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SATORALJA
Zemplénvármegye közérdekeit képviselő hetilap.

Megjelenik minden szombaton.

SZERKESZTŐSÉG
ÉS

KIADÓHIVATAL
hova a lap szellemi részét illetft 
közlem ények s az előfizetési pénzek, 
h irdetési kéziratok s dijak és a lap 
szé tküldésére vonatkozó felszólalá

sok intézendök : 
SaroipaU k. K**ács-aica 175. t i .

K éziratokat nem  adunk vissza.

B érm entetlen leveleket nem  fo 
gadunk el.

N yilttér m inden  sora 20 kr.
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STEINFELD JENŐ.
T Á R S-SZ E R K E SZ T Ő  :

R É Z  L Á S Z L Ó .

A hírlapok és a közönség.
— R. L . úr cikkének  folytatásául.

Oly sok derék és épületes kritikát 
olvashattunk már imitt-amott a szegény 
hazai hírlapirodalomról pro és contra, 
hogy ezek után eleinte még kételkedni 
is kezd az ember a fölött, hogy vájjon 
van-e még számára is több-kevesebb 
mondani való, hogy az ismétlés hibájába 
ne essék. E kételkedés azonban mihamar 
eltűnik arra a tapasztalatra, hogy az 
igazságos vélem ény nyilvánítások sokat 
csiszoltak ugyan már eddig is a hírlap
irodalom hibáiból, de az árnyoldalak meg
semmisítve még távolról sincsennek.

A „Sátoralja" múlt (27-ik) számában 
R. L. úr derék cikke a vidéki hírlapiro
dalomnak általános hiányosságait tárja 
elénk, és igen h elyesen ; mert a vidéki 
lapok között —  valljuk be őszintén —  
oly sok a pusztán csak a saját előnyeit, 
hasznát szem előtt tartó s épen e miatt 
a „felsőbbek" előtt térden csúszkáló, 
hypokrita újság, hogy ezeknek fölöttébb 
hiányos volta a jobb és törekvőbb lapok 
boldogulásának is nem egyszer útját szegi. 
Olyan lap, a milyet R. L. úr kíván, de 
a milyet mindannyian méltán megkíván
hatunk, hogy t. i. teljesen független  
leg y en ; egyedül csak kitűzött nemes 
elveiért s czéljáért küzdjön lankadatlanúl 
ilyen lap —  nagyon kevés van.

Úgy a fővárosi, mint a vidéki lapok 
sorában meglehetős a száma azoknak.

A házasság a rómaiaknál*
— A *S á t o r a 1 j  a« eredeti tárczája. —

Házasság! ' Különös hatású fogalomnak kifeje
zési formája e szó. — Hány szűke kis fejet zavart 
már m eg?! Hány kifejezésteljes fekete szem tük- 
rözé vissza e szó hatása alatt álló szívnek nyug- 
hatatlanságát ? ! Hány boldogtalan ejtette ki már 
e szót a legelkeseredettebb sóhajnak hangján ? ! 
Ka viszont hányán áldoztak nur Júnónak. a házas
ság védőistennőjének — boldogságuk között — 
hálaáldozattal ? !

Igen itt boldogságot, amott boldogtalanságot 
visz magával: itt öröm kél nyomában, amott 
keserv bánat; itt a szép remények beteljesülését 
jelenti a házasság, amott a csalódás, a tört remé
nyek romjain, mint gyászoló lény, tanyáz leverten, 
bánatosan.

De hozzon bár boldogságot, avagy boldogtalan
ságot ; rózsás jövőt, vagy borús napokat a házat-

* Ai adatuk C. H . N itu p o o rt ,R itu s  R g a iD u m m i ciim fi
M üvéből vannak véve.

melyek nem a megállapított elvek szol
gálatában állanak, hanem tisztán az olvasó 
közönségük teszi azokká, a mik : a saját be
cses anyagi előmenetelük érdekében de
hogy mondanák ki az igazat, csak azért, 
h'ögjí'i&'tettükért egy pár előfizetőt valami- 
képen el ne veszítsenek ! Nem a nagy han
gon hirdetett magasztos eszméknek állanak 
ezek szolgálatában, hanem tisztán olvasó 
közönségük ízlése szerint merészkednek 
hozzászólni a szőnyegre kerülő dologhoz. 
Innen van aztán az az óriási korlátoltság, 
a melyben akárhány jobb sorsra érdemes 
vidéki hírlap vegetál. Első mindenekfel- 
lett a közönség, az elv, a czél, az eszme 
mellékes dolgokká törpülnek.

Csodaképen lehet-e tehát tekintenünk 
azt a sajnos jelenségét az időnek, hogy 
a .szellem i táplálékára valamit adó kö
zönségnek legtekintélyesebb része a vi
déki hírlapirodalom termékeit oly sok
szor idegenül, sőt kétkedve fogadja?!

De, hogy tovább menjünk, tény az, 
hogy korántsem lehet minden felelősséget 
a lapokra hárítani; korántsem lehet ellen
mondást nem tűrve azt hangoztatnunk, 
a mit pedig nem egyszer hallhatunk, misze
rint ez áldatlan állapotoknak kizárólag 
csakis a lapok az okozói s ha a lapok 
és a közönség közt némi elvi eltérések  
merülnek fel: a „eausa belli" minden
képen csak a hírlapirodalom?!

Ha ítélőbírákká lettünk, ne csak a 
tévedéseket, botlásokat tudjuk korholni, 
elítélni, de adjuk meg az igazságot is 
azoknak, a kiket az méltán megillet. 
Tárjuk fel őszintén a hirlapok hibáit, de

— melyben a szerelem nyer munkás léteit — 
mégis mindenkor érdekelni fogja az emberiséget, 
amint érdekelte már a legesbgrégibb korbau is.

