. A botanikus kezebe fogja a 
növényt, vizsgálja egyenként tulajdonságait, 
alakját, szinét, leveleit, szárál, gyökeret 3 aztán 
ha nincs neve, ad neki. Mi nem vagyunk ilyen 
kedvező helyzetben, mi sziniul-színre nem lát
hatjuk az érzelmeket. :ízok nem képezhetik 
tárgyi (objectiv) szemlélet anyagát, azokat csak 
érezzük a külső nyilvánulásokból, a  test moz
gásokból, a szem s aztnn a belső szervek álla
potából következtethetünk es:ik azoknak miné- 
műségére. S miután a legtöbb érzelem nek m ár 
régóta megvan a saját neve, talán legközvet
lenebbül magából a névből indulhatunk ki.

Mit jelent ez elnevezés hiú, melyből a hiúság 
nyelvileg szárm azik  Olyan tárgyakat jelölünk 
e melléknévvel, a melyeknek igen csekély, 
vagy épen semmi reális értékük sincs, am elyek 
nek tehát nagyobb hasznát nem vehetjük. Hiú 
álom, hiú ábránd, hiú törekvés =  hasztalan, 
sikertelen tö re k v é s ; hiú vágy =- elérhetetlen 
vágy stb. féle kifejezések mind erre  utalnak. 
Hiú em ber aa, a ki a maga értéktelen, vagy

kevésbbé értékes, hasznos tulajdonságait kel
leténél nagyobbra becsüli s azt várja, hogy 
mások is ő róla úgy vélekedjenek, a mint ő 
vélekedik saját magáról. A hiúság érzelméből 
fakad tehát azou törekvése, hogy em bertársai
nak mennél jobban tessék, mennél jobban 
m agára vonja ezeknek ügyeimét, ménnél gyak
rabban hallja azoknak dicsérő, elismerő nyilat
kozatait. A hiúság tehát a mint m ár most 
is látjuk — érzés, a melyhez azonban törekvés 
vágy) is csatlakozik. H iuságérzésünknél fogva 

vagyunk rendkívül érzékenyek, fogékonyak m á
soknak rólunk való nézete, véleménye irán t; 
term észetesen a  jó vélemény hízeleg nekünk, 
jól e s ik : a rossz hant (sért) bennünket, rosszul 
esik. 8 ki tagadná azt, hogy az em ber aztán 
törekszik a jó érzésre, az ö rö m re ; s kerülni, 
távoltartani igyekszik a rossz érzést, a fá j
dalm at ?!

A mondottak után könnyen kijelölhetjük a 
hiúság helyét az érzelm ek k ö réb en '? ! A hiúság 
saját m agunkra vonatkozik, forrása Énünk, 
individualitásunk, charakterünk valamely tu la j
donsága, vagy tulajdonságai tehát egoistikus 
érzelem. De kifejlődéséhez m ár azon magasabb 
fejlettség kell, hogy saját Énünket, szem élyi
ségünket elképzelhessük, elgondolhassuk, ma., 
gunkat m ásoktól elkülöníthessük s a term eszei



vetődni azokon. Érdeklődők helyett unal
mas arcokat láthatunk, kik nem tesznek 
mást, mint a már mindenki által előre 
ösmert határozatok felett szavazattal dön
tenek. A határozatokat előkészítik az esz
mék harcát vívó hírlapok.

A múlt lapjainak forgatása és a jelen  
szemlélése erre tanit bennünket.

És ha csakugyan igy van ez, akkor 
nem kicsinyelhetjük azt a törekvést, hogy 
annyian igyekeznek a sajtó köré csopor
tosulni; nem sokaltatjuk a vidéki hírlap
irodalom számbeli emelkedését. Sőt e l
lenkezőleg arra kell törekednünk, hogy 
a különböző j o g o s  érdekek és irányok 
teljes erővel legyenek képviselve, mert 
az eszmék harcából áll elő a legüdvö- 
sebb eszme

Ma, mikor minden polgár jogot formál
hat az ügyek intézésében való befolyás
hoz, már gy ülésezni — ú g y , m i n t  a 
m ú l t b a n  —  nem lehet. De viszont ma, 
midőn oly széles mederben mozog min
den ügy s gyors egymásutánban állanak 
elő a különböző kor-szülte kérdések, 
egy két emberre bízni j o g o s  érdekeink 
kielégítését, eszméink megvalósítását, 
szintén nem lehet. A sajtó hatalmára van 
tehát szükségünk. Az vesse bele a mér
legbe súlyát.

Mi pl. — hogy ismét a saját helyze
tünket vegyük fel, —  Zemplénmegyében 
nem sokaljuk a meglevő, megyénk ér
dekeit szolgáló öt hírlap kiadási vállala
tot. Oly nagy megye —  annyi, részint 
természeti fekvésénél, részint éghajlatá
nál fogva is, különböző érdekkel,—  hogy 
öt hírlap (egy ezek közül kizárólag gaz
dasági ügyekkel foglalkozó) csak alig- 
alig képviselheti a különböző —  érdek 
is szülte —  irányt.

Egész határozott véleményünk s meg
győződésünk tehát az, hogy s z ü k s é g  
v a n  a v i d é k i  h í r l a p i r o d a l o m r a  s 
mi annak számbeli emelkedését nem ta
láljuk veszedelmesnek. Szükség van reá.

Más kérdés az, hogy meg vagyunk-e 
elégedve a vidéki hirlap irodalom szel
lemi niveaujával? Nem vagyunk. Nem 
találjuk arányosnak e niveau em elkedé
sét a szám, a mennyiség em elkedésével.

