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Az érdem jutalma.
Sátoralja-Ujhely, nov. 23

(b . b .) Sátoralja-Ujhely város elöl
járósága jónak látta sötétszinü pla
kátokon közhírré tenni, hogy mind
azon állami polgári tisztviselők, 
akik 1848 dec 2.-ától 1898. dec 
2 .-áig tényleg szolgáltak vagy szol
gálnak, O császári és apostoli ki
rályi felsége 50 éves uralkodói 
jubileuma örömére kapnak egy réz
medáliát, — hát aki számot tart 
rá, az jelentse magát a főszolga
bírónál.

íme, milyen lélekemelőén jutal
mazzák mégis nálunk a becsületes, 
hű szolgálatot, — ha azt a jutal
mazást a nemzeti becsületnek adott 
pof alakjába öltöztethetik !

Mindazonáltal szeretném, ha egy- 
rül-másrul felvilágosítana bennün
ket a felhívó t elöljáróság.

Szeretnénk tudni nevezetesen, 
hogy mi az ördög az az állami p o l
g á r i  tisztviselő? mert magyar jo
gunkban, magyar törvényeinkben 
ezt a distinkciót: polgári és nem 
polgári tisztviselők, — nem ösmer- 
jük. Ellenben hallottuk ezt a meg
különböztetést Ausztriában. Ugye
bár kérem, onnan került ez a rend
jel-áldás is?

De még ezen könnyű megnyu
godni. Hanem azon már hiába tö
röm a fejem, hogy miféle állam 
szolgálatában kellett és kell állniok 
azoknak a boldogoknak, akik erre 
a kitüntetésre számíthatnak?

A válasz könnyűnek látszik:

— Természetesen a magyar ál
lam szolgálatában.

Hanem van egy kis bökkenő.
Voltak ugyanis éppen most 50 

esztendeje szomorú idők, bolond 
idők, amikor olyan balgák voltak 
ezen a földön az emberek, hogy 
hozzákötötték az életüket egy ezer 
felől megtámadott, ezer sebből 
vérző, ezer vihartól tépett szegény, 
elárult nemzet bizonytalan, kétes 
jövöjéhez.

Itt maradtak, a vérbeborult nem
zet sülyedő hajóján, szolgálatába 
álltak az életéért küzdő magyar 
államnak.

Méltóztatik tán emlékezni rá, 
Ujfalussy Endre főbiró úr?

Hát azt szeretnék mi tudni, hogy 
azok a tisztviselők, akik 1848. de
cember 2 .-án a m agyar á llam  és 
nem ő felsége szolgálatában állot
tak, — hogy ezek  az állami tiszt
viselők is számíthatnak-é arra a 
medáliára?

És később, mikor a magyar ál
lam törvényes feje, Kossuth Lajos, 
az erőszak által kiűzetve külföldön 
élt s ott magyar nemzeti igazga
tóságot szervezett s ehhez tisztvi
selőket alkalmazott, — akkor ezek 
a tisztviselők voltak a jogszerinti 
m agyar á llam  tisztviselői s nem 
azok, akik Csaszlau virányairól 
paiapléban és kalucsniban szállí
tották hozzánk a germán kultúrát, 
mert azok csak az erőszak tisztvi
selői voltak Hát a magyar állam
nak ezek  az állami tisztviselői kap- 
nak-é abból a medáliából?

Mindezeken érdemes a fejét törni

a magyar embernek, mert sok 
mindenre rájön belőlük.

Különös és meglepő újdonság1 
az is, hogy ő császári és apostoli 
királyi felsége már ötven éve ural- j 
kodik. Bizonyára kívánatos, hogy 
az Egek ura ilyen hosszúra, sőt 
még hosszabbra nyújtsa az ő j 
uralkodásának idejét, — de ami 
tudomásunk szerint ő császári és 
apostoli k ir á ly i  felsége még csak 
31 esztendeje uralkodik, mert 
1867-ben koronázták apostoli ki
rályi felséggé. Az tehát, hogy ö 
aposto li k irá ly i fe lsége  50 éve ural
kodik, vagy tévedés, vagy megté
vesztés.

Ez a dolog történeti része. Ezek 
benne az értelmetlenségek és valót
lanságok. A társadalmi oldala pe
dig szintén méltó arra, hogy valaha, 
mint történeti adat szerepeljen a 
mai kor erkölcsi jellemzéséhez.

Szégyen és gyalázat a magyar- 
társadalomra, hogy ilyen felhívás 
nyilvánosan közzététetett! Szégyen 
és gyalázat, hogy százan, meg szá
zan olvassák azt minden pirulás 
és felháborodás nélkül! Szégyen 
és gyalázat, hogy tömegesen jelent
keznek, akik igényt tartanak a 
medáliákra!

Mikor az első hire megjelent en
nek a nemzeti megaláztatásnak, 
avval vigasztaltuk elkeseredésünket, 
hogy úgy se lesz magyar tisztvi
selő, aki azokért a jogtalan érme
kért kinyújtsa a kezét.

Most halljuk, hogy már csaknem 
az összes megyei tisztviselők — 
tisztelet a kivételnek — jelentkez
tek a császármedáliákért.