A mai meglehetős reális világban is ime a nem
zet nagyjai, bölcsei e szent szövetségkötés felett 
vívják — már egy idő óta — tusájukat. Harczolnak 
a forma felett — a nélkül, horry a lényeg válto
zást szenvedne.

Pedig a történelem erős bizonyságot tesz a 
mellett, hogy a forma mugábau még nem teremt 
új helyzetet; a lényeg az, melj áldást, vagy átkot 
áraszthat szerteszét.

Hogy mennyire érdekelte az embereket a házas
ság már a múltban is, annak bizonyságaképen 
álljon itt a római nép házasságkötésének formája. 
Azt hiszem, nem követek el merényletet a t. olvasó 
olvasási kedve ellen, ha ezzel a tárgygyal foglal
kozom. Hiszen a római nép oly hatalmas és nagy 
nép volt, hogy rányomta bélyegét a népekre és 
nemzetekre, melyeket hatalma alá hajtott, vagy 
melyekkel csak érülközött is. S e nyomok még 
ma is észrevehetők — a mi néplink házasság
kötési szertartásaiban is. (Itt-ott alább rámuta- 
tandok erre.)

a) A házasság fogalma. A rómaiaknál három
féle házasság különböztethető meg, u. m .: kényszer 
házasság (usus), természetes házasság (confar- 
reatio) és érdek (vásárlott) házasság (coemtio.)

ne rakjunk rájok azért kíméletlenül min
den felelősséget.

Az olvasó közönségben is van némi hiba.
A haszonleső fővárosi lap-vállalatok! 

manapság —  sajnos —  alaposan a hatal
mukba kerítették a vidéki olvasó közön
séget, m egvesztegették ennek régi jó 
puritán Ízlését, elannyira, hogy ezt az 
áldatlan visszahatást a vidéki irodalom 
kénytelen megkeserülni. Az üzérkedés
ben, reklám hajhászásban, szenzáció-csi- 
nálásban egymást túllicitáló „versandt- 
gescheft“-ek melyeket, gúnynéven fővá
rosi magyar napilapoknak szoktak nevezni 
oly nagy mértékben tudják fogva tartani 
a romlatlan vidéknek jó érzéseit, hogy 
bizony a közönség hatalmas részét a 
saját édes városa, vagy megyéjebeli álla
potok, események sem érdeklik már, 
hanem e helyett kapva kap -— mint egye
dül idvezítő csem egéken —  a fővárosi 
napi lapok ártalmas és a legtöbb esetben 
minden elfogadhatóbb alapot nélkülöző 
pletykáin. Fő és egyetlen kellék az, hogy 
ama bizonyos zsidó gyerekek mentői szel
lemesebbek legyen ek ! a többi jő magától.

Önként következik, hogy a fővárosiak
nak ily impozáns hódítása mellett nézheti 
aztán az egeket a szegény vidéki hírlap
irodalom, mikor oly hatalmas vetélytársa 
van : még örülhet, hogy — „petrezselymet 
nem árúl.“ . . .

Az a kis gyöngéje megvan a vidéken 
élő emberiségnek, hogy a legtöbb eset
ben enged a nagy hangon kiabáló rek
lámoknak s meggondolatlanul beleesik, 
vagy beleugrik a lap-vállalatok óriási

Kényszerből kötötték meg a házasságot akkor, 
midőn a uő a házasság megköthetése ezéljából egy 
egész évig és folytonosan a férfiúval volt. Az ilyen 
nő azenban más, mint az ágyas, mert ezt csupán 
a társalgás kedvéért tartotta maga mellett a római 
férfi. S e mellett tanúskodik az is. hogy e különb- 
séret mindenki elfogadta : és hogy a szabad ét 
becsületes nővel való gyakori, sőt folytonos tár
salgásban valami szorosabb viszonyt (kötendő házas
ságot) gyanítottak.

A másik fajtája a házasságnak, a természetes 
házasság. Az a házasság nevezteték így, melyben 
a nő bizonyos szavak alkalmazása után. 10 tanú 
jelenlétében és a szokásos áldozatnak * a főpap 
jelenlétében való elvégzése után — lett a férfié. 
A házasságkötésnek ez a fajtája a legrégibb és 
ahoz legméltóbb. Ez neveztetett: szent törvény 
szerint való házasságnak.

Végre harmadik fajtája a házasságuak. az érdek 
házasság. Azaz képzeleti eladás és vásárlás útján 
is kötöttek a rómaiak házasságot, mikor a kész
pénznek forma szerinti átadása után lett a nő a 
férfiúé.

b) Az eljegyzés. A tulajdonképeni házasságkötést 
a rómaiaknál is — egész természetesen — szer- 
tartásszerú eljegyzés előzte meg. — Ugyanis ha

* Ez áldozatok alkalm ával gabonanem üeket használtak



hálójába 8 így nagyon ia természetes dolog, 
hogy míg ekképen a nagy napi lapok a 
maguk módja szerint többé ke vésbbé 
boldogulni tudnak, addig a vidéki zsurna
lisztika lassan-lassan elcsenevészedik.

Folytonos javulásra van szükség úgy 
a fővárosi, mint a vidéki lapoknál, de 
másrészről az olvasó közönség nagy ré
szének is jobban fontolóra kell vennie a > 
dolgot rendes lapjának megválasztásakor.

A magam részéről is rendkívül óhaj- j 
tandónak tartom, hogy a R. L. úr által 
is kifejezett vezéreszmék valahára meg
testesülhessenek! jfj. Zsoldos Benő.

