
Első évfolyam.

ELŐFIZETÉSI ÁK.
H e ly b e n  házhoz h o rdva és vidékre 

postai m egkü ldésse l:
E gész évre . . . 4 frt — kr.
F é l é v r e ........................ 2 frt —  kr.
N egyedévre . . I frt —  kr.

E gyes szám  ára  10 kr.

29. szám. Sárospatak, 1895. ju lius 20.

H ird e té sek e t jutányosai! szám ítunk.

H iv ata lo s  h irdetm ények  100 szóig 
I írtért közöltetnek .

K incstári bé lyegd ij m inden  h ird e 
tésért 30  kr.

H ird e té sek e t s előfizetéseket felvesz 
L andesm ann  M. könyvkereskedése 

S .-a -L 'jhelyben.

SATORALJA
Zemplénvármegye közérdekeit képviselő hetilap.

Megjelenik minden szombaton.

SZERKESZTŐSÉG
ÉS

KIADÓHIVATAL
hova a lap szellemi részét illető 
közlem ények s az előfizetési pénzek , 
h irdetési kéziratok s d ijak  és a lap 
szé tküldésére vonatkozó fe lszó lalá

sok intézendők :
N»ro*pat ak,  KovácK-ut r a 175.  ki.

Kéziratokat nem  adunk  vissza.

B érm ente tlen  leve leket nem  fo
gadunk el.

N yiltté r m inden  sora 20 kr.
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R É Z  L Á S Z L Ó .

Elmélkedés a bodrogközi 
árvizek és belviszonyokról.

Quid tunc!
Q uid  n u n c r

Mindez ideig vártam , hogy talán vesz m agá
nak nálam nál avatottabb egyén annyi időt, hogy' 
a  „Zemplén" 2‘2-ik számában méltóságos gróf 
Mailáth József társulati elnök úr által „az 1895. 
évi bodrogközi árvizekről és belviszonyokról” 
íro tt vezérczikkére válaszolni fo g ; kiemelve 
annak egyrészről minden érdekeket is felölelő 
m egjegyzéseit; m ásrészről a társu lat műszaki 
vezetése helyességének igazolására felhozott 
régebbi s folyó évi adatait e ezeknek alapján 
levont logika: következtetéseit.

Ha én azon ezikket úgy tekintem tisztán, 
mint elnöki megnyitó beszédet, melyet az elnök 
ú r a társu lat folyó évi junius 5 én Királyhel- 
meczen, a tá rsu la t uj épületében először tarto tt 
közgyűlésén kellett volna elmondani vagy fel
olvastatni : az esetben én azt minden vélem ény
nyilvánítás nélkül, megörökítés végett, a tá rsu 
la t évkönyvébe beíratni s ugyanazon gyűlés 
jegyzőkönyvébe kinyomtatva, minden tagnak 
m egküldetni javasoltam  volna. Azt hiszem, így 
is m eglett volna erkölcsileg becse s anyagilag 
haszna.

Azonban, mivel a nevezett czikk, nemcsak, 
m int évi elnöki beszámoló, hanem, mint egyéni 
nézet és vélemény is té te te tt a gróf úr altal 
a megyei hivatalos közlönyben k ö zé ; s mivel 
az egyes vidékek belviszonyaival is oly tüze
tesen foglalkozik, hogy azon vidékek lakosai 
egészen határozottan fel vannak híva vélemény- 
nyilvánításra, a midőn például összegezve m eg
figyeléseit, a jövőt illetőleg, oly mélyreható 
intézkedés szükségét javasolja eme szavaiban: 
„komolyan foglalkoznunk kell a szivattyú-telepek 
kérdésévii és végre az öntözéssel“ én, mint bod
rogközi em ber —- és pedig a felhívott vidék
ről — s mint társu lati tag  is, bátorkodom a t. 
szerkesztő ú r becses engedelmével — már

csak az igen szükseges eszmecsere szempont
jából is — a nevezett czikkre reíieetalni, b. 
lapiában, mint megyénk érdekeit képviselő egyik 
közlönyben.

1.
A gróf úr czikkének czíme alá írott je lig e : 

„concordia rés parvae crescunt, — discordia 
maximae dilabuntur“, nagy igazság s én is 
vallom ; sőt még bátor vagyok azt is m egje
gyezni, hogy a parány: egyedekből álló em be
riség, a legrégibb idők óta az összetartás, 
egyletekké alakulás mellett érezte mindig, hogy 
a tudomány az ő leggazdagabb fegyvertára, 
melynek segítségével ő  felveheti a term észet 
fel-fellázadó elem eivel szemben is a küzdel
met, az ö rökharczot; s ma m ár valóban bám u
latos az a fegyverbőse.., az a tudományos erő, 
a melylyel rendelkezik bárha működése bizony
talanabb számításokon <>lapulna is, bárha a ter
mészet játékának jobban kitéve lenne is. mint a 
bodrogközi ármentesitö társulat.

Hogy csak egy pá>' példát hozzak fel, ki 
hitte volna csak egy évszázaddal ezelőtt is, 
hogy a felhozott meteoroiogiaí megfigyelések
ből bizton lehet következtetni, hogy a Bodrog
közön az 1895. évben wk helyen nem szán
tani, hanem kacsázni fognak- És éppen az a 
sajnos, bár meg volt adva az intőjel, mégis 
az igen igen szükséges intézkedések elm arad
tak. (Hogy többet ne említsek, a csatornatiltók- 
nak a hóvíz megindulása előtti lezáratása. Ennek 
volt a következése, hogy idegen, erőszakoskodó 
hullámok tolakodtak be a más czélra is ége- 
tőleg szükséges vízgyűjtő medenczébe, mi által 
az illetők a maguk belvizét kénytelenek voltak 
a búza és repcze földeken raktározni el május 
hó végéig.).

Avagy, ki hitte volna csak egy pár évtized
del ezelőtt, hogy a gyönge, parányi ember 
összefogdossa az emberi hangokat, megfogja 
és kedve szerint befogja a villámot, villanyos
ságot s az összefogott hangokat ezeken csal
hatatlan biztonsággal (s a telepeknek m egren
delt hivatalos lezárása után), avatatlan fülektől

A házasság a rómaiaknál.
— A »S á t o r  a 1 j  a* e redet, tárczája.

(Foly ta tás.)