Istenem, hát nem tudják ezek 
az urak, hogy mit jelent az a me- 
dl'ia ? Hát nem ismerik hazájuk 
történetét5 Nem érzik a megaláz
tatást, amit ezek a rézdarabok 
szerteszét az országba magukkal 
fognak vinni?

Nem olvasták a történelemből 
annak az időnek az históriáját, mi
kor élethalálharcát vivta a magyar 
az osztrákkal, mikor trónra léptet
ték a fiatal, 18 éves gyerek-csá 
szárt, akinek nevében, első ténye 
gyanánt, kimondották, hogy Ma
gyarország önállóságát megszün
tetik. És következett az eltiporta- 
tás szomorú korszaka.

Ezt jubilálják azok a medáliák, 
uraim! Ezt az időt fogják ünne
pelni, ennek az időnek a dicsősé
gét fogják hirdetni azok az önök 
keblén!

Ismerik a verset Kosciuskóról, 
akivel, mint börtönből felhozott fo- 
golylyal, felakarta magát köszön
tetni a cár a macieovici csata év
fordulói jubileumán? Ismerik azt a 
felköszöntőt, amit a cár akkor 
kapott ?

Hát csak a magyar nép sülyedt 
annyira, hogy önként, szabad aka
ratból jubilálja meg eltiportatásá- 
nak kezdetét?

Semmi- 4ĉ z4mk nekünk—az- ősz- 
trák császár jubileumához, semmi 
közünk az ő medáliájához. Majd 
ha a magyar király fog adni önök
nek az ő uralkodói jubileumán ér 
demrendet, azt viseljék urak!

De még a férfi önérzet is tiltja 
ennek az éremnek a viselését.

Mert miért adják az érmeket?

T  A  11 C  A .

Az apa.
Irta: B jörn stern e  B jörnson .

Thord Oevcraas a faluban a legszebb 
és legerősebb ember volt. Éppen most 
lép a tiszteletes szobájába s büszkén 
fölemelt fővel ünnepélyes komolyság
gal Így kezdi :

— Tiszteletes uram, fiam született, 
szeretném, ha megkeresztelné.

— Mi legyen a neve?
— Finn, istenben boldogult apámat 

is igy hívták.
— Kik legyenek a komái?
Oevcraas megnevezett néhány férfit

és asszonyt, kik mind apja családjához 
tartoztak.

— Van-e még valami mondani va
lód? kérdezte a lelkész.

A paraszt egy pillanatig hallgatagon 
állt ott.

- -  Van, — monda — szeretném, ha 
tisztelendő űr fiamat külön egymagában 
keresztelné meg.

— Tehát hétköznapon?
— Igen, szombaton délben tizenkét 

órakor.

— Meglesz. Van-e még más mon
dani valód?

— Semmi sincsen.
A paraszt zavartan forgatta kalapját 

kezében; menni készült. A lelkész fel
állt és feléje ment.

— Hadd kívánjak neked még valamit, 
Thord, — monda és jóságosán a pa
raszt szemébe nézett, — adja Isten, 
hogy e gyermek áldást hozzon házadba.

Tizenhat év múlva az esztendő ugyan
azon napján Thord Oeveraast megint 
a lelkész szobájában találjuk.

— Az idő alig változtatott rajtad, — 
kezdte a lelkész,

— Hiszen nincs is gondom, tiszte
lendő űr.

— Hála istennek. Mi a kívánságod?
— Fi .in tizenhat éves, szeretném hol

nap bérmáltatni.
— Ismerem, derék fiú.
— Mielőtt megadom tiszteletes urnák 

a díjat, szeretném tudni milyen helye 
lesz fiamnak a templomban.

— Az első helyek egyike.
Nagyon örülök rajta, itt van a tíz

tallér.
— Kivánsz-e még valamit? kér 

deztc a lelkész felpillantva.
— Nem én.
Thord elment.
Megint elmúlt nyolc év, amikor egy 

napon a lelkész dolgozószobája előtt

nagy zaj támadt. A pap kinézett. Fér
fiak jöttek és Thord vezette a csopor
tot. A lelkész ráismert.

— Nagy kísérettel jcsz ma, Thord.
— Szeretném, ha tiszteletes úr fiamat 

kihirdetné a templomban; Koren 3tor- 
lident akarja nőiii venni, Gudmund Stor- 
liden leányát.

— Hisz Koren a leggazdagabb leá
nyok egyike.

— Úgy mondják, — felelt Thord és 
végigsimogatta haját.

A lelkész kis ideig ott ült, gondola
tokban merülve; aztán anélkül, hogy 
valamit mondott volna, beírta a tanuk 
heveit a könyvébe és a férfiak aláírták.

Thord három tallért tett az asztalra.
— Csak egy tallér jár nekem, — 

monda a lelkész.
— Tudom, de Finn egyetlen gyer

mekem, szeretném, ha a dolog jól si
kerülne.

E nyilatkozat után a pap elfogadta 
az egész összeget.

- Most már harmadszor vagy itt 
fiad miatt, Thord.

— De most már végeztem is, - fc 
lelt Thord, zsebredugván pénzes zacs
kóját. Köszönt és ment, a többiek kö
vették.

- -  Két héttel későbben atya és fiú 
szép, csendes időben a tengeren átevez

tek, hogy Storlidenékkel megbeszéljék 
a menyegzőt.