A legtöbb vidéki hirlap nem is egyes 
i r á n y t  k é p v i s e l ő  p á r t o k  szolgála

tában, hanem egyes emberek magán ér
dekeinek, szeszélyeinek, kedvteléseinek  
szolgálatában állanak. Ez már ha nem 
bűnös is —  de beteges állapot

Ösmerünk vidéki hírlapokat (nem em
lítünk neveket, inég megyéket sem), me
lyeket leginkább a szerkesztő változások 
jellemeznek. S a mi leginkább feltűnik 
e változások alkalmával, az az, hogy 
mindannyiszor megváltozik a lapnak szel
leme is, iránya is. Ez ugyan természe
tesnek l á t s z i k ,  de valójában term észet
ellene?, mert egy hírlapnak nem a szer
kesztő e g y é n i  gondolkozásához kell 
alakulnia, hanem megfordítva, a leendő 
szerkesztőnek kellene a lap e r e d e t i  
szellemét megösmernie s igy vállalnia el 
a szerkesztést. S még egy megjegyzésünk  
e változásokra az, hogy a szóban forgó 
vidéki hírlapok mindig tekintélyes társa
dalmi állású egyénekre vadásznak —  te
kintet nélkül arra, hogy az eszmék ter
jesztésének, az irányadásnak e nemében 
elég  ügyesek és munkások lesznek-e az 
újdonsült szerkesztők. Ez az eljárás hasz
nálhat a kiadónak e g y  i d e i g ,  de a 
közügynek egy percig sem.

Ösmerünk aztán olyan vidéki hírlapo
kat is (megint nem említünk neveket), 
a melyeknek iránya, célja mindig ugyanaz 
marad, de olyan cél, olyan irány ez, 
melyből nem kérünk egy cseppet sem. 
Ez ugyanis: a hatalom dicsőítése, a ha
talom előtt való meghunyászkodás, az 
erősek uszályának hordozása. Az ilyen 
szellemi harcos az eszmék tisztázásába 
üdvösen bele nem folyhat.

Az a mi eszményünk a vidéki hírlap
irodalomra vonatkozólag, hogy az irányá
hoz mindig hű legyen. Ne a személyekben  
keresse a maga erejét, hanem kitűzött 
czéljához, irányához való hűségben. —  
Életrevalóságát ne azzal igyekezzék be
bizonyítani, hogy a lap élén melyik 
tekintélyes társadalmi állású egyén nevét 
viselheti —  mint szerkesztőét: hanem 
azzal, hogy minő irányt képvisel, milyen 
a czélja s mint igyekszik ezt megvaló
sítani.

Az irány legyen szabadelvű; a czél 
leg y en : a jognak, az igazságnak, a mél
tányosságnak követelése. Ezekre nézve 
legyen teljesen független. Sem felülről,

sem alúlról utasítást, befolyást ne fogad
jon el. Személy előtte soha ne legyen 
b ebben az esetben ami az író szívében 
van, legyen az a tolla hegyén is. így 
lehet a vidéki hirlap eszm eterjesztő, mert 
mint komoly törekvésű, magán érdek 
nélküli vállalatot, így szívesen olvas el 
és figyel meg minden komoly férfiú. 

Vajha ez eszm ényünket megvalósít
hatnék R. L.

VEGYES HÍREK.

—  K é r jü k  a z o k a t, k ik  la p u n k a t nem  hajlandók 
to váb b  já ra tn i ,  e s zá m o t kü ld jék  v iss za  a kiadó 
h iva ta lb a .

D r. B a r th a  B é la  jo g ta n á r t .  az  .Őrálló* 
felelős szerkesztőjét, városunk, de különösen 
a főiskola társadalm i életének rendkívül mun
kás, minden nemes ügy lelkes pártfogóját, 
tevékeny tag já t a debreczeni ref. főiskola jog
tanárjává választották meg f. hó 3-án, Ez 
B artha Béla ú rra  k itüntetés, még pedig jól 
m egérdem lett k itüntetés és csak gratulálni 
tudunk D ebreczennek a  szerencsés hódításhoz, 
m ert bizonyára bárm elyik intézetnek is előnyére, 
hasznára válik a tudom ányban oly mélyen járó, 
hivatásszerű tan á rt m egnyerni, m int Bartha úr. 
De ha  D ebreczenre nézve nyereség, ránk, 
különösen főiskolánkra nézve kétszeres vesz
teség. 8  most, lioary e sorokat írjuk, két ellen
tétes érzelem  váltakozik bennünk. Örülünk is, — 
m ert ha  m egválasztatásába belenyugodott, bizo
nyára vágya volt menni, vágya te ljesü lté t pedig 
m egérdem li; de m ásrészről fájlaljuk is távo
zását, m ert távozásakor veszteséget érzünk. 
Nem is tudunk ez alkalom m al m ást mondani 
neki, mint hogy a Gondviselés úgy intézze 
életét, mint aminöre leghőbben v á g y ik ! — 
Ezzel összefüggésben a másik debreczeni jog- 
akadém iai tanárválasz tásró l is megemlékezünk, 
amennyiben Sárospatak szülöttjét, főiskolánk 
egykori növendékét, dr. K érészy Zoltánt válasz
tották meg. A szép készűltségű ifjú tanárt 
üdvözöljük.

— Julius 6-ika arról is nevezetes, hogy 1704-ben
II. Rákóczy Ferencz a gyulafehérvári gyűlésen 
erdélyi fejedelem m é választatott.