VEGYES HÍREK.
Gyaszjelentes. ózv Dobi Nándorné anya; 

Wihs Róbert, Béla, Vilma. Elvira és Zoltán gyer
mekei; Kázmér Lászlóné, szül. Dobertsberger irma, 
Czéklássy Sándorné, sz. Dobertsberger Ida, Doberts- 
berger Angella és Dobi (íyula testvérei: Kázmér 
László és Czéklássy Sándor sógorok fájdalomtól i 
megtört szívvel tudatják Wihs Keresztélyué. sziil. 
Doberstberger Ellának folyó hó 9-án déli 12 óra
kor, élete 36-ik évében, hosszas szenvedés után 
történt gyászos elbunytát. A drága halott földi 
maradványai f hó 11-en, d. u 4 órakor fognak 
a rom. kath. egyház szertartása szerint az örök 
nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldo
zat pedig julius hó 1*2 én, reggel 9 órakor fog a 
helybeli római katholikus templomban a Minden
hatónak bemutattatni S.-a.-Ujhely, 1895. julius 
hó 9-én. Béke lengjen porai felett!

Esküvők. Mogyoróssy János, a gr. Andrássy 
Ovula múd-zombori uradalmának derék gazdatisztje 
folyó hó 6-án esküdött örök hűséget Teleky László 
tiszttartó kedves és szép leányával Aunával. — 
Marasca István, homonnai kir. járásbirósági aljegyző 
pedig folyó hó 14 én esküszik örök hűséget Ma- 
zur Ei ima úrnővel. Gratulálunk.

levezes. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter /iempiénmegye tan fel ügye! őségéhez ;t majd
6 hó óta üresedésben volt tollnoki állásra Ertl 
Herbert nándorvölgyi tanítót és ideigl miniszteri 
iskolalátogatót nevezte ki. (iratulálunk.

— Lengyel Pál. S.-a.-Ujhely város uj. de már 
is kedvelt plebanusa, Péter-Pál napján tartotta név- 
unnepét, meiy alkalomból jó barátai és ismerősei, 
valamint az egyháztanács és iskolaszék tag'ai kö
zül számosán üdvözölték. Ugyanezek az nap estéjén 
barátságos lakomára gyűltek össze a parochia ter
meiben, hol a házi ga/da a iegszivély-sebb módon 
látta el és szolgálta ki vendégeit, kik közül Fejes 
István, ev. ref. esperes lelkész mondta az első (él- 
köszöntőt. A fesztelen mulatság messzire nyúlt bele 
az éjszakába.

— Szeles* Adorján lapja. A sajtópereiről is- ! 
meretes „Olvasd," a melynek most is Szeless Ador
ján a főszerkesztője, érdekes részleteket közöl Sze-. 
less külföldön való üldöztetéséről és bujdosásáról 
Az „Olvasd* mint hetilap be lévén tiltva, most

valaki a rómaiaknál házasodni akart, először is a 
nő atyjával vagy gyámjával közié szándékát s attól 
óhajtott ígéretet nyerni, hogy leányát neki nőül 
fogja adni. — Az atya, vagy gyám ekkor ineg- 
kórdé a leányt, vagy általában a nőt s ha a nő 
hajlandónak nyilatkozott, megigéré a férfiúnak.

Addig, míg ezek kérdésben forogtak, mind a 
férfi, mind a nő — reménybelinek neveztettek. 
Annak lehetősége, hogy egy férfi és egy nő egy
máséi lesznek, mint láthatjuk — csak közös meg
állapodás — és megegyezéssel történhetett meg. 
Ennek daczára is azonban legtöbbnyire házassági 
szerződéseket, is írtak és azokat tanúknak gyűrűjé
vel pecsétel ék meg.

Ezek után a vőlegény jegygyűrűt adott meny
asszonyának, annak rangjához képest.1

Ezt a szertartást nevezték a rómaiak eljequ- 
re'snek.

Az eljegyzés vagy gyűrű váltás után szemelték 
ki aztán azt a napot, melyen a menyegzőt majd 
megtartják. Nem volt ugyanis miudennap alkalmas 
menyegző tartásra, mert némely napok rossz elő
jelűek valának. így. minden hónap 1-e, 9-ike és 
15-ike. Valamint azok » napok, melyek ezek után

A Plinitu  korában e r vasból való, később aranyból 
v tíó  fo lt 1

! csak havonkint egyszer jelenik meg és előfizetési 
! ára félévre 1 (egy) korona. Az előfizetés Buda- 
| pestre Régi posta u. 4. sz. a. kiadóhivatalba kül

dendő. A ki áprilistól ke/dve fizet elő, megkapja 
az elkobzott áprilisi számot is, a melyben foglal
tatik dr. Takács Zoltánnak most már felmentett 
cikke: .Pusztuljon el a Henczi szobor!"

—  A nyakönyvvezető i á llások . Az állami anya
könyvek vezetésére kijelölt görög kath. és ev- ref. 
tauitókat egyházi felsőbb hatóságuk nem engedik 
ily minőségben a közügyet szolgálni; e miatt me
gyénk területén 13 anvakönyvvezetőség — egyen
ként évi 600 frt javadalmazással — akként fog 
betöltetni, hogy » helyeken az anyaköuyvvezetésé
vel a segédjegyzők fognak megbizatni. E segéd
jegyzők mint anvakönyvvezetők. öuállóak lesznek, 
közigazgatas tukntetében a körjegyző alantasai. E 
minőségű segédjegyzők javadalmazásához a belügy
minisztérium 400—400 írttal járul. Ez a közig, 
bizottság javaslata

— A ra tá s . Hegyaljankon az aratás már meg
indult még a múlt héten. Azonban a f. hó 6, 7. 
és 8-án feltámadt erős szél és folytonos esőzés sok 
kárt tett a gabnanemüekben, a takarmányfélékben 
és hátráltat mindennemű mezei munkát. Pedig ma
ga e hátráltatás uagv károkat okoz a gazdának.