Az cvezőpad nincsen jól odaszögezve,
— mondja Finn és feláll, hogy meg
igazítsa. F  pillanatban kisiklik labai alól 
a deszka; karjaival igyekszik egyensúlyt 
tartani, ami nem sikerül neki és jajki- 
áltással a vizbe esik.

— Fogd meg az evezőt! — kiáltja 
neki az öreg és odatartja neki. Finn 
megakarja fogni, de kezei megvannak 
meredve.

— Várj, várj! — kiáltja Thord és 
feléje evez. Ekkor a fiú a vízben ha
nyatt bukik, hosszú, hosszú pillantást 
mereszt apjára és — elsülyed.

Thord nem akarta elhinni, nem moz
dult, csak nézte, nézte azt a helyet, 
hol fia alámerült, mintha megint elő 
kellene bukkannia. Csak pár légbuborék 
száll fel azon a helyen, azután még pár, 
végre még egy nagy, ez is elpattan és
— a tenger sima mint a tükör.

Három nappal és három éjjel látták
még az atyát azon a helyen körülevezni, 
mialatt nem evett s nem ivott; fiát ke 
resté. Csak a negyedik nap hajnalán 
találta meg és maga vitte a hegyeken 
át haza, tanyájába.

F  nap óta vagy egy év múlhatott el. 
Ekkor a lelkész egy őszi este már ké
sőn hallotta, hogy valaki a pitvarajtó 
előtt van és tapogatva keresi a kilin-
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Szerda, november 23.

Kitüntetésül, érdemekért, bű szol
gálatokért? Az ilyet viselni talán 
tisztesség.

Hanem ezt nem érdemekért ad
ják. Hiszen mindenki kapja, hiszen 
aki tegnap lépett be hivatalba, az 
épp olyat kap, mint aki 30 éve 
szolgál. Hát ezt senki se azért 
kapja, mert megérdemli.

Büszke mag)ar tisztviselő, fo
god-e viselni magadon ezt a lakáj- 
diszítést?

Csak ami korunkban lehetséges j 
az, hogy ilyen nemzet-megalázó, j 
önérzetsértő »kitüntetések« után 
ezren és ezren fussanak Ebben a1 
korban, amelynek szótárából kive
szett a büszkeség és önérzet fo
galma s ott van helyette a felfelé 
való megalázkodás, a lefelé való 
hencegés.

Ez nem szeretet, nem tisztelet 
a király iránt. Mi szeretjük őt, 
akik megakarjuk akadályozni, hogy 
itt kisél tscnek folyton azok az ér
mek, felidézve bennünk naprul- 
napra a múltak már-már elfeledett 
keserűségeit!

Valamikor, ha ilyen törvényte
len rendelet jött felülről, igen egy
szerűen intézték azt el a törvény- 
hatóságok és községek. Ráírták, 
hogy : irattárba teendő. S ott az
tán várhatta szegény törvénytelen 
papiros az egereket, akik megsza
badították őt a földi bajoktól s 
átsegítették a másvilágra.

Sátoralja-Ujhely város elöljáró
sága azonban e helyett jónak látta 
sötétszinü plakátokon figyelmeztetni 
az összes néhai és jelenlegi tiszt
viselőket, hogy a császár-jubileumi 
érmekért mellőzés terhe alatt je
lentkezzenek a főszolgabírónál.

Mi pedig figyelmeztetünk min
den tisztességes magyar embert, 
hogy a hazaárulás gyalázatának 
terhe alatt ne merje a mellére tűzni 
azokat a lakáj-medáliákat!

Uj APRÓ REGÉNY közlését kezd
jük meg lapunk következő számában. 
Az új novella L á z á r  Béla fővárosi 
iró tollából való. Czime: A MAJO- 
RESKÓ. Legközelebb T/m ry  Zoltán
nak hosszabb elbeszélését közöljük.

5. szám. (2)

eset. A lelkész kinyitja az ajtót és ma
gas termetű, görnyedt tartáséi férfiú lép 
be. Sovány volt és haja teljesen meg
őszült. Sokáig nézte a lelkész, mielőtt 
ráismert. Thord volt.

— Ilyen későn jösz, Thord? — kér
dezte a lelkész és megállt előtte.

— Fájdalom, későn jövök — felelt 
Thord helyet foglalván.

A lelkész is, mint aki valamire vár, 
letilt; sokáig hallgattak.

Végre megszólalt Tliord:
— Van valamim, amit a szegények

nek szeretnék adni; jótékony alapítványt 
szándékozom letenni, mely fiam nevét 
viselné.

Felállt, nagy összeg pénzt tett az 
asztalra és megint leült.

A lelkész összeszámolta.
— Ez nagyon sok pénz, — monda.
— Tanyám árának a fele ; ma adtam 

el, — felelt Thord.
Sokáig ültek megint hallgatagon; 

végre kérdezte a pap megindultam
Mibe szándékozol mostan kezdeni?

— Jóba.
Ismét hallgattak. Thord földre irá

nyította tekintetét, mialatt a pap kér- 
dőleg tekintett rá. Ekkor egészen csen
desen monda:

— Azt hiszem, hogy csak most lett 
fiad igazán áldásodra.