— Vásár. S.-A.-Ujhelyben az úgynevezett 
, Sarlós “-vásár f. hó 1-én és 2-án ta rta to tt meg. 
Az álla tfelhajtás nagy volt, mi az á rakat kez
detben deprim álta, de később a nagyobb kereslet 
ism ét felszöktette, illetőleg norm álisnak volt 
mondható. A többi árúezikkek árai több-keve
sebb ingadozást m utattak. — Ugyancsak e napra 
esett 1(>!)7 julius hó 1-je, m elyen népzendűlés 
ütött ki S. A. Ujhelyben. A tényállás az, hogy 
a sárospataki kapitány, ki az újhelyi vásárosok
tól vám ot zsarolt, 17 közlegénynyel együtt 
agyonveretett. Az akkori (eljegyzés szerint:

és erkölcsi világ egyik önálló tagjának tekint
hessük és erezhessük. Erre a gyermek még 
nem igen képes, A gyermek is jól vazy rosBzúl ! 
érezheti magát, van öröme vagy fájdalma, ezek 
az önérzelmek azonban nem hiuságvágyának 
kielégítéséből, hanem term észetesebb testi vá
gyainak kielégüléséből származnak. Nem azért 
érzi magát jól, m ert talán anyja vagv apja, 
vagy a szomszédok azt mondják rája, hogy 
szép vagy, jó vagy, kedves, derék ; hanem 
azért, mert jóllakott, vagy puhán és melegen 
fekszik. Hogy dicsérik, az legfeljebb csak m am á
jának hízeleg, mintha csak őt m agát di
csérnék.

A hiúság tehát magasabb értelmi fejlettséget 
feltételező erkölcsi érzelem. Az értelmi fejlett
séget azonban csak viszonylagosnak kell é rte
nünk, mert m ásrészt a hiúság fogalmához nem 
egészen ok nélkül kapcsolódik ama mellék- 
értelem, hogy a hiu bizonyos mértékben kor
látolt is. Korlátolt annak ítélőképessége, a 
mennyiben nem tud különbséget tenni a valódi 
erdem és a látszólagos érdem között. Valaki 
pl. túlságosan hiu, büszke örökölt vagyonára 
insiyen kapott czimeire, rangjára, születésére 
testi szépségére stb. A hiúság kifejlődésének 
egy másik nélkülözhetlen feltétele a tarsaság 
embertársaink s ezen a ponton különbözik már 
a  hiúság a büszkeségtől, mint vele teljesen 
érintkező rokon érzelemtől.

A büszkeség nem egyéb, mint nagyobbfokú, 
em elkedettebb önérzet.

Az önérzetes ember ellentétben a hiúval, | 
önmagáról való vélem ényét olyan tulajdonsá
gokra alapítja, a melyek igazán értékesek, igazi 
előnyök ; érzi a maga kiváló tehetségeit, képes- 1 
ségeit s úgy cselekszik és munkálkodik, hogy 
cselekedetei és müvei összhangban, arányban 
álljanak képességeivel. Ha az önérzet nagyobb
fokú, keletkezik a büszkeség, vagy ha még 
erősebb, a dölyf, gőg, mikor az egyén tu la j
donságai értékét túlságos m agasra tartja  vagy 
mikor valaki bizonyos előnyöket nem oly m ér
tékben bír, mint a hogy hiszi. A gőgös is lehet 
büszke vagyonára, rangjára épúgy, mint a hiu.
A különbség a két érzelem között csak az, ' 
hogy a büszke tudja, hogy mások képességeiért 
önkénytelenül figyelik, dicsérik, csodálják, de 
nem keresi a figyelem és csodálatkeltést. ' 
A büszke, méginkább a  dölyfós, gőgös elég ; 
önmagának.* Ellenben a hiu folyton vágyik a 
dicséretre, folyvást hallani vágyik mások elis 
merő, dicsérő nyilatkozatait, bókjait, ha színből, 
ha szívből jönnek is azok. Az egyén minden 
alkalmat felhasznál, hogy m agát nagyobb tár
saság előtt kiállítsa, hogy tündököljék, hogy

• A büszke é ,  a gőgös, d ö ly fö l k i f e j e l e k  a régi nyelvben 
teljesen  azonos je le n té n e k  voltak. Szarva, ü á b o r  (N yelvűt 
X V I. 5 5 s .) szerint a büszke a  bűz f ín év b ö l ered A szó 
ezen szárm azásának je len tőségé t m a m ár nem  igen érezzük I

figyelem, csodálkozás tárgya  legyen. A dölyfös 
közönyös mások dicsérete, tetszése iránt, túl 
teszi m agát az ócsárláson, csak  azért van 
szüksége m ásokra, hogy lenézhesse, vagy vet
hesse azokat; a hiu nem elég önm agának, szük
sége van másokra, a hiu em bernek életeleme 
a társaság, a nyilvánosság

Ezen lelkiállapotok tehát, m elyeket a  nyelv, 
önérzet (becsületérzés), hiúság, büszkeség, ke
vélység, gőg (dölyf) nevekkel jelöl, voltaképpen 
egy fokozati sor szomszédos tagjai. 50 perczent 
önérzelem a normális önérzet vagy becsület
érzés, 60” 0 a hiúság és büszkeség, 70°/0 kevély
ség, 100"0 perczent a gőg.

S ha m ár most mint a botanikus vizsgálja, 
hogy mely növények hasznosak s melyek mér
gesek, mi is azt tekintjük, hogy e lelkiállapotok, 
érzelmek közül m elyek vezetnek jó ra  s melyek 
károsak, ártalm asak. Világos, hogy a hiúság 
nagyobb foka és a gőg mint végletek, a reánk 
vészthozó, káros s elítélendő tulajdonságok, 
jellem vonások. A kifejlődött és káros hiúságtól 
azonban meg kell különböztetnünk az ártatlan 
tetszvágyat vagy még inkább a nem es becs
vágyat. Az ártatlan  tetszvágyat különösen fiatal 
leányoknál tapasztalhatjuk , kik igyekeznek elő
zékenységükkel, szívességükkel, szeretetremél- 
tóságukkal em bertársainak tetszésé t és jó véle
m ényét megnyerni. Ez árta tlan  tetszvágy. külö
nösen ha term észetes és nem m esterkélt, a



„Hogy sokan a magyarok közűi is nem kevés 
sebesités esett a ném et kalap viselése miatt, 
mint Sennyey Ferenczen". Hogy továbbá a 
következő éjjel a nép Tokaj és I’atak  várakat 
elfoglalta. Ezek, t. i. a várak, Kákóczy tulaj
donai lévén, ö azonnal Béesbe utazott és az 
udvar gyanúja elhárítása végett ném et ruhába 
öltözködött s m agyarúl beszélni nem akart.