—  A házassági an y akö n yvvezetők névsorát 
megyei közig, bizottságunk f. hó 5-iki ülésében 
állította össze és terjesztette fel a belügyminiszté
riumhoz. Az állami anyakönyvek névsorával ez meg
egyezik — csak 2 körjegyző ellen emeltetett sze
mélyi okból kifogás.

—  Majom  gyerm ek. Az alábbi hirt általunk jól 
ismert és hitelt teljesen érdemlő, komoly egyén 
küldte be s adjuk, * mint kaptuk. Pár héttol ez 
előtt született S.-a.-Ujhely egyik majorjában egy 
szegény napszámos asszonynak olyan gyermeke, a 
melyben öröme már akkor sem telt. mikor az már 
mint élő és mozgó lény még a világon sem volt, 
mert belsejét összemardosta. A mint megszületett 
a majom jellegét egészen magán viselő lény. any
jának ugrott és szemeibe kapott- Szopni nem szo
pott, hanem a mit lehetett, evett. Igv megevett 
egy húzómban mintegy 1 liter sárga kását nyersen, 
száraz kenyeret sat. A torz-szülött szerencsére ki
lenced napra kimúlt, mig anyja a kórházba került, 
a ki inasra vallotta be. hogy áldott állapotában 
vásár alkalmával egy majmot túlságosan megbámult.

— Jegyzőválasztás . A sárospataki általános ipar- 
testületnél a lemondás folytán megiiresült jegyzői 
állásra a testület elöljárósága által Tarczal lános, 
eddigi számvizsgáló bizottsági tag választatott meg.
A midőn a számvizsgáló bizottságot a bizalom 
s/.ülte választás miatt veszteség érte. oly nagy 
nyeresége az ipar testületnek a most megválasztott 
jegyző, kinek eddigi munkássága, iigybuzgósága s 
az iparosok érdekeit igazán szívén viselő működése 
csak biztosítékot nyújt a jövőben arra, hegy a 
sárospataki általános ipartestület néhány év alatt 
te tt rohamos fejlődése az új jegyző hivataloskodási 
ideje alatt emelkedni fog. Adja Isten, hogy munka
kedvét, ügybuzgóságát egyesek gáncsoskodása s 
néha roszakarata ne lohaszsza. Az ipartestületnek 
e szerencsés választásáért szívből gratulálunk.

—  S árospa takon  az óvoda és ta n kö te les  g y e r
m ekek ö sszeírása befejeztetvén, következő ered-

következtek — közvetlenül. Továbbá május hónap: * 
a gyászünnepek és a Mars papjának ünnepe.9 Ma 
is, egyes vidékeinken, egyes napok szokottabbak 
a menyegző tartására. Így pl. a legtöbb helyen a 
keddi nap az általánosan elfogadott menyegző- 
tartási nap.

c) Házasságkötési szertartás. Nem kötöttek a 
rómaiak törvényesen házasságot — legalább oly 
nemesek nem — kiknek szülei, vagy elődei a 
három legfőbb hivatalt viselték Hómában — 
mielőtt a jósjeleket meg nem nézték és a régi 
szokás szerint a házassá^védő .Júnónak 4 ne áldoz
tak volna Legtöbbnyire állatokat áldoztak ilyen 
alkalmakkor. Es ez áldozatokban az áldozati állat 
epéjét is megáldozták — annak jelképed, hogy 
minden keserv, minden bánat távol leszen a házas
ságtól.

2 M ájus hónap  az ősök, a vének tiszteletére volt szen
telve ; innen vette nevét is

* A Mars papjai éveukin t a  tavasz hó elsején a várost 
végigtánczolták. fő n ö k ü k e t túncz-ve/.éreknek, vagy előtán- 
ezosoknak nevezték.

* A róm ai m ythologia ~zerint Jünó  Jup iternek  felesége volt
E zt a r is tennőt sok névvel tisztelték m eg ; az ég  királynéja
* M ' “ ,4 e  *»gy P*U . a ltio c . vcdGjr A lokálom -
azonosság azonban benne van m indenikben .

(Foly t, kő?.)

Réz Lászio

menynyi] végződött, ú. m 3— 5 éves gyermek. 
Nemre nézve: liu 161, leány 145 , összesen 306. 
Vallásra nézve: r. kath. 99, g. kath. 65, ev. 
ref. 94, ág. hitv. 1, izraelita 47. 6— 11 éves 
mindennapi tanköteles gyermek. Nemre nézve: 
fiú 537, leány o64, összesen 11,041. Vallásra 
nézve: r. kath. 335, g. kath. 194, ev. ref. 384, 
ág. hitv. 2, izraelita 126 12 — 14 éves ismétlő
tanköteles gyermek. Nemre nézve: fiú 108, leány 
166, összesen 334. Vallásra nézve: r. kath. 94,
g. kath. 51, ev. ref 139. ág. hitv. 5, izraelita 45.

— Szines levelező lapok. Az ezredéves kiállítás 
alkalmából reklám czéljából a kereskedelmi minisz
ter színes nyomatú levelező-lapokat ád ki és azok 
elkészítését a következő művészeknél rendelte m eg: 
Dörre Tivadarnál a tájképeket, Vágó Pálnál a 
históriai képeket és Cserna Károlynál kü'önböző 
apróságokat, mely festmények a levelező-lap elejére, 
azaz a czímezési oldalon lesznek rányomutva, a 
minek színes voltánál fogva bizonyára nagy keletje 
lesz a közönség körében. E levelező-lapokból — 
mint biztos forrásból értesülünk — 30 millió pél
dányt bocsátanak forgalomba még ez óv végén.