E szertartás elvégzése után a menyasszonynak 
haja egy dárdának hegyével el választatott. Ezt 
többféle okból tehették a rómaiak. Vagy azért, 
hogy megjósolják, hogy a szül-sre e lé g  erős le sz ;1 
vagy azért, mert a dárda Júnt' zenteszköze volt :* 
vagy végre, hogy ezáltal a sza'jic nők elrablásának 
emlékét visszaidézzék.3

1 A dárd a  harcai eszköz, tehát az erő t i* jelképezte
u E b b eu  ar ecetben  azt jelképezé, hogy Jú n ó  legalább  

eszköze által van  képviselve.
8 A szabin nők elrab lásának  az a története, hogy m ikor 

R oinulus R ó m a varosát m ega lap íto tta  hogy nőkre i1- >zert 
tegyenek  rendezett egy nagy játékU nnepélyt erre m eghívta 
a szom széd n ép e k e t is ne je ikkel v leányaikkal együtt. S m eg 
paran cso lta  R óm a férfiaiuak, hogy az ünnepélyen m inden  lerli 
rabo ljon  m agának  nut az idegenek  közül. így  kerültek a szabin 
nők  a róm aiakhoz. Ezért a srab inok  háborút viseltek a róm aiak 
ellen  s a szabin nők  voltak azok, kik k ibék ítették  férjeiket a 
róm ai férfiakkal , le te leped tek  a szabin férfiak is K im áb a n

A haj-választás után megkoszorúzták a meny
asszonyt és gyapjúból készült övvel körűlöveztek. 
Az övét a vőlegény a menyegzői összegyülekezés 
előtt feloldotta. Ugyanezt te tte hallgatagon és 
megérintve (!) is s menyasszonyt. E szertartásbői 
kifolyóké lett a rómaiaknál közkeletűvé e mondás : 
az övét feloldja a vőlegény, mielőtt a menyasszony 
hajadonságát megsértené.

Felöltöztették a menyasszonyt a szabályszerű 
alsó szoknyába is,1 olyanba, umiuöt legelőször Caja 
Catcilia készített. S végre beborították a meny
asszonyt a ftammoával is. (V lószinüleg valami 
látyolszerű ruhadarab lehetett ez. A szó eredetéből 
vafami olyasmit is lehet kimagyarázni, hogy ez a 
szemérmetességet is jelképezhette.)

Az így felékesített hajadont az anyának, vagy 
a legközelebb álló női rokonnak kebléről — forma 
szerint — elrabolták, E formaságnak ismét több
féle jelentése lehet. Jelképezheti azt. is, hogy a 
menyasszony szemérmetesnek tűnjék fel, ki jószántá
ból nem könnyen megy a férfi hatalmába; de 
gyakorolhatták annak jelképezésére is, hogy pláne 
erőszakkal férjhez menni akarónak ne látszék;

* A szab. »zerü alsó szoknya (tun ica  re c to ; úgy vult szüve, 
hogy a íonalszálak m integy egyenes lo ly ta tasát képeztek a 
felső ruhának , uem  p ed ig  keresztben, m in t a hogy a középsőn 
vezettettek a szálak.

is menten, biztosan és pillanat a latt közvetíti, 
mint rendeleteket. (Mégis egyes helyekre óra- 
különbözetekkal jelennek azok meg, m ert előbb 
Pontiustól Pilátusig vándorolnak, mert a kése
delem talán javára  lehet a különben soha ki
fogás alá nem eső és felül nem bírált műszaki 
tervezetnek. Tudtommal ugyanis a szabalyozó- 
társulatnál bíráló-bizottság nincs, ha ugyan el 
uem fogadjuk annak magát a választmányt. 
De ez esetben talán mégis czélszerú lenne, ha 
oly fontos tényéknél, mint p. o. a  tavaszi ár
vizek lebocsátása, mely műszaki tervezet nél
kül nem történhetik, az egész terjedelm ében 
a nagy közönségnek is idejében tudom ására 
jutna. Mely cselekm ény által a kedélyek, míg 
egyrészről nyugodtan szenvednék a m egm ásít
hatatlan végzetet, másrészről a közönség is 
ismervén azt indokolásaival, annak, ha netalán 
hiányai leunének is, könnyebben lenne helyre- 
pótoiható, kiigazítható.).

Ilyen és több, ehez hasonló erkölcsi és tudo
mányos fegyverek birtokában aztán, én is hiszem, 
hogy meg lehetett küzdeni az olykor olykor 
ellene törő elemekkel a bodrogközi szabályozó- 
társulatnak is s én is bízom és hiszem, hogy 
meg fog küzdeni.

Csakhogy ez a  hit és bizodalom az optimis- 
mus és pessimismus bennünk levő m értéke sze
rint. nagyon relatív. Én pl. m ár egy kicsit — 
hogy úgy mondjam — sötétebb színben látom 
a bodrogközi viszonyokat, mint a méltóságos 
gróf úr, a ki csaknem minden tekintetben 
örvendetes javulást jelez a folyó évben, a 
régebbiekhez, pl. az 1888. évhez viszonyítva. 
De talán ezen nézete azon csalhatatlannak 
látszó tételen, vagyis társulatunk t. főmérnöké
nek 1889. évben benyújtott véleményén alapúi, 
melyben a bodrogközi 1888. évi árvíz epochális- 
nak volt nevezve ? I Hát, m éltóztassanak meg
engedni, de én —  egyéni véleményem szerint 

bár tisztelem s minden tekintetben a  leg
kitűnőbb hivatalnokok egyikének tartom  a t. 
társulati főmérnök urat, sem őt, sem pedig 
vélem ényét csalhatatlannak nem tekinthetem . 
Mert bár igaz, hogy a term észetben ugrás nem

vagy végre azért is. hogy ezáltal a szabin nők 
elrablása nyerjen újólag jelképes kifejezést.

E szertartások elvégzése után a menyasszony 
este5 a vőlegény házához elvezettetvén — lak
helyet cserélt. Három ifjú — kiknek még atyja 
is, anyja is él. kiket Paranympháknak neveztek — 
vezette, illetve kisérte el a menyasszonyt. Ezek 
közűi egy szövétneket, vagy lakodalmi szurok-fenyő 
fáklyát tartott kezében; a másik kettő pedig 
menyegzői takarót.

Ezenkívül kísérték a menyaíszonyt: pap, leányok
— guzsalylyal és orsóval kezükben, mint a nő mun
káinak jeleivel. A rómaiak feleségei ugyanis nem 
voltak kötelezve semmi más munkára, inint gyapjú - 
neműek készítésére. Liviusnál (1. c. 57. p.) olvas- 
hatójuk, hogy ezt teljesítették a legelőkelőbb nők is.

A „vőlegényes* házhoz a rokonok, szomszédok, 
barátok nagy számmal gyűltek össze menyegzői 
ünnepélyre; s természetesen azok is jelen voltak 
itt, kik a házasságkötésnél hivatalos kötelességet 
teljesítének.6

Ma is a  lfg tö b b  helyen  este viszik el a m enyasszonyt a 
*vőlegényes» házhoz a Tőfclyek és nyoszolyó lányok k ísére té
b en . A p o m p a  m a m ár m úlófélben  van ; m íg m egvolt vagy 
hol m ég m egvan, hasoulít sokban  az itt leírthoz.