—  H a lá lo zá s . S.-A.-Ujhelyben f  hó 2-án reggel 
Schiller János géplakatos m ester szélhűdéa 
következtében hirtelen meghalt. Tem etése f. 
hó 3-áu nagy részvét m ellett m ent végbe. 
S.-A.-Ujhely iparosai egy puritán jellem ű, minta 
iparost vesztettek el benne. Jól esett tapasz
talnunk azt a ragaszkodást, melyet a boldogult 
végtisztességtétele alkalmából a s.-a.-ujhelyi 
gyártelepi tűzoltó egylet s zenekar tanúsított 
az egykori kartárs iránt. Találjon csalódott 
lelke megnyugvást a sírban, r. 1.

— Vasúti szerencsétlenség. Folyó hó 3-án a 
Mezőlaborcz felöl jövő vonat Upor mellett, eddig 
még ki nem deríte tt ok m iatt kisiklott.

— Párbaj. Úgy látszik, hogy e rovatunkat 
állandóan fel kell tartanunk. Alig múlik el hét, 
hogy ilyenről ne lehessen referálni. Legköze
lebb is, folyó hó 2-án két sárospataki lakos, 
S. B. és H. T. m érték össze kardjaikat. A 
viadalból m indketten véresen kerültek ki. A 
korcsmái összeszólalkozásnak ilyetén való elin- 1 
tézése még sem helyes, m ert a kibékülést, a ' 
mely a párviadalt befejezte, meg lehetett volna 
tenni e nélkül is.

— Gyilkosság. Talán nincs em ber e vidéken, 
ki ne tudná, hogy hol van Hotyka. Egy regényes 
fekvésű völgyben, körülvéve három  oldalról 
rengeteg erdővel. —  Iezi-piczi kis falu, egészen 
elszegényedett és elcsenevészedett néppel. F6- 
kerese tforrása a faszállítás. — Talán azért, 
m ert erdőség közé eldugott kis falu, talán 
azért, m ert nagyon is szegényes sorsra vau 
kárhoztatva, vagy talán mind a kettőért — e 
kis falu népe évről-évre elkeseredettebb, mely 
elkeseredése a legnagyobb mérvű vadságban 
nyilatkozik. Nem nagyon ritka eset Hotykán a 
szándékos emberölés. Nem lehet czélunk e 
tekintetben statisztikát írni. —  Ennyit íb csak 
töprengésképen a legutóbbi gyilkosság alkalm á
ból Írunk. Múlt hó 30-án este Makkos-Hogykán 
a fiatalok korcsm ába gyűlvén össze, egy kis 
nézeteltérés fölött összezörrentek. A ditferen- 
cziák egy nehány fejbetöréssel bizonyára ki- 
egyenlittettek volna, ha a véletlen egybesorozott 
hadfira nem bizza a kezdem ényezést. Ugyanis 
a hadizenő Mizsák János besorozott huszár 
volt Okruczki József ellenféllel szemben, de 
Mizsáknak szövetségesei is akadtak, atyja és 
sógora. Látva a szintén jelen volt Dombrádi 
László, hogy sógorát Okruczkit három  tűz közé 
vették , békéltetöleg lépett fel, de szerencsét
lenségére, mert, miután a négy küzdő difteren- 
cziájukat furkos argum entum okkal kiegyenlí
te tte, a hadfi Mizsák Okruczki szövetségesének

is tentartott egy ütleget. Így, midőn Dombrádi 
a harez megszűntével a  korcsmából kilépett, 
Mizsák orozva egy ölfa darabbal fejére sújtott, 
mire Dombrádi ÖBSzerogyott és három óra 
múlva kiszenvedett. Dombrádiról még azt is 
meg kell jegyeznünk, hogy éppen m eggyilkol
tatása előtt kapott kinevezést valami erdőőri 
állásra. E meggyilkolt ifjú em ber jobb sorBot 
is élvezhetett volna, mint aminőt élvezett, m ert 
elég jó családnak sarja volt s volt Kenézlőn 
pár száz holdnyi szép birtoka is. Vájjon nem 
lehetett volna-e őt — mig lehetett — a jobb 
ú tra  téríteni ? — Mizsák János a csendőrség 
által letartóztatván, a  s.-a.-ujhelyi kir. tö r
vényszék gondjaira bízatott. A m egtartott tö r
vényszéki hulla-vizsgánál konstatáltatott, hogy 
Dombrádi halálát az egy ütés idézte elő.

—  A s .-a .-u jh e ly i po lgári o lvasókör jun. 29-ére 
tervezett nyári m ulatságát a folytonos esőzések 
miatt másnap 30-án tarto tta  meg a „Torz8áson“ . 
De a nehezen emelkedő animót ia egy záporeső 
szállította le, mi a m ár egész nap tornyosuló 
felhőkből elem entáris erővel villámvilágítás mel
lett húllott a m ulatókra s kivált a könnyű batist 
ruhába öltözött nők között szörnyű pánikot 
idézett elő, annál is inkább, mert a kezdetleges 
tánczhelyiség mi oltalmat sem ígért a zápor 
ellen. A mint értesültünk, reális haszna volt.