— Sertes'ílvltell tilalom. A m. kir. földmíveles- 
ügyi miniszternek 3995. sz. a. kiadott intézvénye 
szerint Stvriába Krajnába. Karinthiába. Német
országba irányuló sertéskivitolre és elhajtásra nézve 
kiadott for^aimi korlátozásokat az egész országra 
kiterjesztette. Úgy; ucsak a sertésvész miatt Bécs
újhely, továbbá Vasvármegye területe is zárol
tatott.

A sárospataki általános ipartestü leti beteg
pénztár alapszabályait a in. k. kereskedelmi minisz
ter megerősítette, illetőleg jóváhagyta.

— Iparosságéul: es inasok kiallitása Az idő
leges kiállítások sorában fontos és figyelmet érdemlő 
lesz az ip a rO 'S e g é d e k  és inasok kiállítása. E/. a 
kiállítás, a mely a segédek és inasok muukáinak 
bemutatására való. a jövő évben julius lió 15-én 
nyílik meg s egy hónapig tart A kiállításon csak 
magyar munkás vehet részt. A bejelentés határ
id e je  1896. évi jauuár hó 31. Háromféle d í ja z á s  
lesz ezen a kiállításon: «ranvpénzbeli-juíalom és 
elismerő oklevéllel: eziistpénz-jutalom es elismerő 
oklevél magában. Az ezredéves kiállítási igazgatóság 
e tárgyban az őszszel adja ki felhívását.

K'Mdy Gyula művész társaságával mint táv
iratban tudósítanak benünket, a t. közönség óhajára 
vasárnap. 14 én, népszerű előadás gyanánt a szabad- 
ságharcz daiait és indulóit fogja S.-a.-lijhelyben 
bemutatni. Ajánljuk t. olvasó:nk szíves figyelmébe.

— A s.-a. újhelyi önkéntes tüzolto-oqylet . 
hó 7 ere tervezet* nyári mulatságát dacára az egész 
napi esőzésnek. Abonyi D. Mór kerthely .gégében 
megtartotta. Jóllehet a sötát feli egek bői egyre hullt 
a mennyei áldás, a fedett h lyiségbea táncoló so- 
kadalom kedve azért már az ; steli ^rákiján is majd
nem a legmagasabbra emelkedett, mit a Mányi 
Lajos zenekara és a vendégül hivott gyártelepi tűz
oltó egylet zenekara inspirált. Tekintve a mulatsá
gon : sztvevők nagy számát, deli t alig ha lesz.

— Adomány. A s.-a-újhelyi „Carolineunr le- 
ányneveló-intézet célba vett kibővítési munkálatai 
költségeinek fedezésére a városi képviselő testület 
300 frtot szavazott meg.

Sarkad! István vánwsujlalusi illetőségű 17 
éves ifjút, folyó hó 6 án S.-a.-Ujhelyben a rend
őrség különös viselkedése miatt letartóztatta. Az 
orvosi vizsgálat kiderítette, hogy a nevezett fiatal 
ember csendes őrült. Előbb illetőségi községébe, 
utóbb kórházba szállították a szerencsétlent.

Káldy Gyula, a ma > zeneegyesület elnöke 
és a magyar zeneiskola igazgatója, Kulilfay Iza
bella zongoraművésznő, főhercegnői zenetenárnő és 
a magyar zeneiskola tanára, Bárdossy Irén hang
verseny énekesnő és Várady Sándor a magyar ki
rályi opera első rendű bariton énekesének közre
működése mellett folyó hó 11-én zenetörténelmi 
előadás, illetőleg hangverseny tartatott S.-a.-Ujhely
ben. a melyen a műsor IV részből, i ietőleg 19 
müdarabb"; állott. Dicséretére válik S.-a.-Ujhely 
város es vidéke közönségének, hogy nem volt há- 
ládatlan a művészek iránt, oly szép telt házat csi
náltak, hogy hasonló csak az újonnan épült szín
ház megnyitásakor volt.

Tisztelettel tudatjuk t. olvasóink
kal. hogy S.-A.-Ujhelyben, lapunk egye
düli darusítását Landesmann M. jóhírü 
könyvkereskedő vállalta el. a kit úgy 
az előfizetők gyűjtésével, mint hirdetések 
szerzésével is megbíztunk. Egyúttal fel
hatalmaztuk, hogy a „Sátoraljii“-nak járó 
pénzilletményeket is felvehesse.

A ..Sátoralja" kiadóhivatala.