6 E zeknek  m egfelelnek m a a násznagyok és nyoszoló- 
asszonyok.



létezik, de az időjárás még a főmérnök úr 
által sem kormányozható a annak eshetöleges 
rendkívüliségét kiszámítani, még a meteorologiai 
meafieyeléBekből sem lehet s az időjárás is a te r
mészet já ték a  lévén bizony áthághatják a Tieze- 
parti töltéseknek a fű n  k termelhetése végett, kijavi- 
tandóknak nem véleményeiéit s nagyon megrongált 
helyeit. (Kívánom, különben, hogy ők legyenek 
a jó próféták.). Es pedig annyival inkább, mert 
átlagosan nem csak minden tizedik évben — 
m in?azt a meglevő statisztikai adatokra támasz
kodva, a méltóságos gróf úr jóhiszemöleg állítja
— jelenik meg Bodrogközön nagyobb mérvű 
árvíz, hanem azok a hívatolt statisztikai ad a
tok (1868, 1876, 1881, 1888. és hozzá véve 
1895. évi, vagyis a 27 év leforgása alatt nagyobb 
mérvben 5-ször jelentkezett) a tíz évi átlagot 
majdnem öt évire apasztják.

Azért én igen kérek m indenkit: ne rózsa 
színű szemüvegen, hanem inkább sötetebb szí
nűn vizsgáljuk körülményeinket, úgy a esaló- 
dásoktól jobban meg leszünk kímélve.

Azt hiszem, ezen kérelm em et megengedi 
nekem a méltóságos gróf ú r is, mert hiszen 
ezikkének eleje és vége között nagy különbség 
van a sitiiéiért illetőleg, hlején ugyanis, hol 
még egészen bele nem melegedett, ilyen nyi
latkozatot te s z : „ Ez idén is sajnosan tapasztal- 
tuk, hogy különösen belciz levezetési rendszerünk, 
abnormis viszonyok mellett, nem elégségesek s arra, 
a mit a gazdaság terén ma már fokoiotl igények 
megkívánnak.' Mig ellenben ezikkének vége j  

fele ezen belvíz levezetési rendszert teljesen 
megfelelőnek, a lehető legszebb eredm ényekre 
vezetőnek találja, ú jy  annyira, hogy minden 
sérelm et jogosulatlannak, az okozott károkat 
csak látszólagosaknak, semmiseknek, avagy 
némely területekre nézve, hol már ez merően 
nem állítható, az illető tulajdonosok által oko- 
zottaknak tek in ti: megmenteni szándékozván a 
társulatnak önzetlenségét, kifejtvén szép sza
vakkal, hogy ne kívánjunk többet, mint a 
mennyire a csatornázás alkalmával czélul tűze
tett. hiszen úgym ond: „senki srm gondolhatott 
arra. hogy még oly "tusiak is be fog követkeini, 
mikor addstaton halátiaton kivül. még gaz
daság. i eelokra is felhasználható'!: lennek a tüze• 
ges tal"ju tófenekek és mélyedések?" S mintegy 
általunk is nagyon megdícsérendőnek ajánlja, 
mintegy a társulat által Ili éven elért óriási
nak látszó eredményeket, midőn úgymond: „a 
30 forintjával összevásárolt mocsarak, tófenekek 
értéke holilankint 2 0 0  frtig is s a bérlet a neve
zett területen .9— 1 0  frtig is emelkedett.“

Hát. mélyen tisztelt gróf úr. méltóztassék 
megengedni — kigondoltam, hát le is írom 
midőn én ezen sorokat a méltóságos gróf úrtól, 
m int az óriásinak látszó eredm ényeket elért 
társulatnak elnökétől olvasom : akkor ezen nyi
latkozatában látok egy kis öndícséretet, egy 
kis naivitást is. De megengedem, nemcsak, 
hanem tényleg van benne egy igen-igen nagy 
igazság is, melyet különben méltóságod is ki
fejezett eme m ondatával: „a mit különben nagy
részt a 80 as évek állandó száraz jellegének is 
kell betudnunk “ 8  mit m éltóztatnék hozzá szó

lam s mit mondanának hozzá a társulat tagjai 
is ha én nyilatkozatában ezt a sz ó csk á t: 

nagyrészt", ezzel helyettesíteném : „kizárólag 
s így vonnám le a társulat 12 évi m űködésere 
a további következtetéseket?

De én azt nem teszem, m ert én elismerem 
a tartány-rendszernek nemcsak czélszerüségét, 
hanem a bodrogközi mai viszonyok között, 
egyedüli használhatóságát s a létesítendő újabb 
csatornák létrehozásának s kellő felszerelései
nek szükségességét is (ámbár tudom, hogy 
nem vagyok egy véleményen pl. Szentes köz
ség lakosaival, m art a mit ők tíz éven keresz
tül alázatosan kérelmeztek, t. i. egy 9.sa tür 
nácskát — mint reájok nézve egyedül üdvös
ségest — ma már úgy félnek tőle, mint az 
ördög a tömjéntől s egyhangúlag k iá ltják : 
m ents meg uram a gonosztól), term észetesen, 
mint a méltóságos gróf igen bölcsen k ife jez te : 
„hogy mindezek csak fokozatosan, a társulat pénz- 
viszonyainak figyelembe vétele mellett." Készem
ről csak annyit teszek hozzá, hogy minden 
körülmények között szigorúan tartassák  be azon 
főszabály, hogy senkinek tartányába soha, semmi 
körülmények között, míg az illetőnek vagy köz
ségnek saját belvizét egészen be nem fogadta, 
idegen viz sem rendeleti úton, sem véletlen- 
ségból be ne csem pésztessék, vagyis, mint 
m ár Bodrogközön közpéldabeszédként mondani 
szokták: „mindenki igya meg a m aga vizét.* 
Csak azután legyen szabad, még orvosi rende
letre is, a beteg gyomornak több vizet adni, 
ha az netalán még szomjas__lenne.
(vége köv.) Ölbey János,

nagy-rozvágyi ev. re f. lelkész.

VEGYES HÍREK.
—  Tisztelettel tudatjuk t. olvasóink

kal, hogy S.-A.-Ujhelyben, lapunk egye
düli elárusitását Landesmann M. jóhírű 
könyvkereskedő vállalta el, a kit úgy 
az előfizetők gyűjtésével, mint hirdetések  
szerzésével is megbíztunk. Egyúttal fel
hatalmaztuk, hogy a „Sátoraljá“-nak járó 
pénzilletményeket is felvehesse.