—  G yilko s v illám  A nyárban olykor garáz
dálkodó „ménkű" meg szokta követelni a maga 
áldozatait. Kijelentjük azonban előre, hogy a 
most m egkövetelt áldozat nem m ehet cseppet- 
sem — em berszámba, a mennyiben egy szép 
tehén lett az áldozata az .Isten  nyilának”. . . 
Bodrog-Zsadányban nagy zivatar volt a  műit 
hó 28-án. A fent em lített garaboncziás villám 
Szabó Ferencz földbirtokos istállójába csapott s 
egy mit sem sejtő tehenet lesújtott. Az istállóban 
volt többi négy tehén ép bőrrel m enekült meg 
a „sorscsapásából. A villámnak nem sikerűit 
felgyújtani az épületet.

—  H an gverseny . Az erdőbényei gyógyfürdő
ben julius hó 14-én nagyon kellemesnek és 
érdekesnek ígérkező hangverseny lesz. Zilahiné 
hangverseny-énekesnő, Zilahi Gyula a nemzeti 
színház tagja és Gaál Pál zongoraművész — 
mint szereplők rendezik. A műsor két részből 
fog állani, összesen 11 számmal. Különben a 
műsor a következő : 1. Magyar rhapsodia, szerzé 
és zongorán előadja Gaál Pál. 2. A z élei, írta 
Coquelin, előadja Zilahi Gyula. 3. A  szerelem, 
melodráma, előadják Zilahi Gyula és Gaál Pál.
4. Tannhiiuser, W agnertől, énekli Zilahiné. ö. 
Bányaszerencsétlenség, monológ Gabányitól, elő
adja Zilahi Gyula. fi. Ccneert mazur, szerző és 
előadó Gaál Pál. 7. Téli dal, Holdvilágnál, 
Búcsú, énekli Zilahiné. 8. Hajótörés, előadja 
Zilahi Gyula. 9. Még egy napot, Bűvös szemed 
sugára, énekli Zilahiné. 10. A fürdöorvos, irta 
Rákosi Viktor, előadja Zilahi Gyula. 11. Tréfás 
egyveleg, zongorán előadja Gaál Pál. A hang
verseny szereplői mindhárman elsőrangú művé

szek. Ezt bizonyítgatnunk azok előtt, ki a 
m űvészetnek e nemei iránt érdeklődnek, feles
leges ; kik pedig talán e szereplők m ű vés zi 
hírnevök felől eddig tájékozva nem voltak, az  
erdőbényei hangverseny alkalmával önmaguk 
győződhetnek meg.

—  Lopás. Múlt hó 24-én egy J litrovics György 
nevű joghallgató látogatóban volt Molnár János 
sárospataki gk. tanítónál és a Bzíves látásért 
hála fejében egy 20 frt értékű arany keresztet 
vitt el magával. A kárt vallott szíves házigazda 
tüstén t feljelentést te tt a csendőrségnél s a 
nyomozat megindult. Az eredmény az lett, hogy 
a gálcsészi őrs által Sztankóczon a tettes 
elfogatott. Az arany kereszt ekkor már nem a 
Mitrovics birtokában, hanem  Valdman Izidor 
s.-a.-ujhelyi ékszerészében volt, kinek 3 frtért 
ad ta el. A te ttes szem besittetvén az ékszerész- 
szel, a bűntény teljesen beigazoltatott. A sáros
pataki őrs előtt Mitrovicsnak Budapestről — 
minden elfogadhatóbb ok nélkül való távozása 
gyanút keltvén, a nevezett őrs a budapesti 
állam rendőrségnek tüstén t sürgönyzött s ez 
úton kiderült, hogy Budapestről is csalás és 
sikkasztás m iatt ugrott meg. Ez ügyes ú r je len
leg — a sárospataki csendőrőrs szívességéből — 
bűnhalm azat miatt a kir. ügyészség gondjai 
a latt van, kiről még azt is feljegyezhetjük a 
történeti hűség kedvéért, hogy már a múlt év 
folyamán íb három hónapig élvezte magán
okirat ham isításért a fogház kényelmét.

—  M eghívó. A sátoralja-ujhelyi csizmadia 
ifjúság saját alapja javára  folyó 1895-ik évi 
julius hó 14-ik napján Abonyi D. Mór kertjében 
zártkörű nyári tánczm ulatságot rendez. Kezdete 
d. u. 3 órakor. Belépti dij : tetszés szerint.

Halál fürdés közben. Az erdőbényei hír
neves és látogatott fürdőben a múlt héten sze
rencsétlenség történt. N evezetesen az Andrássy- 
grófok tisza-dobi tiszttartója nagyon meleg für
dőt ta lált venni, úgy hogy a víz ugyanám 
kiizzasztotta. Még ebből nem le tt volna semmi 
baj. De a tiszttartó  - elég meggondolatlanéi — 
az izzadt testével rögtön a jéghideg t íz ü  zuhany 
alá á l l t : de alig öntötte el testé t a jéghideg 
zuhany, azonnal meghalt. Holtestét az ev. ref. 
egyház szertartása szerint nagy részvét m ellett 
Erdőbényén tem ették  el.

— Köszönetnyilvánítás. Palcho Katalin bod- 
rog-olaszii m. kir. postamesternő, egy bodrog- 
zsadányi, jeles előmeneteld, szegénysorsú tanuló 
leánykát egy öltözet ruhával és egy pár czipővel 
ellátni szíveskedett. Fogadja a nemes és áldo
zatkész úrnő ez úton is őszinte köszönetem 
igaz nyilvánítását áldozatkész cselekedetéért. 
Kárpáthi Péter közs. tanító.