— Igen. most én is meggyőződtem 
arról, — felelt Thord és arcán két ne
héz könycsepp pergett végig.

Fordította: G uttcnbcrg  P ál.

V E L S Ő M A G Y A R O

A M E G Y E  É S  A VÁRO S.

A rendezett tanács és 
a megye.

n.‘)
Ismétlem: a rendezett tanács eszmé

je, keletkezésekor a főispán és »vezér
karjánál ellenzésre talalt és pedig:

a) mert a megyei befolyást nem 
szűkíteni, de tágítani szeretik és a 
»jó kortes* főszolgabíró koronájá
nak gyöngyét a székvárost tapinta
tos keze alól kivonni nem akarták ;

b) mert a politikai part szempont és 
a pártpolitikai szempont javasolja, hogy 
a polgárság mozgalmát lehetőleg ke
rülni kell, helyesebb a »quieta non 
movere* ;

c) mert az eszme nem éppen kebel
béli emberektől indult ki s eveknek 
nem szabad igazuknak lenni;

d) s mert éppen akkor vallott fias
kót a főispán a Grünfeld- Kovalcsik- 
félc tanácsosi választásnál, mely nem
csak polgárság mozgalmaitól való 
óvakodásra intett, hanem a varosnál 
domináló és eladdig hűséges elem osz
loposainak a hatalom előtt való disz- 
kredítálásával járt.

Emlékezetes egy momentum ez az 
uralkodó rendszer helyi történetében.

A városnak tizenhét esztendős szol
gájával szemben a főispán ,ur egy ujdon- 
siilL jelöltet kívánt a városra erősza
kolni a »sic volo sic jubeo* hangján 
azon politikai okadatolással, hogy a 
90%-ben református csizmadiacéh új- 
páitot ne alakítson.

Nem ez volt alapjában a beavatko
zás oka, de nem is hallgatott rá a 
polgárság és nem engedelmeskedtek a 
kipróbált oszlopos politikai kortesek 
sem (győzött nálok a lelkiismeret) és 
ezért kegy vesztettekké lettek és meg
érezték a Jupiter tonans hatalmát — 
kóstolóba és-eh-eltentő példa gyanánt

De a harag nem sokáig tartott. Köz
vetítő érdekek lassanként engeszteltek 
és a barátságot mindinkább helyreállí
tották mig végre napfénye újból kisü

tött.___________ _________
Időközben azonban ezen élemnek a 

városnál is meggyengült a pozíciója, 
dolgai kezdtek nem oly simán menni, 
mert képviselőtestületi tagok és elöljá- 
róságí tagok két tűz közé fogták.

Ilyen incidensek érlelték meg a gon
dolatot, hogy a mostani elöljárókat ut- 
jókhöT kítégyélr fe a városi kormányza
tot teljesen magukhoz ragadják.

Nagyközség az ilyen uraknak kis 
Macedónia lévén, kapva-kaptak a ren
dezett tanács eszméjén, mely nekik 
díszt, hatalmat és előmenetelt hozhat 
kinek a maga sorsa szerint.

S kezdték szép csendesen kapaci
tálni a felsőbb ellenzéket és einleuch* 
tend megmagyarázták, hogy nem Dell 
félni a mumustól, mert ha ő k ' lesznek 
és maradnak az urak, abból baj nem 
származhatik; — okosan kell eljárni 
és a fészkelődé elemet a saját fegyve
rével fogják megverni, a mi előny pe
dig a hűséges elemre háramhni fog, 
arra bizony ők fényesen reászolgáltak.

S kezdték lefelé is felkarolni az esz
mét. A főbíró ilyen meg olyan hasz
navehetetlen ember, nem tud szónokolni, 
minisztereket fogadni. Ember kell oda 
a ki reprezentál és inponál minden
felé. Ide polgármester kell és rendezett 
tanács ! Igazatok van ! Meg kell csi
nálni ! Hiszen nem is kerül többe !

S a mi jobbjainknál csak vágy, 
gondolat volt: az ő melengetésökre 
hirtelen mint határozott cél jelentkezett, 
melynek kivitelét tervszerűen egyenget
ték.

Midőn erre az eszme tulajdonkép
peni szülei a dolog mélyébe néztek és 
azt komolyan mérlegelték, észrevették, 

j hogy a rendezett tanács bizony nagy 
dolog és az előnyt nagyon is lenyomja 
a teher serpenyője — annak megvaló
sítását felette meggondolandónak ismer
ték fel. De már hiába volt minden.

Saját fegyverükkel verték meg őket.
A millenáris közgyűlésén már a fő- 

szo!gab:ró úr maga hirdette, hogy
*i Folyatása III. alatt a következő számban.

R S Z Á G I  HÍ RLAP.
üjliely megérett a magasabb adminisz- 
rációra és a »timeo Danaos« érzetével 
keletkezett a díszközgyűlés elvi hatá
rozata az átalakulás iránt.

Erre aztán ütötték a vasat, mig 
meleg.

A kiküldött előkészítő bizottság a 
polgárság megtévesztésére roppant ke
csegtető felhívást bocsátott ki, a 
várost valóságos »kincses Ujhely«-jé 
tették meg papiroson, a költségeket 
csekélyeknek és a várható jövedelme
ket jelentékenynek tüntették fel, szóval 
egész jó üzletnek rajzolták ki az át
alakulást.