T A N C (J Y.
*** Az á llam ilag  s e g é ly e z e tt hom onnai polgári 

és kozépkereskedelmi iskola hozzánk beküldött 
1894—95. iskolai évről szóló jelentése alapján, a 
nevezett intézet működését a következőkben ismer
tetjük. A beíratások a múlt év szeptember 1.. 2. 
cs 4. napjain voltak. Beiratkozott a polg. iskolába 
139 növendék, 17 el több, mint az előző évben; 
a kereskedelmi iskolába pedig 60, 3-al több, mint 
az előző évben. Az egész intézet összes létszáma 
199 rendes és a polgári iskolában 17 magántanuló.
A múlt tanévhez képest 10*05°/() az emelkedés. A 
lefolyt iskolai évben a tantestületben nagy válto
zás történt. Áthelyeztettek az intézetből: Szvacsuk ; 
József igazgató Alsó Rubinba, Nagy Lajos Szegedre, 
Keich Manó Szegedre, Zákány Zsigmond Alsó- 
Kubinba; az intézethez kineveztettek: E. Jakab i 
Géza, Brassóból, igazgatónak; Gyulai Sándor, Nagy | 
Lajos helyébe, Nagy-Mihályból; Darvas Vilmos, 
Keich Manó helyére, kereskedelmi szaktanárnak; 
Peron Mihály középiskolai tanárjelölt Zákány Zs. 
helyére. E változások, bár akadályozóiag hatottak 
a tanmenetre, de nagyobb hiányt nem okoztak. 
Kendkívüli tantárgy gyanánt ez évben is taníttatott 
a latin nyelv, hogy lehetővé tétessék a polg. isk. 
növendékeinek a középiskola megfelelő osztályába 
átmenni, hasonlóképen a zene i s ; ez évben már a 
gyorsírás is taníttatott rendkívüli tantárgyként. 
Tanított az intézetben összesen — nem számítva 
a hitoktatókat, de bele számítva a latin nyelv rend
kívüli tanárát — 12 tanerő. Az intézetben műkö
dött két ifjúsági egyesület, melyek az ifjúság kedély 
nemtsítésének voltak hathatós eszközői. Ezek vol
tak: a ,Trefort-kör“, melyben a tagok irodalmi 
működést fejtettek ki. Ez az ifjúsági egylet jól 
sikerült hangversenyt is rendezett. A másik ifjú
sági egylet a „Dalos és zenekör" volt. Az intézet 
felszerelését a következő gyűjtemények foglalják 
magukban: a) tanári könyvtár, tartalma jelenleg j 
352 kötet, ezek különböző szakmunkák; b) ifjúsági 1 
könyvtár 298 kötettel; c) természettani gyűjte
mény 115 darabból áll; d) természetrajzi gyűjte 
mény 811 darabbal; e) árúismei gyűjtemény 81 
kollekczió 2324 darabbal; f) vegytani szertár 356 
drb kísérleti eszközzel és 106 drb kísérleti anyag
gal. 225 frt 70 kr értékben; g) rajztanszerek 
gyűjteménye 132 drbbal, 189 írt 38 kr értékben; 
h) földrajzi és történelmi szertár 52 drbbal; i) 
érem-gyűjtemény 942 drbbal. Mint e rövid kivo
natból is kitűnik, a homonnai polgári és közép
kereskedelmi iskola évről-évre mindig jobban törek
szik magasztos célját betölteni. Megemlítjük végül, 
hogy az értesítőben Kerekes György tanár „A 
kereskedelem történetének tanításáról“ derék tanul
mányt. illetve értekezést közöl. Az érdeklődők figyel
mét méltán megérdemli e dolgozat.

Több iskolai évi jelentésről a következő számban 
referálunk
z i z m z m i z i i z i z i i i z z  i  n u i  i  x  i n z

C s  A K N 0  k.
A  m é l y s é g b ő l .

— Költői elbeszélés. Készlet. —
Irta  : Juh ász László.

Fejem kezembe hajtva némán 
A „nagy 6ó7cj“-kéut magamba nézek. 
Vívódom a nehéz problémán 
Lángján szivem tüzének.
Vérem lassúbb ütemre késztve 
Nem hallgat most. csupán az észre.
Így forgatván a dolgot 
Okoskodásom mérlegében 
Szépitetlen valót ha mondok,
A szivemet nem értem. . .

Hisz ön — Nagysád — valljuk be uyiltan 
Nem a legszebb lány e világon;
(Virág se szép egész' kiuyiltau.
Bimbókorában szebb az ágon)
Sokkal, még sokkal sz^hb lehetne.
De jobb minden bizonynyai 
Ábrándosabb lehotne ielke 
S költői, mint a hajnal.
Hanem aztán kaczér ön Édes.
Pajkos, kegyetlen és szeszélyes,
Nem augyal és nem illetetlen . ,
— Mint kell hát szeretnem 
Miért vagyok hat leigézve 
Hatalmas bűvkörébe?

Hiába kérdem, nem felelelnek.
Csak azt tudom, hogy életemnek 
Napja ön, csillag éjszakámon,
Hogy ön az ón egész világom 
Ennyit tudok: imádom.
Csak azt tudom : szavát ha hallom,
Vagy hogyha megmozdul ruhája,
Vagy ha arcomra egy mosolyt von 
Kezének mozdulása:
Hogy vérhullám szökik szívemre 
És szikra pattan fel szememre,
Hogy az ész elszalad előlem 
S  minden más gond kiszáll belőlem,
Csak szeretném keblemre vonva 
Bezárni reszkető kai ómba 
S az üdvösséget megrabolva 
így lesni keble pihegését,
Erezni szíve re9zketését. . .
S mig hull csókomnak zápor árja 
Szemére, büszke homlokára 
Omló, sötét, selyem hajára,
Ez üdvö89éges pillanatba'
Ajkát ajkammal fojtogatva 

Szeretlek“ — súgni haldokolva 
S  megsemmisülni, mint a harmat 
Tűzcsókjában a napnak.

IRODALOM.
* H o rv á th  lgnácz, a nemzeti múzeum könyv

tárának segédőre, kiadta a könyvtár jegyzékének 
első kötetét, mely az ősnyomtatványokat foglalja j 
magában. Gond és ügyszeretet nyilvánul a munká
ban. a melyből megtudjuk, hogy a nemzeti múzeum 
ősnyomtatványainak gyűjteményében ma 807 mű 
van. Legrégibb nyomtatványa a Kóma melletti 
subiacoi nyomda első terméke, az 1465-iki Cicero: 
l)e oratore. tíz évvei későbbi, mint Gutenberg 
42 soros bibliája. A gyűjtemény kiváló ritkaságai 
még Scheffer Péter rnainzi nyomdájának két régi 
terméke.