Családi dráma. A tolcsvai Sternberg-csa- 
ládot a napokban szörnyű katasztrófa sújtotta. 
A család feje, S ternberg lgnácz a tolcsvai 
urasági bérlőnél volt alkalm azásban s utóbbi 
időben szegény viszonyok között élt. A családfő 
a minap, a mint napi foglalatosságait elvégezve

tá rsas érintkezés fűszere, a társas életnek a 
poézise. Mert ha hiba az, mikor em bertársaink 
jó  vélem ényét minden áron ki akarjuk erő
szakolni, úgy nem kevésbbé hiba, ha  másoknak 
rólunk való vélem ényére, ítéletére, m int a 
dölyfös, mitsem adunk s közönyösek vagyunk. 
A nem esen becsvágyó férfi nem es tetteinek, 
m űködésének legszebb jutalm át em bertársai 
elism erésében, dicséretében, az általános becsü- 
lésben és tiszteletben látja, a melylyel azok 
neki önkényt adóznak, a  nélkül, hogy azt 
keresné. 8  hány nem es tettnek , buzgó törek
vésnek rugója a becsvágy. Már Locke, az 
angol bölcsész megmondta, hogy tetteinkért 
nem  csak Isten és az állam hatóság jutalm az
hatnak  és büntethetnek, hanem  em bertársaink 
is, a közvélemény. „A ki azt állítja, hogy az 
em berek helyeslése vagy helytelenítése nem 
volnának elég ösztönök a cselekvésre, az nem 
ism eri az em bereket; olyan érzéketlen tízezer 
között alig akad egy, a ki a társaságnak meg
vetését nyugodtan elviselni tudná." Ha kissé 
túloz is e tekintetben Locke, alapgondolatát 
nem vonhatjuk kétségbe. Az emberi term észet
ben mélyen gyökerezik az a vágy, hogy m ások
nak tessünk, figyelmet ébreszBzünk, emleget- 
tessünk és dícsértessünk. Hisz ezen alapúi a 
hír, a dicsőség, de term észetesen » hírhedtség 
i s ! I Aztán a tá rsaság  is tévedhet a maga Íté
letében, sőt olyasmire viszi reá az egyént, a 
m elyet az sokszor nem helyesel, mint pl. a 
párbajra, hogy egyebet ne is említsek.

V isszatérve tulajdonképpeni tárgyunkhoz, a 
lélektanban is azt tapasztaljuk, a mit sokszor 
a  chem iában, hogy bizonyos szerek kisebb 
adagban gyógyszerül szolgálnak, nagyobb ada
gokban ölnek. Vagy szagok, melyek concen- 
tráltan a legkellem etlenebbek közzé tartoznak, 
kellő hígítás után mint illatszerek használtatnak. 
A fiatal leánynak m esterkéletlen, öntudatlan 
tetszvágya ártalm atlan, míg az asszonynak öntu
datos, raffiniált és kaczér hiúsága kártékony.

E szempontból aztán a hiúságnak különböző 
fajait is könnyen felismerhetjük. N evetséges 
h iuB ág  az, mikor valaki őszülő fejjel fiatalnak, 
szépnek akarna látszani, nagy hévvel-lével tán 
czol, külső diszszel és cziczotnával takargatja  
öreg korának jeleit, hogy fiatalos külseje és 
vénsége között az ellentét annál kirívóbb legyen. 
Nevetséges az, mikor valaki silány verseket, 
vagy értéktelen közleményeket nyomat, hogy 
neve, mint az aprópénz közszájon forogjon s 
ő népszerűvé legyen. S hányszor búvik az ilyen 
hiúság fennen hangoztatott nagy eszmék, frá
zisok köpenyegébe! V

A hiúság nagyobbfoku faja m ár az, melybe 
irigység vegyül, mikor a hiú nem csak dícsér- 
tetni vágyik, hanem bosszantja az is, ha másról 
s nem magáról hallja a  dicséretet. Az ilyen 
hiú aztán mások rovására akar d icséreltetést 
aratni, vagy kisebbíti szándékosan em bertársait, 
éles B zem m el és ravasx észszel tűnteti fel 
azoknak gyöngeségeit, hogy az ő előnyei annál 
jobban tündököljenek. Sokszor meg m agát

ócsárolja színleg, csak azért, hogy társa  neki 
ellentmondva, annál nagyobb dicséretekkel hal
mozza el. A hiúság ez eBetben m ár Bzen- 
vedélylyé vált.

De legveszedelmesebb fajtája a hiúságnak a 
kaczérsággal vegyülő, asszonyi hiúság éa mér
téktelen tetszvágy. Az ilyen nem elégszik meg 
azzal, hogy keveaeknek, sokaknak tetszik, min 
denkinek akar tetszeni. S ha aztán akad valaki, 
a kire szépségük, bájuk nem igen látszik hatni, 
ez vérig bosszantja őket s az illető meghódí
tására  semmi áldozattól sem riadnak vissza. 
A hiúság szenvedélyévé válását éB tragikum át 
m esterien rajzolja Kemény Zsigmond „Hiúság 
és szerelem" czimü rem ek beszélyében. Sarolta 
szereti derék férjét Coraninit és boldog. De 
m értéktelenül hiú, tetszelgő lévén, mikor az 
iránta közönyös Komvayval találkozik, ellen
állhatatlan vágy tám ad lelkében annak meg
hódítására. Romvay közönye által ingerli ót a 
ragadja az örvény szélére. Sarolta, miután m ás
kép nem lehet, feláldozza becsületét, hűtelen 
lesz némileg férjéhez, ki aztán eltaszltja m agá
tól, m ert sokkal m élyebben szereti, semhogy 
a m egtérttel, ki ezután kedvét keresné, híze
legne, rabnője lenne, tovább is élni tudna?