A ..Sátoralja'' kiadóhivatala.
— Mai vezérezíkkiinkre itt is felhívjuk az érde

keltek becses figyelmét.
—  K inevezés. Az igazságügyi miniszter előter

jesztésére ő felsége Kaísz Béla sátoralja újhelyi 
kir. törvényszéki bírónak az ítélőtáblái bíröi czímet 
és jelleget adományozta.

—  S ze ren csétlen  eses. A s.-a. újhelyi önkéntes 
tűzoltó - egyletnek f. hó 14-én tartott gyakorlatán 
egy baleset történt. Szkrak Nándor önkéntes tag. 
midőn a kifeszített kötelén lefelé csúszott, deréköve, 
mely a kötélhez volt kapcsolva, leszakadt s a földre 
znhant oly szerencsétlenül, hogy jobb lábát a sarok
ban eltörte. Azt híszszük, hogy pár hónapig nem 
igen vesz részt a gyakorlatokon a derék tűzoltó. 
Jó lenne, ha a parancsnokság előbb megvizsgálná

a felszerelvéuyeket s csak azután osztaná ki, mart 
még nagyobb szerencsétlenoogek is történhetnek.

—  M eghívok . A sárospataki ev. ref. egyházi 
énekkar. 1895. óv julius hó 28-án, az énekkar 
zászlója javára, a Kossuth-kertben, zártkörű nyári 
tánczmulatságot rendez. Belépti díj személyenként 
1 korona, családjegy 2 korona. Felűlfizetéseket a 
jótékony czél érdekében köszönettel fogad és hír- 
lapilag nyugtáz az énekkar. Kedvezőtlen idő esetén 
a tánczmulatság a kővetkező vasárnap tartatik meg.
— E napokban küldetik szét augusztus hő 3-án 
Sárospatakon a városháza termeiben tartandó nyári 
táncmulatságra a meghívó. A mulatság kitűnőnek 
Ígérkezik, a menuyiben Sárospatak 36 mulatni sze
rető ifja és féríia neve olvasható a meghívón, mint 
rendező-bizottságé. A rendező bizottság elnöke: 
dr. Ballagi Géza. Belépti dij : személyjegy 2 ko
rona, családjegy 4 korona. Kezdete este 8 órakor 
lesz. A tiszta jövedelem a főiskolai kertben felál
lítandó „Tompa-szobor alap“ javára fordittatik.

— Örömmel tudatjuk, hogy Káldy Gyula művész- 
társaival november hóban meglátogatja városunkat, 
hogy legalább egy este a mi közönségünket is 
részesítse a legmagasabb élvezetben.

— Esküvő- Malyáta Dezső forrói körjegyző f. 
hó 16-án esküdött örök hűséget Sárospatakon Magy 
Erzsikével. Gratulálunk.

— Hymen. Variiely György, miskolci segédtan- 
felüíyelő folyó hó 14-én eljegyezte Kovács Emma 
urhölgyet.

Lopás. E hó 12-én ifj. Kaszárda János sá
rospataki 13 éves fiú, Csontos András erdőbényei 
kömivt-stől — mig ez aludt — egy 15 frt értékű 
órát és láncot eltovajolt s tovább állott. A kár
vallott azonnal följelentést te tt a sárospataki csnnd- 
őrséguél s í(!y a tivi nem sokáig gyönyörködhetett 
nem nagy fáradsággal szerzett vagyonábau, mert 
már 13-án elfogattatott. A nagyreményű suhancot
— ki ellen inár 13 lopás forog fenn — a kir. 
ügyésznek szolgáltatta át a sárospataki csendőrőrs.

Gyilkosság. E hó 14-én a Végh Bertalan sáros- 
taki ügyvéd tanyáján alkalmazott Kassai Zajácz 
András cseléd, feleségével összezörrenvén, szolgá
latból elbocsájtatott. Az erkölcseiről híres Kassainó, 
hogy férje helyét betöltesse, egy Ullmaun János 
nevű kéri (Abaujm.) illetőségű, Sárospatakról több 
Ízben hatóságilag kitiltott csavargót fogadta föl 
cselédül, oly szándékkal, illetőleg reménynyel. hogy 
a vele régóta szerelmi viszonyt folytató Ullmann 
a férj helyét is betöltendi. Reménye azonban nem 
teljesült, mert midőn este hárman és a vendégül 
meghívott Horváth József ottani kisbéres, pálin- 
kázgattak, Kassai neje ellen haragra lobbant és 
arcul csapta: erre Ifllmann és Kassainó Kassaira 
vetették magukat s a kenyerezésre használt kések
kel egymást kölcsönösen megszurkálták. Horváth 
gyors elhatározással a Kassai pártjára állván, Ull
mann bátorságát elveszítette és futásban akart me
nedéket keresni. De a tanya kapujánál őt a két 
férfi ntólérte és szőlő karókkal nyomban leütötte. 
Ullmtnnak védekezni ideje sem volt, mert a két 
férfi oly Büriien mérte annak fejére az ütést, hogy 
rövid pár perc alatt kiszenvedett. A szemtanuk 
vallomása szerint üllmann mintegy hetven ütést 
kapott. Kassai és társa, midőn áldozatuk utolsó 
jajja elhangzott, elvonultak, de Horváthnak azon

A menyasszonynak kiki a házi eszközök közfii 
valami ajándékot vitt (úgy tudom, ez a jó szokás 
nálunk is dívik még ma is mindenütt) A gyermekek 
pedig edényekben, szekrényekben csörgőket, csecse
becséket vittek a születendő eseaemö számára.

A vőlegény házának bejárasát, szárnyas ajtóit, 
az ajtófeleket falevelekkel, virágokkal és szőnyegek
kel. függönyökkel feldíszítették, fis a menyasszony, 
midőn ezekhez hozzáközelített, ezt kérdezé: „Hol 
vagy te Cajus?" — A vőlegény ezt feleié rá: 
„Itt vagyok Caja!“ Ez — mint általában magya
rázzák -  azt jelenti: „Hol vagy te úr és család
atya?* „Itt vagyok úrnő és családanya!" Mert 
Uomulusnak törvénye szerint, az összes javaknak 
és szentségeknek a nő a házasságban részese vala. 
S innen az úrnő kifejezést általában menyasszony, 
vagy feleség helyett használták.