' M a g y a r m űkincsek lesz ezíme annak a munká
nak, mely maga is. mint a magyar tipogratia ter- 

| méke. műkincs lesz. A millenuium alkalmából jelenik 
! meg, a műbarátok köre adja ki, öt kötetben, melyben 
i a magvar vonatkozású műkincsek reprodukoziója,
I leírása, méltatasa foglaltatik. Az első és második 

kötet Bécsben és Budapestem őrzött remekműveket 
ismerteti; a harmadik hazánk nyugoti és délnyugoti . 
részét, a negyedik Felső Magyarországot, az ötödik 
Erdélyt tárgyalja. Minden kötet 15 20 ívnyi szö
vegből és 20 műmellékletből áll. A munkatársak 
közt kiváló tudósok és írók vaunak. A műmellék* 
letek Kádár Gubor műtermében készülnek. Főszer
kesztő Kidisics Jenő E munka 600 magyar és 
200 franczia példányban jelenik meg. ebből 100 1 
magyar és 200 franczia példány eladó, a többi 
tagiíletménye a műbarátok körének egy példány 
ára 250 frt. Fölvilágosításokkal a mübarátok köre 
titkársága (VIII. k. József-körút 9. sz.) szolgál.
S miután a szükséges tudnivalókat elmondottak, 
hadd adjunk még elragadtatásunknak kifejezést 
azon a mutatványfüzeten, melyben, mindezeket 
olvastuk. A nyomás, papír, betű talán a legszebb, 
a mi a Frauklin-Társulat nyomdájából, de egy
általán magyar nyomdából kikerült. Ez lesz a leg
szebb nyomású magyar könyv, nagy negyedrét, 
igazán , királyi* folio. A képek remek kivitelű, 
gyönyörű szép metszetek. Parisban, de magyar 
ember műhelyében készültek. A munkához dr. 
Jókai Mór irt szép előszót, melyben új fejezetet 
alkot: a művetséget, a mely szerencsés összefog
lalása a mesterségeknek s ennél szabatosabban 
jelzi a fogalmat.

* A kön yvnyom dászat első ko rszakáb an  a 
magyar szent korona területén létezett, de eddig 
a ny’omdászati historikusok előtt ismeretlen könyv
nyomda termekenek birtokába jutott a Magyar 
Nemzeti Múzeum. Ugyanis a múzeum igazgatósága 
megvette Xositz grófunk Sziléziaban, Lobris várá
ban őrzött nagy értékű könyvtárából a magyar 
vonatkozású ereklyéket,, valami 40 dbot. A könyvtár 
legnagvobb ritkasága egy misekönyv, a melyet 
1494 ben glagol betűkkel, ó szláv nyelven Zengg- 
ben, tehát a magyar szent korona területén nyo
mattak. Eddig sejtelmünk sem volt arról, hogy 
Budán kivül. (hol Hesz Andrus 1473-ban a híres 
budai krónikát adta ki a sajtó alól), volt Magyar 
országon másutt is könyvnyomda már a XV. szá-

1
*  K evés m üveit err.ber él M ag yaro rszág b an .

sőt külföldön is. ki a „Képes Családi Lapokat1* ne 
ismerné. A „Kepes Családi Lapok" népszerű szép- 
irodalmi és ismeretterjesztő képes lap, de népsze

rűségét meg is érdemli, mert 17 évi pályafutása 
alatt, folyton arra törekedett, hogy regényei, el
beszélései, költeményei, valamint orvosi és ismeret- 
terjesztő czikkeivel általános érdeklődést keltsen. 
Most a fürdő és útazó saison alatt turista előfize
tést nyit. Ugyanis az előfizetők még akkor is, ha 
több ízben változtatják tartózkodási helyüket, a 
lappéldányokat pontosan megkapják. A tartózkodási 
hely megváltoztatását azonbau a kiadóhivatalnál 
idejekorán kell bejelenteni. A , Képes Családi La
pok" előfizetési ára, mindezek daczára marad egész 
évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. 
Mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld a 
kiadóhivatal, Budapest, V., Vadász-útca 14. szára, 
saját házában.

* V idéki kö ltők album a czim alatt Sárosi Árpád 
és Kovács Zsigmond, két vidéki hírlapíró a vidéki 
írók és írónők műveiből egy kötetnyi verset szán
dékozik összeállítani. Czéljuk az, hogy a vidéki 
irodalomnak ez irányú termékeit ily úton mutassák 
be a nagy közönségnek. A kik e munkában szel
lemi dolgozataikkal részt venni óhajtanak, azok e 
hó 20-ig küldjék be a fenti szerkesztők nevére 
Kassára. Az antologiaszerű verskötet új-évkor fog 
megjelenni.

* Uj m ag ya r szavalókönyv jelent meg a napok
ban Palágyi Lajos jeles költő tollából, még pedig 
egyenesen az ifjúság számára. A szép és hazafias 
szavalókönyvben minden alkalomra írt költemények 
találhatók. A csinos táblába kötött könyvet az 
Athenaeum adta ki és ára 50 kr.

Gondolatok.
Azon becsület, mely nem igazság-szeretetből ered, 

csak festett rongy, mesterséges rózsa, melyet a társa
ság divatárusai valódi helyett szeretnének ránk tolni.

Az élet, egy nagy titok, mely gúnyol minden 
számolást. Sohasem mondhatni: „A ki ma nyomo
rult. tehát holnap is az lesz."

Hozz egy géniét bizalmas érintkezésbe az ifjú
sággal s ifjú lesz. mint maga az ifjúság.

A bűnös ember nem szeret, mindenre éhezik 
és szomjuzik, szeme, mint a kígyóé igéz és von, 
csak hogy elnyeljen.