S hozzáfogtak a polgárság körében 
aláírásokat gyűjteni. Talán Miklósy 
István, id. Bajusz József, Dr. Schön 
Vilmos, Szőllősy Arthur, Kincsesy 
Péter vagy’ elvtársaik járták be ezzel 
a várost ? Hiszen ők elégedetlenkedtek 
a nagyközség adott helyzetével erede 
tileg. Dehogy ! Ők és elvtársaik már 
láttak és érezték, hogy ez a megyei 
hatalmasságok »danaida ajándéka.« A 
klikkel szoros érdek összekötetésben 
álló úr és Hlavathy jegy/ő szaladgál
ták be a várost, hogy a sok igaz ada
tot szóval is megerősítvén a törvényben 
előirt aláírásokat kellő mennyiségben 
beszerezzék.

S az alváshoz szokott újhelyi polgár
ság nagyobb meggondolás nélkül a sür
getés nyomása alatt nyakra-főre alá- 
irogatta az íveket.

Az átalakulás a vármegyén gőzerővel 
keresztül ment, mely minden felebbezé- 
sen és őszinte érvelésen átgázolt ; és 
a főispán és hu .égés táborának nagy 
örömére megkaptuk a múlt évben a 
millenáris ajándékot : a belügyminiszter 
engedélyét a rendezett tanácscsá való 
átalakuláshoz. Egyrészről a megbánás 
keserű öröme és másrészről a győze 
lem reményének kaján mosolya látszott 
már ekkor az arcokon.

Ezen engedély leérkeztekor a város 
színe-java, úr és polgár, politikai elv j 
és vallás kiilömbsége nélkül mozgalmat 
indított, hogy ha már ezt a felesleges 

luxust Teánk kény szeri tették, a város 
jövőjét egy minden magán és osztály
érdektől ment kormányzatra bízzuk.

A felhíváson, melylyel e mozgalom 
megindult, az uralmi párt helyi 
kapacitásai cs számos követőik együtt 
szerepeltek a más politikai nézetüekkel 
és ami fő : a főispán hívei is köztük 
voltak.

Ennek a mozgalomnak célja volt 
megakadályozni azt, hogy a rendezett 
tanács kormányát azon elemek ragadják 
magokhoz, kiknek a városnál való 
köztevékenysége eddig is bizalmatlan
ságra adott okot, hogy ezenkívül 
más politikai háttere egyáltalán nem 
lehetett, városi ellenzék létesítéséről 
szó sem lehetett elegendően igazolja 
a mozgalom megindítóinak névsora.

Sőt éppen mivel Miklósy István, 
Meczner Gyula, Kun Frigyes s még 
számosán olyanok, kiknek szava a 
főispánnál latba esni szokott, állottak 
az ügy élén, biztosra vette a polgárság 
jelentékeny része, hogy ily minden 
politikai színezetet nélkülöző, kizárólag 
a tiszta és önzetlen köztevékenységért 
és helyi kormányzatért síkra szálló 
mozgalom a főispán őszinte és erélyes 
támogatását fogja elnyerni, annál is 
inkább, mivel ő maga is tudja és 
hirdette, hogy »Dániában rothad 
valami*. Teljesült-e ezen reménye? 
Nem! Sőt ellenkezőleg.

Mindaddig mig ezen mozgalom zász
laján a Meczner Gyula neve lebegett, 
mint polgármester jelölt: ő méltósága 
hímezett hámozott, adta a szentet, ki 
nagyon Örülni fog, ha őt fogja a város 
élén üdvözölhetni, — de ugyanezt 
felelte azoknak, kik más jelölttel 
léptek a harcba.

Pedig itt nem nevekről, nem sze
mélyről volt szó, hanem lényegről. Itt 
a név programot jelentett és ha az 
egyik név rósz program volt (pedig 
az volt) bizony könnyen elhatározhatta 
volna ő maga, hogy nyíltan és 
egész tekintélyével a jobbik ügy mellett 
lépjen fel. Hiszen annyi sok keserű 
tapasztalat dacára félre téve minden 
érzékenységet és önérzetet az ellenzéki 
férfiak készségesen és bizalommal ki
sérték a főispánhoz az intimusai által

vezetett küldöttséget, mely megadta 
neki azt az elégtételt, hogy mintegy 
feljogosította őt a város belügyeibe 
való avatkozásra a polgári szabad 
akarat befolyásolásolására. Mi tartotta 
hát őt vissza ettől a lépéstől ?

A m á sik  p o lg á r .

íme a tanulság!

A ká/adó uj kivetéséhez szükséges 
összeírás folyamatban van — és mint 
az eddigi tapasztalatok igazolják, az 
összciró közegek a már különben is 
felcsigázott házadónak újabb emelését 
forszírozzák. Szoros összefüggésben van 
e tendencia a rendezett tanácscsá való 
átalakulással, mert a polgárság jogosan 
fél a községi pótadó óriási emelkedé
sétől, ami az állami adó utáni %-ban 
jelentkezik számszerűleg, ellenben a 
rendezett tanács érdekelt híveinek a 
célja, a polgárságot amennyire lehet 
ámítani. Minél nagyobb az ál ami adó- 
annál kisebb százalékszámban jelent
kezik a községi pótadó, (pl. ha az ál
lami adó 80000 és kell 20000 fit köz
ségi pótadó, akkor a százalék 25, de 
ha az állami adó 100000 frt, akkor a 
községi adó százaléka csekélyebb 20 
%-kal, de a közönség mit sem nyert). 
Már most a rendezett tanács folytán 
községi pótadó emelése óriásinak ígér, 
kezik — de ezt eltitkolni kéfl. A cól 
tehát nagyobb állami adó alapot terem
teni, hogy a községi pótadó teher bár 
sokkal nagyobb lesz, az a %'b>an mégis 
kisebb mértékben legyen kifejezve.