Ekkor aztán a menyasszony díszítette fel gyapjú
ból került szalagokkal a lakás ajtófeleit és azokat 
farkas- vagy disznózsírral bekente.7

Mikor a küszöbhöz ért a monyasszouy, nem 
lépte át tüstént azt, hanem megállt előtte s várta,

1 E nnek értelm e a kővetkező . azt h ívek , hogy ezáltal a 
m rg  gérés. a m egrontás ellen biztosítják .  házat. Latin nyelv
ben  a feleség uxur ; egyném ely m agyarázat ,/c rin t e szóból 
szárm azik: unxor (ungere bekenn i.) A feleség szóval tehát 
jelképezni akarták m integy art is. hogy a feleség hárít el 
m inden l.ajt a háztól.

hogy felszólíttassék a férj házába való belépésre: 
talán azért is tévé ezt, nehogy úgy tűnjék fel, : 
mintha nagyon sietne hajadoni voltának felcseré
léséhez. Vagy talán azért m m lépte át egyszerre 
a küszöböt, mert a fe díszített küszöb az istennők 
közfii a legártatlanabbnak szent vala, tehát valahogy 
meg ne érintse még sarujával se azt ö, ki htyadoni 
voltát már-már elvesztendő vala.

Midőn aztán a házba belépett a menyasszony, 
átadták neki a kulcsokat — annak jelképéül, hogy 
ím a házi gond (családanyai gond) az övé lesz. 
Ezután vizet és tüzet hoztak a menyasszony elé, 
mivel azt hivék a rómaiak, hogy minden nedves
ségből és melegségből származik. A menyasszonynak 
lábai ezzel a vízzel meg is mosattak.

E szertartások végeztével a vőlegény, a meny
asszony és egész kísérete részére lakodalmi ven
dégséget adott, mint előbb a .kézfogóban" (eljegy
zés) a menyasszony, illetve annak szülei teljesítettek. 
E lakomákon fuvolások fuvoláztak. Ezt a lakomát 
Talostiánumnak nevezték, annak a Talostiánumnak 
emlékére, ki a szabínoktól elrabolt feleségével sok 
éven át a legboldogabbú] élt.

Majd a gyermekeknek diót szórtak szét, ami 
által valószínűleg azt akarták jelképezni, illetve be 
is bizonyítani, hogy Ok is megengednek tréfás 
dolírokat. Es ezenkívül „ mpnvsa.tanvnV háhnilrat

felajánlották Vénusznak.* Az ifjak pedig holmi 
trágár és fajtalan dalokat énekeltek * s ezek Fes- 
cennm áknak  neveztettek. Ez a szertartás szintén 
jelképes. Vagy azért vé ■ : k és nevezték így,
mert eredete tí'escennina varosból való; vagy pedig 
azért, mert azt hivék. hogy ezáltal a megigézést 
(fascinum), vagy a boszorkányságot — melyek 
gyakran ártanak a vőlegénynek —  elhárítják.

Midőn mindezek elvégeztettek, a házastárssá lett 
nő a nászasszony által a nászágybsn (geniale, 
geno - nemz szül — szótól származott) lefektet- 
te te tt ,10 Ezt az ágyat a lakodalmi ünnepség után 
„szemközti"-nek nevezték, mert az ajtóval szemben 
volt minden lakásban elhelyezve.

Mindazoknak, kik a menyegzőn — akár mint 
hivatalos személyek, akár mint vondégek — jelen 
voltak, ajándéktárgyakat adtak. zV házasság meg
kötése utáni napon a lakoma az új házasoknál 
ismét megujíttatott. Ez a megújított lakomát újra

* Vénusz a szerelem  és zépség istenasszonya volt. R om uluszt, 
Kóm a alap ító ját tö l t  szárm aztatják N eve kegyességet, b o c sá 
nato t, tisz teletet jelen t.

1 Ez a nem  szép szokás ném «ly helyeken  m ég m a is dívik 
nálunk is —-  szintén a lakodalm i ünnepé ly  vége felé, m időn 
a m enyasszonyi szalagokat a m enyasszonyról leszedik  és m integy 
a szerelem  istenasszonyának fe la ján lják .

Ma is a m ár e lőbb  em lített *pán tlika  felköszöntés* 
után - viszik a m eu y a^zo n y t lefek tetn i — az ö reg  asszonyok



megjegyzésére, hogy „még mozog," három izben 
visszatértek és a már teljesen holt Ullmannt újból 
és újból végigverték. Az állati kegyetlenséggel vég
rehajtott te tt után Kassaiék éppen a bűnjelekül 
is szolgáló karók eltakarításán fáradoztak, midőn : 
a gyorsan ott term ett csendőr járőr által megle
pettek és letartóztattak. Kassai és Horváth tettü
ket bünbánólag beösmerték. A törvényszéki hulla 
vizsga e hó 15 én tartatott meg a helyszinen. Kas
sait és Horváthot a kir. ügyészségnek szolgáltatta 
át a sárospataki derék csendőrörs.

—  E hó 16-án herceg Windiseh-Grátz Lajos 
kis íia Vég-Ardó és Sárospatak között 180 frtos 
arany óráját elvesztette; a becsületes megtaláló a 
közhírré tétel dacára is — eddig még nem je 
lentkezett.

—  A  zem plen csanálosi leányg y ilko «ság . Lapunk 
múlt számáuak zártakor vettük Zemplén csanálosi 
tudósítónktól annak a borzasztó gyilkosságnak hírét, 
melyben az anya mint gyilkos, a leány mint meg
gyilkolt — szerepelnek. Hogy az anya őrültségi 
rohamban követte el borzasztó tettét, a hullabonczo- 
lás is bebizonyította. Most e rejtélyes gyilkosság tör
ténetét már nem kö7öljiik, mivel a t. olvasóközönség 
részint a fővárosi lapokból, részint a „Zemplénéből, 
(hol a valónak megfelelően volt közölve) értesült 
róla. Csak annyit közlünk még ezzel összefüggésben, 
hogy a gyilkos anya öngyilkosságot is követett el, 
Holttestét két nappal a gyilkosság után, ^esztelynél 
a Hernádból fogták ki s (Jesztelybe'i temették el. 
Ez az utolsó mozzanata e falusi drámának.