S vájjon a mindennapi életben nem talál
kozunk-e ilyen hiú Saroltákkal, a kik m érték
telen hiuságuk, tetszvágyuk oltárán áldozzák 
fel lelki nyugalm ukat, szerelm üket, boldog
ságukat ? I

Dr. Székely György.



az erdőből haza m ent: hirtelen roszúl lett és 
holtan rogyott össze. Még ez a  csapáB nem 
volt elég a sorBÜldözött családnak. Szerető 
feleségére, a mint a  férjé t é lettelenül összeesni 
látta, e szörnyű esem ény oly nagy m értékben 
hatott, hogy ő is azonnal m e g h a lt; követte 
szeretett férjé t a halálba. A h irte len  elhalt 
házaspárnak a  tem etése az egész község óriási 
részvéte m ellett m ent végbe. Az árvák, — 
két férjhez adó leány és három  fiú — nagyon 
szomorú sorsnak néznek elébe, a mennyiben 
nagy nyomorban m aradtak. Sok időnek kell 
még eltelnie addig, míg a szerencsétlenek szívé
nek sebei teljesen behegednek a súlyos csa
pás után.

—  S ze re itm  és ro m a n tik a . Közönségesen azt 
szokták hangoztatni az em berek a  mai dicső
séges érdekhajhászó világban, hogy az igazi, 
hűséges szerelem most m ár csak a legendák 
birodalmában található ; hogy a reális é le t ezen 
baja, gondja kiöli a szívből a  szere lm et i s : 
s bizony, ki tehet róla, ha az em beriség még 
meg is mosolyogja Romeo- és Ju lia-féle je le 
neteket. Az ilyen téves útakon haladó véleke
déseket alaposan m egczáfolja a következő igaz 
történet, m egm utatván, hogy még m indig van 
igazi szerelem a világon. ■ . Élt, nem  is olyan 
nagyon régen, hazánkban egy gazdag és virágzó 
bárói család. Szép leány volt nagyon a báró
kisasszony, a kit, mint oly nagy család  gyer
mekét, alapos neveltetésben részesíte ttek  a  ' 
szülők. De idővel a  családra rósz, nagyon 
nehéz napok jö ttek , az anyagi zavarok mind 
jobban-jobban aláásták a  virágzó csalód hely
zetét. Utoljára a báró teljesen elszegényedett. 
Ekkor a szépséges bárókisasszony szívében I 
olthatatlan szerelem gyuladt egy szegény, de 
nagyon csinos fiatal em ber iránt. Mivel rendes j 
úton nem lehettek az eg y m ásé i: a Pál és 
Virginia szerepét viselő pár •— vadházasságra 
lépett. A folytonos elszegényedés ez állapotában | 
is nyomon követte a szép baronesszt s utoljára 
is oda ju to tt a szerelm es pár, hogy —  m ost j 
kubikolással kénytelenek m egkeresni a minden
napi sovány eledelt. Nos, ez a kalandos pár | 
jelenleg a bodrog-olaszii határban , a Bodrog- i 
védtöltés földmunkálataival kubikol. A volt | 
bárokisasszony teljesen meg van elegedve sor
sával, m ert a férjé t rajongásig s z e re ti ; s még j 
nem sokat vesztett egykori szépségéből. — 
Most moudja aztán valaki, hogy nincsen román- ; 
tikus szerelem ezen a sártekén.

— A s.-a.-ujhelyi ipartestü let elöljárósága 
határozatai alapján, az elnökség kidolgoztatta 
az úgynevezett „ipartestületi betegsegélyző pénz
tár* alapszabályait s azt a m últ hó 25-én össze
hívott elöljáróság és 3 segéd je len létében  fel- | 
olvasván, csekély m ódosítással elfogadtatván, 
jóváhagyás végett felterjeszteni hataroztato tt, 
a mely is úgyszólva semmiben sem  té r  el az

1891. évi XIV. t.-cz.-tói s egészben a  , kerületi 
p én z tá r ' álláspontjára helyezkedik, e ltérések  
csakis az önként belépőknél van és pedig nagy
mérvű. Ugyanis a beíratást 2 frtban állapítja 
meg, míg a heti járulékok a bevett általános 
befizetéstől eltéróleg lti krban dominál B ezen ; 
befizetés után ugyanoly segélyben fog része
sülni, mint a kötelezett t a g ; ez sem helyes, 
sem okadatolt, mivel nagyobb befizetés mindig 
nagyobb segélyélvezetben részesíti a befizetőt. 
Hogy vájjon erre mi indította a kidolgozót 
vagy az elöljáróságot, az kérdés, m ert ha  a 
törvény elrendeli s jogot biztosít az önként 
belépőknek s továbbá a felvétel az igazgatóság 
vélem enyezése alapján vissza is vethető, akkor 
ez indokolatlanúl felemelt befizetés, vagy az 
önként belépők visszariasztására, vagy pedig 
nyerészkedési vállalattá akarja a hum anitás 
törvényét tenni. No de nekünk magyaroknak 
Bohasem az volt elvünk, hogy erőinket töm ö
rítve egész erőset alkossunk, .hanem  a szét- 
huzakodás"; szétforgácsolt erővel pedig sohasem  
fogjuk elérni a valódi czélt s eme hum ánus 
törvényt kellően végrehajtani ily elvekkel nem 
lehet. Jó lenne, ha a s -a.-újhelyi ipartestü let 
azon munkálna, hogy a már meglevő kerületi 
pénztárt teljes erővel támogatná, m ert ebbe 
talán még m ásnak is lesz beleszólása; m ert a 
nagymélt. kir. kereskedelmi m iniszter úrnak 
ide vonatkozó rendelete sem engedi meg azt, 
hogy a kerületi pénztár gyengítése czéljából 
m ás vállalati, magán- vagy testületi pénztárak  
(úgyszólva gomba módra) szaporodjanak.