A polgárságot, ezt az általánosan 
szegényedő lakosságot, tehát nagy ve
szély fenyegeti, melyre ezennel felhív
juk a figyelmét úgy a közönségnek, 
mint vármegyénk főispánjának, ki Há
rom évvel ezelőtt szintén okot látott a 
beavatkozásra, mert jól tudta, hogy 
már addig is elviselhetetlen adóteher 
alatt nyögünk. Azóta lakosságunk csak 
szegényebb lett, a megélhetés nehezebb. 
Reméljük azért, hogy a főispán most 
sem fog késnEmég idejekorán közbe
lépni és a lakosság veszélyeztetett ér
dekét megmenteni. Hiszen nem az ál 
lamkincstár kára- vagy javáról, hanem 
csak egy merénylet, számba menő stikk- 
liről lehet itt szó.

A sárospataki képviselőtestület nov. 
17.-én tartott gyűléséről szóló tudósí
tás helyreigazításául a következők 
közzétételére kértek fel bennünket: A 
vármegye úgynevezett »ukázát* Ballagi 
Géza nemcsak hogy nem kifogásolja, 
sőt ellenkezőleg a községi pénztárnak 
abban jelzett szigorú ellenőrzését 
szintén szükségesnek tartván, éppen 
az ő indítványára bízta meg a köz
gyűlés a pénzügyi-bizottságot, hogy a 
vármegye kívánságának is eleget teendő, 
a pénztári ellenőrzés hatályosabbá 
tétele végett javaslatot terjeszszen 
elő. A Sonnenfeld városi tanácsos 
ügyére nézve pedig a dolog úgy áll, 
hogy nevezett tanácsos kérelmét a 
bíró is hajlandó volt teljesíteni, de 
csak 50 frtot ajánlott a részére hono
ráriumképen megszavazni, mire Ballagi 
Géza, nehogy esetleges fellebbezés kö
vetkeztében az ügy halasztást szenved
jen — szintén hozzájárult az 50 frtos 
honoráriumhoz.

H Í R E K .
— V. H. 0. Sz. A vidéki hírlapírók 

országos szövetsége f. é. november 20-án 
rendkívüli közgyűlést tartott Budapes
ten á Pannonia-szállóban, melynek igen 
fontos tárgya volt a nyugdíjintézet meg
alkotása.

—  Eljegyzés. Schönwiesner János, a
tokaji takarékpénztár s.-könyvelője, je 
gyet váltott Méhcly Juliska kisasszony
nyal. •

* Köszönetnyilvánítás. A földművelés
ügyi m. kir. minis?ter báró Waldbott Fri
gyes cs. és kir. kamarás tolcsvai földbirto
kosnak, azon hazafias áldozatkészségéért, 
melylyel a szőlőfelújítás érdekében 
egy a tokaj-hegyaljai viszonyoknak 
megfelelő szőlőmivelési szakmunka



5. szám (3) F E L S Ő M A G Y A R O R S Z A G I H I R L A F. Szerda, november 23.
megírására kitűzendő pályadijul a Zemp
lén vármegyei gazdasági egyesületnek 
500 koronát ajánlott fel, elismerő kö
szönetét nyílvánította.

* A Bodrogközi Jótékony Nöeyyietröl. 
Illetékes helyről vett értesülésünk 
szerint a földmivelésügyi miniszter a 
»Bodrogközi Jótékony Nőegylet «-nek 
népkönyvtári céloki a 500 írt segélyt 
helyezett kilátási a. Fel lettünk kérve1 
továbbá annak közlésére, hogy ugyan
ezen egyesület által legutóbb rendezett 
sorsjátékból kifolyólag a be nem váltott 
illetve visszaküldött sorsjegyekre esett 
nyeremény tárgyak a jótékony nőcgylct 
tulajdonába mennek át. Felkérjük 
tehát mindazokat, kik a sorsjegyeket 
ki nem váltották, hogy vagy a pénzt, 
vagy a sorsjegyeket küldjék be.

* Papvalasztás. Szatmár-Németi 
szab. kir. város törvényhatósági bizott
sága Melles Emil kis-dobrai gör. kath 
esperes lelkészt legközelebb tartott köz
gyűlésén pappá választotta. Mint 
Ungvárról írják lapunknak az uj papot 
nagy ünnepélyességgel készülnek fo
gadni Szatmári,

* Uj ügyvéd. Székely Albert dr. ügy
véd lapunk munkatársa, ügyvédi irodáját 
jövő 1899. év március hó 1.-én 
Sümegről Sátoralja-Ujhelyre helyezi át.