—  Ip a r te s tü le t i ré s z  gyűlés. Folyó évi julius 
hó 15-én órakor az ipartesteiét elnöksége 
Összehívta az iparossegédek képviseletét. Össze
gyűltek liús.au. Az összejövetel fő tá így a a szer
vezendő „ipartestületi betegsegélyző pénztár" alap
szabály bemutatása volt Az a miniszteri rendelet 
értelmében felolvastatott s úgyszólván a hozzá nem 
értés az egyhangú elfogadást vonta maga után, 
elannyira, hogy egy nagy jelentőségű kérdésben, 
a  mely abból állott, ..hogy a videkre kimenő segéd, 
ha ott véletlenül megbetegszik, a betegségét igazoló 
bizonylatot a saját költségén tartozik a kezelő
orvostól kivenni*4 saját érdekeivel ellenkezőleg 
határozott. Ugyanis az eredeti szöveghez módosítás 
adatott be, mely így szólott: „azon segéd, ki vidéken 
dolgozva megbetegszik az ott közelben levő orvos 
által, egy a munkáltatás megkezdése és bejelentése 
napján, az ipartestűlet betegsogélyző pénztára által 
kiállítandó kezel hetési igazolván) alapj.in. a pénztár 
terh ire kezelhető s ennek megtörténte, vagyis 
igazolási bizonylata a kezelőorvos által díjmentesen, 
vagy a pénztár általi megtérítése igényelhető." 
Indokolását ezen módosítás abban leli. hogy a 
vidéken dolgozó segédnek sok esetben még a fen- 
tartási költséggel sem szokott rendelkezui, a mun
káltató főnök időközöukint kiki látogat ugyan, 
de pénzt, eshetőségekre nem szokott hagyni a 
munkásnál: de megtörténhetik, hogy az orvos egy 
idegen munkást utólagos fizetéssel kezelni vona
kodik vagy elleneseiben a beteg seged — föltéve, 
ha bír — vánszorogjon Uj helybe (a meddig persze 
ki is dűlhet), a hol majd aztán ellátják a szükséges 
gyógyszerekkel, ez annyira a munkások érdeke és 
egészségének biztosítása, hogy még a roszakrrat 
sem magyarázhat belőle mást. A kérdés szavazás

ivásnak (Repotia) nevezték. Xálunk is a legtöbb 
vidéken dívik e szokás és JTörése*iiek nevezik.

Végre az új asszony — mindezek után — fele
ségi szabadságát nagy nehezen kinyervén, a férjnek 
házában az istenes kötelességeket teljesíté.

d) A z elválás A házasság általi összekelésnek 
természotszerű folyománya az elválás. Az elválás 
halál általi és halálon kívüli. Megvolt mind a kettő 
a rómaiaknál is. A halálon kivűli elválásokat fel
mondásnak nevezték. A felmondásnak kifejezése ez 
v o lt: a te javaiddal nem élek. Azonban az elválás 
alkalmával mind a férj, mind a nő — pénzbír
sággal sújtattak.

Ha az elválást a férfi indította meg, elküldésnek, 
ha pedig a nő. elhagyásnak nevezték.

Az elválásnak megindítása — a legrégibb törvény 
szerint — kizárólag a férjnek volt megengedve a 
következő esetekben:

ha a nő varázsitalt használt, hogy gyermeke 
legyen;

ha másnak a gyermekét sajátjáúl tulajdonította 
el (ez uem tévesztendő össze az örökbefogadással); 

ha a nő házasságtörést követett el; 
ha a férj tudtán kivfil bort ivott (részeges- 

kedett.)
A válási okokat bizonyos törvényes formák meg

tartása és alkalmazása mellett megvizsgálták s csak 
úgy történhetett meg az elválás, még pedig nemcsak

( alá bocsáttatván, az alapszabály eredeti szövege 
mellett felállással, míg a módosítás mellett ülve 
maradással szavaztak és 16 felállással a módosítás 
elvottetett- — Bizony ez legjobban tanúskodik a 
mellett, hogy a munkások nagy része még ma sem 
tudja, nem érti saját érdekének, jogánál fogva is, 
előmozdítását: s így a még gondolkozni tudókat is 
gondolkodóba e j t i : vájjon érdemes ily egyéneknek 
az érdekeiért küzdeni. Valóban csak a humánus 
érzés és felebaráti kötelesség mély felfogása az, 
ha ezek után még tovább is küzdenek egyesek 
nehéz kitartással. No de reméljük, hogy a mi 
sikerült Sárospataknak, az nem fog sikerülni a 
s -a -újhelyi ipartestűletuek ; mert tekintve a kerü
leti pénztár kerületének nehézkes szervezetét s 
költséges voltát s továbbá azt, hogy Ujhely a 
kerület központja, a mely önmagát (a s.-a.-ujhelyi 
ipartestületi pénztár életbelépése után, ha életbe- 
lép) fentartani nem lesz képes, mert a befolyó 
csekély összeget meg fogja emészteni a kezelés 
költsége s így azok a szegénysorsú munkások, a 
kik még kevesebb keresettel bírnak, az idő és 
munka viszontagságának kitéve vannak, elannyira, 
hogy a majd nyújtandó segély meghalásra lesz 
elég, de nem üdülés és egészség visszanyerésére. 
Már pedig uraim az 1891. XIV. t.-cz. minderről 
kellően gondoskodik, csak ki kell fejteni s ez nem 
kiváltság s felebarati kötelesség tekintet nélkül; 
nemcsak ipari, de az összes munkások egészségi 
ügyét előmozdítani. Erre azt felelhetném, hogy 
ha nem képesek segélyezni, olvadjon be egy más 
pénztárba vagy oszoljon fel ez a vég szomorú, 
mert a segélyezés bizonyos időre megszakad ez 
ecetben s továbbá a munkásnak új tagkönyv kell, 
holott ennek az árán 2 hétig önmaga és családja 
egészségét biztosíthatja s így megint csak a mun
kások rövidülnek. De bízunk a felettes hatóságok 
körültekintésében, akik nem is fogják engedni, hogy 
egy ily humánus intézmény tengődjön, hanem oda 
fognak hatni, hogy az erő, a pénz és a segélyzés 
tömörítve, a maga valójában fejtessék ki vele a 
közegészség, hazánk és munkásai javára.

á— a—.
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Zenetörténeti hangverseny.
A lapunkban jelzett zenetörténeti hangverseny f. 

hó 14 én S.-a. L’jhelyben, a városi szinházban csak
ugyan megtartatott. Káhli Gy. zeneiskolai igazgató, 
meghálálhatatlan munkát végez, midőn nemzetünk 
régi dalait felkutatja s azt a nemzetnek bemutatja. 
Ez alkalommal a szabadságharczi dalokat és indulókat 
mutatta be — művésztársainak : K uliffay Izahdla , 
zongoraművésznőnek, Bárdosi Irén  hangverseny
énekesnőnek és Yáradi Sándor operaházi énekes
nek — közreműködésével. A hangverseny erkölcsi 
tekintetben a legsikerültebbnek mondható; anyagi 
tekintetben azonban nem volt valami fényes az 
eredmény Ennek természetes oka: a közönség 
részéről tapasztalt nagymérvű közönyösség. Ez a

szűkebb. hogy úgy mondjuk, magánkörben, hanem 
Kóma telette nagy számú gyülekezete előtt is.

A hozományt sok esetben visszaadta a férj a 
nőnek, kivált ha az elválás a nőnek öntudatos 
hibáján kivűl történt. A megtörtént elválás után a 
házassági táblákat összetörték.

Az elválás alkalmával bizonyos szavakat is alkal
maztak. Ilyenek voltak: ..Légy ura saját ügyeid
nek !“ — vagy: „Szedd össze holmidat s menj, 
takarodj k i! “ S ennek már jele is volt, az, midőn a 
férj a nőtől a kulcsokat elvette. (A házasság meg
kötésénél — mint láttuk — fontos volt a kulcsátadás.)