Ifjúkorban a szerelem mindig csattogtatja szár
nyait, de mint a madár áprilisban. — nem épit 
még fészket magának.
- X X ’ X ’ X ' X ' X  X^ X  -X *  -X’ X 'X-’ X 'X - X

H l M 0  R.
A látoi/atásokról

Egy tudós arra a kérdésre, hogy miképen 
lehet a látogatóktól megszabadulni, így v á la 
szolt : „A szegény látogatóknak pénzt adsz köl
csön, a gazdagoktól pénzt k é m  kölcsön. így 
mind a kettőtől megszabadulhatsz. A szegény, 
adósod lévén: kerülni fog; a gazdag pedig 
attól való félelmében, hogy adósa akarsz lenni, 
ki fog térni az utadból. “

Liszt-adoma.
Mikor Liszt Fereneznek „Szent E rzsébet” 

oratóriumát először adták elő Eisenachban. az 
előadásra maga Liszt is odaérkezett. A főpróbán 
m egjelenve: borzalommal hallgatta, hogy az 
ottani városi muzsikusok mennyire tönkre silá- 
nyítják az ő oratóriumát. A zongora-király ide
gesen izgett-mozgott egy ideig a teremben, 
végre türelm ét vesztve odaszólt a zenekarnak :

— De kérem, hiszen ez valóságos m acska
zene !

E szavak után a karm ester azonnal lekopogott 
és sértett önérzettel így fe le lt:

— Hja, doktor úr, mi arról nem tehetünk,
m m mi komponáltuk I

A tudós.
X. X. ismert fővárosi, nagy tudományit pro

fesszor ép hazajön az előadásról. Midőn szobá
jába  lép. anyósa megy elébe, karjaiban tartva 
az újszülött f iú t:

— Gratulálok, tanár úr, remek fia született!
A tanár meglepetve nézi a gyermeket, aztán

igy sz ó l:
— Hm . . . nagyon érdekes eset. Ilyen fiatal 

és máris kopasz.



A la p it ta to tt  186 2 . év b e n .

E T T E L H E m
borte rm elő  és sö rnagykereskedő . S á to ra lja  U jhely, Palo tás utcza 23.

T an szerencsém a t . vendéglős urak és a n. é. bor és sör fogyasztó közönség becses tudom ására adni, hogy helyben saját 
házamban egészen uj jégverm et, sörös pinczékkel egybekötve építettem .

F áradságo t nem kímélve, igyekezni fogok tovább is a  t. vevőim m egelégedését kivívni.
Sör kerereskedésben levő söröket a legjobb hírnévnek örvendő gyárakból szerezem  be.
A tek. m. kir. pénzügyigazgatóság által 487 8 5 ./V . 93. szám a la tt k iad o tt engedély folytán sa já t term ésű valódi hegyaljai 

asszu, szomorodni és pecsenye boromat kicsiben is árusítom .
Vidéki m egrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
M agam at a n. é. közönség további becses pártfogásába ajánlva k itűnő tisz te le tte l

B e t t e l h « i r a  M i í r t o n ,

biztositó közönség szives 
figyelmébe!

Miután alólirott a már oly nagy 08 jó hírnévnek örvendő „O r
szágos m agyar kölcsön b iz to s ító  szö ve tkeze t* s .-a .-u jhe ly i fő ügy- 
nöksógének vezetésével meg lettem bízva, van szerencsém a t. biz
tosító közönség szives tudomására hozni, hogy a

föügynökség irodáját
helyben a föutcza sarkán Petóíi-utcza 500. számú Rieder féle ház
ban levő „Első s a -újhelyi za log haz“ helyiségében rendeztem be. 
amiért :s azon kellemes helyzetben vagyok, hogy tű z- és jé g k á r  
elleni biztosításokat mindenkor, eddig még nem ősmert olcsó díj
fizetéssel. eszközölhetek

Az „Országos magyar kölcsönös b iz tos ító  s z ö v e tk e z e té n e k  
biztosító és a kárt s/.- nv* dett felekkel szemben való elösmert elő

zékeny, gyors* és korrekt eljárása remélnem engedi, hogy úgy a t. 
gazdálkodó, mint háztulajdonosok és egyáltaljában a t. biztosító kö
zönség már saját anyagi érdekében is. de azért is, mert ez által 

■ egy tisztiu a biztosító leiek érdekeit előmozdító hazai intézetet 
támogat, adandó alka ómmal takarmány, »*pület és ingóságok bizto
sítási ajánlataival szerencséltetni s/.ives esz.

Mindenféle felvilágosítással készséggel szolgálok. — Egyszersmind ' 
kérem Zemplénme^ye területén lakó azon t. urakat, kik e biztositó ' 
szövetkezet ügynökségét elfogadni hajlandók, hogy ez iránti szándé- • 
kukat alólirottal tudatni szíveskedjenek

A t. közönség szives támogatását kérve 
S.-a.-Ujhely, 1895. julius hó 13.

Teljes tisztelettel

R e i c h a r d  Á r m i n ,
az t O rszágos m agyar kölcsönös biztositó szövetkezet*

1 3 s.-a .-ujhelyi foügynökségének vezetője

A

V a n  szerencsém a nagyérdem ű közönségnek szives 

tudom ására ju t ta tn i , hogy Szőllősy Sándor ur 18 év óta 

fennálló jóhim evü üveg, porczellán, tükör, lámpa, china- 
ezüst, majolika dísztárgyak- és konyha-eszközökből
álló üzletét mai napon átvettem  és az t

Wáchter  Gyula
törvényszekileg bejegyzett ezég alatt a mai kor igényeinek 
megfelelőleg újonnan felszereltem ős toiabb vezetni fogom.

A midőn tisztelettel kérem elődöm iránt tanúsított 
bizalmat reám is átruházni, biztosíthatom t. czimet, hogy 
előzékenység és legpontosabb kiszolgálás által igyekezni 
fogok azt a nagyérdemű közönségtől kiérdemelni.

Szives látogatása és pártfogásáért esedezve, maradok 
a nagyérd. mii közönségnek

kész szolgája

Wsic liter ÍJyula,
S.-a -U jhely, W ekerle té r 

l  — 3 \ >V örös ökör*  épüle tében .