— Köiségnevek m agyarosítása megyénk felső 
részében F üzesséry  Györgynek, a varaim éi 
já rá s  főszolgabírójának van nagy érdem e abban, 
hogy járásának községei idegen hangzású nevei
ket m agyar nevekkel akarják felcserélni. A moz
galom ebben az irányban m ár oly nagy, hogy ■ 
most a nagy dobrai körjegyzőség nyolcz köz
sége kéri idegen hangzású nevének megmagya- 
rosítását. D icséretes és elism erésre méltó dolog, j 
hogy elöljáróság és lakosság önmaga érzi szük
ségét annak, hogy édes hazánk nyelvén nevez- ! 
tessék lakóhelyük. A nyolcz község a követ- \ 
kezö : I’etkóez: Zempltin-Sarkad; Mihalko : Zem- \ 
ple'n-Mihdlgfalm; Kralióc: Kőhalom, Tót-K ajnya: 
T ót-Sg iret;  K is-Dom ása: KisHára ; Z sa lob ina: 
Zomotor; Jeszenocz : Jenő fa lva ; T repec : Kis- j 
Terebes. Mint halljuk az egész varannói já rásban  [ 
m ár csak öt község nem fog m agyar nevet J 
viselni. A m agyar név m ellett aztán a magya- 
rosodni kívánó községek lakosai érzelem ben 
és gondolkozásban is könnyenvalódi m agyarokká 
lehetnek az ilyen elöljáróság mellett, mely hogy 
minél előbb bekövetkezzék, adja az Isten.

— Biroválasztások és verekedés. Múlt hó 
26-án Józseffalván és Hodrog-Halászon (Petrahó) 
községi bíróválasztás tarta to tt. Józseftalván R a iz  
Mátyás, Bodrog-Halászon Széchy Sámuel válasz

ta ttak  meg szótöbbséggel 3 évre bírókká. A* 
előbbi választás CBendben folyt le ;  Bodrog- 
HaláBZ azonban e tekin tetben hú m aradt m agá
hoz. Mint ,‘l évvel ezelőtt szintén a  bíróválasztáB  
alkalm ával, így most is egy Fazekas JánoB 
nevű duhajkodni szerető választópolgár vere
kedést kezdem ényezett a korcsm ában. Terve 
azonban nem sikerült, m ert a sárospataki csend- 
őrség lefülelte s gondoskodott róla, hogy hősies- 
ségeért m egkapja m ár jól m egérdem elt jutalm át.

— Csőd. A s.-a.-ujhelyi királyi törvényszék 
közhírré teszi, hogy Edelstein B ernát volt hoori 
lakos ellen a kir. törvényszéknek 1872 deczem 
ber hó 3. napján 7247. szám alatt kelt és a 
m agyar királyi kúria mint legfőbb ítélőszék 
által 1873. évi julius hó 3-án 159. száin alatt 
helybenhagyott ítéletével m egújított csőd, a 
csödvagyon felosztása folytán m egszüntette tett.

A m kir. miniszterelnök 202(1. M. E/1895. 
sz. a latt kelt rendelete az 1894: XXXI. és 
XXXIII. törvényczikkeknek hatálybaléptetése 
tárgyában. A m agyar királyi m inisztérium nak 
1895. évi junius hó 29 dik napján ta rto tt tan á
csában hozott határozatához képest az 1894.
XXXI. t.-czikk 148. §-nak 2-dik bekezdése és 
az 1894. XXXIII. t.-czikk 90. § a alapján ren
deltetik : A házassági jogról szóló 1894. XXXI. 
törvényczikk 1895. évi október hó l-ső  napján 
lép hatályba. Ennek következtében egyidejűleg 
hatályba lépnek az 1894. XXXIII. t.-czikk 90. 
§-nak 2-ik bekezdése értelm ében az állami 
anyakönyvekről szóló 1894. XXXIII. törvény- 
czikknek a házasságok kihirdetésére, a házas
ságkötésnél való közrem űködésre és a házassági 
anyakönyvek vezetésére vonatkozó rendelke
zései, valam int az 1894, XXXIII. t.-cz. 10. § a 
értelm ében a gyerm ekek vallásáról szóló 1894.
XXXII. törvényczikk is. Az állami anyakönyvek
ről szóló 1894. XXXIII. t.-czikk alapján kineve
zett anyakönyvvezetők a  születések és halál
esetek ny ilvántartására és tanúsítására  vonat
kozó m űködésüket 1895. évi október hó l-sö 
napján kezdik meg.

Tűzvész okozás vétsége Lapunk 6-ik szá
mában említettük, hogy Smajda János b. zsagányi 
lakos múlt évi márczius 21-én Bodrog Zsadányban 
lévő háza udvarán felhalmozott szalma közelében 
egy szivarvógre rágyújtani akarváu, két száll gyufát 
meggyujtott s azok vogét, majd a szivarvágót földre 
dobta s eltávozott. Minthogy pedig ezután az ud
varon volt szalma és széna mindjárt meggyűlt 8 
elégett anélkül, hogy a tűz az épületbe belekapott 
volna; tekintettel arra, hogy a tűz kizárólag a 
vádlott gondatlanságának volt az eredménye, a Tör
vényszék őt vád alá helyezte. Mint lapunkat most 
értesítik, braajda Jáuost a tűzvész okozás vétsé
gében bűuösnek mondta ki s pénzbüntetésre Ítélte, 
mely behajthatatlanság esetében elzárásra lesz át
változtatandó. Vádlott és közvádló az ítéletbe bele
nyugodtak.

jHC i  zc cl q t  é s .