Mint fentebb említém, ha az elválás a nő hibáján 
kivűl történt, a hozományt a férj sértetlenül vissza
adta a nőnek: elleneseiben az egyes gyermekek 
részére 1 rész a hozomány feléig visszatartatott. 
Ha azonban a nő házasságtörést követett el. a 
hozománynak Va'M a nienyegző előtti aján
dékokat a férj visszatartotta — még abban az 
esetben is, ha gyermekek nem voltak.

Íme a házasság megkötésének szertartása a 
rómaiaknál.

Kitűnik e rövid áttekintésből is, hogy náluk a 
házasság megkötése inkább „polgári*4, mint „egy
házi" volt. Erre vall a szerződés csinálás, a polgári 
tanúk jelenlétének szükségessége, sőt a házasság 
3 fajtája is. Mert pl. az ú. n. kényszer és érdek 
vagy színleges házasság főként állami és nemzet

közönyösség igazan csodálni való és uem tudjuk 
érteni sem ! Mert a legnagyobb mérvű érdeklődést 
is megérdemli Káldinak e vállalkozása, amennyiben 
ő tulajdonképen a magyar nemzeti genius ápolásán 
fáradozik. Amit a történelem nem tud megmagya
rázni nekünk, azt híven tükrözi vissza a régi dal. 
Es valósággal a legszebb és legsikerültebb repro- 
dukezióit élveztük f. hó 14-én a szabadságharczi 
daloknak s nemzetünk azon kori érzelmének és 
gondolkozásának. „Az Árpád fája", „A háromszinű 
zászló", „A tüzér temetés", meg a többi is mind
— egy-egy műdalnak is beillenék, amellett, hogy 
a hamisítatlan magyar költészetet is élveztetik 
velünk s eklatáns módon bizonyítják be, hogy 
minden kor eseménye milyen hatással van a nemzet 
gondolkozására, érzelemvilágára. De nemcsak Káldi 
iránt kell elismeréssel adóznunk, hanem tartozunk 
ezzel művésztársainak is. Kuliftay Izabella, a ked
vezően ismert zeneszerzőnő oly ügyes technikával 
adta elő a műsor zongoradarabjait, amely nemcsak 
a tapsot érdemelte ki, hanem valósággal bámu
latunkat is. Bárdosi Irén is kellemes jelenség; 
igazi hangversenyénekesnő — kellemes hanggal, 
érthető, tiszta szótagolással s ami legnagyobb dicsé
retére válik: igazi érzéssel. Váradi Sándor is szép 
basszus-bariton hangjával sok élvezetet nyújtott: 
de már nála az átérzés és melegség nem volt meg 
oly mértékben, mint Bárdosi Irénben. Mi a magunk 
részéről a legnagyobb elismeréssel adózunk a művész- 
társaságnak, hogy vidékünket is részelteté a leg
kellemesebb és mindenesetre tudományos értékű — 
élvezetben. Épen mert mi így éreziink, megbot
ránkozással olvastuk a „Zemplén* nagyon, de 
nagyon rövid, fitymáló tudósítását a zenetörtéuelmi 
első hangversenyről. Az már alig kvalifikálható 
eljárás egy szerkesztőség részéről, hogy egy ily 
tudományos értékű hangversenyről így referál: 
„mint halljuk . . . stb.“ Éppen úgy esik nekünk 
ezt olvasnunk, mint egy pár évvel ezelőtt azt a 
referádáját, melyben a zempléumegyoi független
ségi párt Újhelyien tartott alakuló gyűléséről szá
molt be, amely referádáját ugyanis a „Zemplén" 
így kezdte: „mint olvassuk az „Égyetértés“-ből . . . 
stb. Egy Uj helyben megjelenő. Zemplénmegye 
érdekeit képviselő (?) lap Ujhelybeu történő dol
gokról így számol be a nagy közönségnek !! S ic!!!
— Mire való hát az a hírlap, ha nem a közügyet 
szolgálja — személy és tárgyválogatás nélkül 
önzetlenül?! Abban a lapban, amelyben sok kime
rítő ismertetést vagyunk kénytelenek olvasni, igen 
szívesen látnánk ilyen irányú  tárgyilagos ismer
tetéseket is. — De másrészről nem tudjuk okát 
találni tannak sem. hogy miért akarta e műélve
zettől a főszolgabíró úr megfosztani a közönséget, 
azon kellően el nem ítélhető rendelkezésével, hogy 
Káldynak az estély megtartására az engedély meg
adását indok nélkül megtagadta s ezaltal szembe 
helyezte magát a nagyméltóságú belügyminiszter 
úr rendeletével, ki — tudtunkkal — Knldyt kiküldte 
a magyar zene és dal kultiválására. Szerencse 
azonban, hogy van a főszolgabíró úrnak oly felettes 
hatósága,* aki az ilyetén rendeletek alá oda ír ja : 
„Sutor ne ultra crepidas."

•  Z em plénvárm egye föjegy/tfje, ki az alispán  űr távollcté- 
ben az alispáni jo g o k a t élvezi s anuak  kö telességeit teljesiti.

Szerk.

gazdászati szempontból volt megköthető. S mind
ezekről állami törvények intézkedtek.

A kényszer házasság — a vagyontalanoknak 
tette lehetővé, hogy később is. midőn taláu már 
megkereste a férfi az élet fentartására szükséges 
javakat, szíve szerint házasulhasson. Az érdek, vagy 
színleges házasság pedig — az örökösödés szem
pontjából köttetett főként s a házastársaknak egy
más iránt valami nagyobb s szorosabb kötelességeik 
nem voltak.

Végre a válás is a mellett bizonyít, hogy a rómaiak
nál kiválólag polgári természetű volt a házasság.

Mindemellett is azonban a vallásuak is, (mert a 
szertartások már e körbe tartozuak) nagy tér és 
szerintünk nagy fontosság tulajdoníttatott.

Végezetre az is bizonyos e rövid áttekintésből, 
hogy a mi népünknek sok lakodalmi szertartása, 
szokása — római pogány maradvány, amit bizony
— nem tudom én — nem jobb volna-e kiirtani; 
s ha jelképezésre vau szüksége a népnek, keresz
tyéni jelképeket alkalmazni. Bár, ha szerelem képezi 
alapját a házasságnak úgy hiszem — boldogító 
az jelkép és szertartás nélkül is.

Hogy azonban így van-e valósággal, azok mond
hatják inog, akik már kóstolták, vagy kóstolják. 
Akik pedig kételkednek, próbálják meg.

, V t f f i )

Réz László.