* Uj megyebizottsági tag. Staudt Jó
zsef leköszönésé folytán üresedésbe 
jött megyebizottsági tagságra f. é. 
november 21.-én Sátoralja-Ujhelyben 
megejtett választáson Jelenek  Áclám 
választatott meg. A közönség a válasz
tás iránt a legcsekélyebb érdeklődést 
mutatta.

* A sátoraljaújhelyi Városi Ka
szinó f. évi november hó 27.-én 
vasárnap d. u. 2 órakor, a Ka
szinó helyiségében közgyűlést tart. 
Megemlékeztünk már lapunkban, 
hogy az elnökség és a választmány 
leköszönése folytán, a tisztikar és 
a választmány megválasztása céljá
ból közgyűlésre hívják egybe a 
Kaszinó tagjait. A választás lesz 
a vasárnapi közgyűlés legfontosabb j 
tárgya. A választás iránt igen élénk ! 
az érdeklődés. A múltakon okulva 
a Kaszinó tagjai olyan férfiak ke
zébe akarják adni a Kaszinó veze
tését, akiknek személyisége és 
egyénisége elég garanciát nyújt 
arra, hogy a Városi Kaszinó szeb- 
ban feleljen meg hivatásának, mint 
eddig.

* A homonnai izr. jótékony nőegylet,
f. hó 20.-án tartott rendkívüli közgyű
lését a kegyelet és jótékonyság gyakor
lásnak szentelte. — Nevezetesen : néhai' 
elnökének, Tkoméin Dávid jdr.-nénak — 
ki az egyletnek tulajdonképen alapját 
vetette meg — sikerült mellképét ünne
pélyesen adta át a' nyilvánosságnak. — 
Az egylet jelenlegi elnökéhez, Moskő- 
vics Ervin drnéhoz, gyűlés-megnyitása 
után Lengyel Samu egyl. titkár inté
zett ünnepi beszédet, ecsetelve a né
hai elnöknő kiváló női erényeit. — Ez 
ünnepi aktussal egyidejűleg az egylet 
12. gyermeket fel is ruházott.

* Az uj kassai színigazgató. A kassai 
szinügyi bizottság, mint kassai levele
zőnk Írja, ma döntött ama kérdés fe
lett, hogy kié legyen az uj kassai szín
ház? összesen 3 direktor pályázott, akik 
közül azonban Somogyi Károly szóba 
sem jöhetett, mert ő az előirt feltételek 
módosítását kívánta. így tehát Makó és 
Szendrey pályázata fölött döntött a bi
zottság még pedig akként, hogy Szend- 
rey 22 szavazattal 4 ellenében megkapta 
a  kassai színházat.

* Felolvasás. A sárospataki polgári 
kaszinó, a közérdekű ismeretek terjesz
tése és népszerűsítése céljából f. hó 
27.-én vasárnap d. u. 3 órakor a vá
rosháza nagytermében felolvasást ren
dez, melynek tárgyai: 1. Megnyitó. 
2. ICötse I. »A melegről.« (kísérletek
kel és bemutatásokkal.)

* Helyreigazítás. A sátora[ja-ujhelyi 
állami elemi iskolában című hírünkben 
tendenciózus és személyi érdekeket 
rejtegető információ folytán arról érte
sítették lapunkat, hogy az állami elemi

iskolában az eredetileg megállapított 
órarend ellenére a felekezetek hittani 
órája önkényes és jogtalan intézkedési 
folytán c-ak heti két órában lesz elő
adva. A helytelen információ értelmé
ben közzétett hír helyreigazításául az 
elemi iskola igazgatóságától nyert j 
felvilágosítás alapján kijelentjük, hogy 
az állami iskola órarendjében az egyes 
osztályok részére hetenként két hittani! 
órát határoztak meg, mint a mennyit j 
eredetileg a miniszteri tanterv is kije 
lölt. Sajnosán kell konstatálnunk a 
szerzett felvilágosítás után, hogy van
nak emberek, akik egy szerkesztőség 
jóhiszeműségével és bizalmával vissza
élnek. Pedig jól meg kellene gondolnia 
az illető tudósítónak, hogy a sajtónak, 
mint a közvélemény képviselőjének
legszentebb kötelessége a * komoly és 
biztos értesülés után leszűrődő vélemény
nyilvánítás és közvélemény irányítás. 
Ne tessék gátolni ezen szent köteles
ség gyakorlásában a tisztességes sajtót.

* Nagy gyárógós Kassán. A légszesz, 
gyárral szemben a régi polgári lövöl
de telkén épült Hungária gyertya-gyár 
— mint tudósítónk Írja — f. é. no
vember 21.-én éjjel í l  órakor étidig 
ismeretlen okokból kigyuladt és a gép
ház kivételével teljesen porrá égett. 
A tűz mint — később kiderült — 
gyújtogatás eredménye s nem lehetet
len, hogy valamelyik munkás bosszú
jának az eredménye, mert az utóbbi 
napokban többet elbocsájtottak. A kár 
25000 frtra tehető azonban az épület 
biztosítva volt s így az meg is térül.