Művész-estély Erdőbényén.
Csak akarni kell — és megteremthető sok 

minden. Bizonyság erre Erdőbénye gyógyforrása. 
Sok év.n át pangott; alig ismerte valaki s aki 
ismerte is, nem igen kívánkozott oda, mert sem 
kéuyelmet, sem kellemes szórakozást nem talált. — 
Hogy ma mi Erdőbénye. azt fényesen hirdeti az 
a nagy fiirdőző közönség, mely évről-évre szapo
rodik. — Egy legközelebbi alkalommal beszámolunk 
az erdőbényei gyógyfürdő leírásával is megyénk 
közönségének; most azonban csak azzal a művész- 
estélylyel fogunk foglalkozni tudósítónk rövid refe- 
rádája alapján, mely ott f. hó 14 én tartatott. Ez 
a művész estély is annak bizonysága, hogy mily 
kitünően van gondozva megyénk e híres ueves 
egyetlen gyógyfürdője.

A fürdő-igazgatóság minden lehetőt megtenni 
óbajtváu arra nézve, hogy a közönség igénye tel
jesen kielégíttessék, egy művész estély rendezését 
határozta el és sikerűit megnyernie Zilahiné Sing-

hofler Vilma operaénekesnőt, Zilahi Gyula nemzeti 
sziuház tagját és Gaál Pál budapesti zenetanárt, 
zongoraművészt.

A fürdő igazgatóság részéről ez nagyon szerencsés 
ötlet volt: előnyére volt a fürdő mindhárom tényező
jének : közönségnek, igazgatóságnak és a fürdő 
hírnevének. A közönség kellemes élvezetben része
sült : az igazgatóság előnye abban állt, hogy az 
estély emelte a fürdő jövedelmét; a jó hírnévre 
ped:g hogy mily befolyással volt, arra nézve elég 
csak annyit megemlítenünk, hogy nemcsak Zemplén
ből, de a szomszédos megyékből is nagyon sokan 
keresték fel ez alkalomból az erdőbényei fürdőt.

De, mint tudósítónk jelzi, nem bánták meg, kik 
csak a művész-esté y kedvéért rándultak is el a kies 
fekvésű fürdőbe, mert a közreműködők művészetük
kel nemcsak magukkal ragadták a százakra tehető 
hallgatóságot, de azok rnindanryian egy kellemes, 
gyönyörteljes és feledhetetlen estély emlékét vitték 
magukkal.

Igen, felejthetetlen egy estély volt az a 14-iki,

mert a Singhofler Vilma kellemes, szívhez szól ó 
hangja, művészi előadása: a Zilahi (iyula zseniális 
művészete, mely könyre és ka-zajra fakasztja a 
hallgatót monologjaival; s végre a (iaál Pál bravúros 
zongorajátéka — nem oly hamar vesz ki az emlé
kezetből. Olyan egy ily estének hatása, mint az 
édes csóké. . .

A hivatalos programm meg lett toldva is. Zilahiék, 
Abonyi Gyula és neje társaságában jö tt Keczeri 
Irént, a nemzeti színház tagját is hallani óhajtotta 
a közönség. Engedett a közóhajnak s nagy hatással 
adta elő Makay Emil „Első szerep" ez. monológját

E kitünően sikerűit estély első sorban a fürdő 
tekintélyes és hírneves orvosának, Kun Zoltán 
drnak érdeme, ki sem időt, sem fáradtságot nem 
ismer annak az ügynek érdekében, amelyet magára 
vállal. Az estély sikerének biztosításában erős segí
tője volt — mint közük velünk — Hozs Gyula 
a fürdő régi törzsvendége.

Az hiszsziik fáradtságuk szép jutalmat talált az 
est fényes sikerében. Úgy legyen.

A t. ez. biztositó közönség szives 
figyelmébe!

Miután alólirott a már oly nagy és jó hírnévnek örvendő . ,0 r -  ^  

szagos m ag yar kölcsön b iz to s itó  s z ö v e tk e z e t1* s .-a .-u jh e ly i fö ü g y - 
nöksegének vezetésével meg lettem bizva, vau szerencsém a t. biz- 

^  tositó közönség szives tudomására hozni, hogy a

£ föüyynökség irodáját
helybeu a főuteza sarkán l'etőíi-utcza 500. számú Rieder féle ház
ban levő .E ls ő  s .-a -ú jhe ly i zálogház** helyiségében rendeztem be, 
amiért is azon kellemes helyzetben vagyok, hogy tű z - és jé g k á r  
elleni biztositól sokat mindenkor, eddig még nem ösmert olcsó dij- 
tizetéssel. eszközölhetek.

Az .O rszág o s  m ag ya r kölcsönös a iz to s itó  s z ö v e tk e z e té n e k  
a biztosító és a kárt szenvedett felekkel szemben való elösraert elő
zékeny, jrvors- és korrekt eljárása remélnem engedi, hogy úgy a t. 
gazdálkodó, mint háztulajdonosok és egyáltaljában a t. biztositó kö 
zönség. már saját anyagi érdekében is, de azért is, mert ez által • 
egy tisztin a biztositó felek érdekeit előmozdító h aza i intézetet . 
támogat, adandó alkalommal takarmány, épület és ingóságok bizto
sítási ajánlataival szerencséltetni szives lesz.

Mindenféle felvilágosítással készséggel szolgálok. — Egyszersmind 
kérem Zempli'nmepye 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 .-l’jhely, 1895. julius hó 13.

Teljes tisztelettel 

R e i c h a r d  Á r m i n ,
az ^O rszágos m agyar kölcsönös b iztO 'itó  szövetkezet <

* — 3 s.-a .-újhelyi föügynökségének  vezetője.

V an szerencsém  a nagyérdem ű közönségnek szives 

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

fennálló jéh iraev ü  üveg, porczeilán, tükör, lámpa, china- 
ezüst, majolika dísztárgyak- és konyha-eszközökből
álló ü zle té t m ai napon átvettem  és az t

Wáchter  Gyula
törvényszékileg bejegyzett ezég a la t t  a mai kor igényeinek 

m egfelelőleg Újonnan felszereltem  és tovább vezetni fogom.

A midőn tisz te le tte l kérem  elődöm irán t tan ú s íto tt 

bizalm at reám  is á truházn i, biztosíthatom  t. ezim et, hogy 

előzékenység és legpontosabb kiszolgálás á lta l igyekezni 

fogok azt a nagyérdem ű közönségtől k iérdem elni.

Szives lá togatása  es p ártfo g ásáé rt esedezve, m aradok 

a nagyérdem ű közönségnek

késs' szolsája

Wiicliter (iyula,
S.-a -U jhely. W ekerle té r 

a  » V örös ökör* épü le tében .

Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jeuö. az ev. ref.J főiskola betűivel.