* Felolvasó estélyi rendezett az 
»Iparosok Önképző Egylete« f. é. no
vember 20.-án vasárnapon a Friss-féle 
étteremben. A terem zsúfolásig megtelt 
közönséggé!. Különösen hölgyek érdek
lődnek a felolvasó estélyek iránt. Az 
egylet ezen estély rendezésével ismétel
ten fényes bizonyítékát szolgáltatta 
annak, mennyire megfelel azon nemes 
hivatásnak, melyet programjában magá
nak kitűzött. A felolvasások sorozatát 
dr. Rosenberg Bernát orvos kezdette 
meg. Érdekesen megírt értekezésben 
beszélt »A tüdővésztől való óvakodás- 
ról«. — A második szám alatt nagy 
élvezettel hallgatták a kis Werner 
Sári cimbalomjátékát. Különösen szépen 
játszotta Bihari »Kesergő«-jét. Utána 
Birö Pál lapunk felelős szerkesztője 
olvasta fel »A Kádár Eszter meg a 
Máris Panna« című saját szerzeményű 
elbeszélését. Végül Ignáth József lépett 
a pódiumra és nagy tetszés mellett 
szavalta el »Szeretem a nőket« című 
francia monologot. A felolvasó estélyek 
sorozatát az egylet folytatja és gyakran 
fogja a közönséget a vasárnapihoz 
hasonló kellemes estékben részesíteni. 
Legközelebb dr. Kossuth János lapunk 
főszerkesztője is felolvasást tart az 
»Iparosok Önképző Egylete* által 
f. é. november hó végére tervezett 
felolvasó estélyen.

* Tűz. Gálszécsröl írja levelezőnk, 
hogy a városban f. é. november hó 
20.-án nagy tűzvész pusztított. AT 
Lopuchowszky-féle csűr esti 6 órakor 
kigyuladt, a terjedő tűz a Halastón is 
elhamvasztott 4 házat.

* Az »Iparosok Önkópzö Egylete« régi 
helyiségéből mai napon új helyiségbe 
költözött át. A egylet új otthona a 
kerületi betegsegélyző pénztár előbbi 
helyiségében lesz. A helyiségekbe 
villanyvilágítást vezetnek be.

A Városi Kaszinó tisztújításáról.
Tisztelt Szerkesztő úri

A Városi Kaszinó küszöbön lévő 
tisztújító közgyűlésére vonatkozó meg
jegyzéseimre kérek helyet becses 
lapjában:

Tudtommal a Kaszinók és más ily 
célú erkölcsi egyesületek a választást 
megelőzőleg a régi választmány, vagy 
a tagok kebeléből jelölő bizottságot 
szoktak küldeni, még pedig rendesen 
oly elemekből összeállítva, kik hivatva 
legyenek higadt bírálatukkal és leg
jobb meggyőződésük szetint oly tago
kat tisztviselőkul és a választmány 
tagjaiul ajánlani, kik nézetük szerint 
eme megtisztelő állásra rászolgáltak 
és a Kaszinó érdekeit legalább erköl

csileg előmozdítani képesek. Az eddigi 
intézkedésekből azonban kitűnik, hogy 
az általános szokásoktól telj :en eltc- 
rőleg ily jelölő bi otts; g egyáltalán 
nem is szerveztetett.

A közgyűlési meghívó és úgyne
vezett »hivatalos lisztában« összeállított, 
részben hiányos névsor ellen nékem 
semmi, vagy legalább is lényegtelen, 
vagy csak nagyon csekély kifogásom 
lehet, de annál inkább helytelenítem 
magam és társaim nevében a formát, 
a jelölés módját és azon körülményt, 
hogy c ténykedésben a tagok, főleg 
a választmány de alig 1 2 kivétellel
még a tisztviselők is mellőztettek, és 
mégis »hivatalos formában* hajtatott 
végre az előleges szervezkedésre szük
séges akció. A választmány lemondása 
a rendkívüli közgyűlésnek fog bejelen
tetni, tehát a még működésre hivatott 
választmány mellőzése nem is szabály
szerű, erre különben a közgyűlés napi
rendje előtt még visszatérünk. Ne 
csodáljuk tehát ha az ily mederben 
kifejtett akciót reakció követi, már pedig 
ha ez egy serdülő, újjá ébredt egyesü
let belsejébe furakodik, semmi esetre 
sem válhat hasznára társas körünknek. 
A Városi Kaszinó csak nagyon kis 
ideje, hogy a tömeges látogatás, 
illetve pártolás következtében hosszú 
álmából ébredezni kezd, városunk tár
sadalmában kétségtelenül előkelő pozí
ciót foglal el. Rövid idő alatt virágzás
nak indult, ne igyekezzünk tehát 
fejlődését megakasztani. Öntözzük a 
virágot, mert különben hervadásnak 
indul.

Ez az önhatalmú eljárás egyenetlcn- 
lenséget, szakadást vonhat maga után, 
akkor a mikor egyöntetűségre, tömö
rülésre van szükség. Aki imigyen intéz 
kedett fényes bizonyítékát adta organi
záló képességének. lvgy társas kört 
mellőzésekkel sérteni igen, de össze
tartani nem lehet. Azt hittük, hogy a 
választások vita nélkül egyhangúlag 
fognak végbe menni, de a történt 
ferde intézkedések következtében ez 
valószínűtlennek látszik. De legalább 
egy kis élet pezsgés lesz a különben 
már teljesen csendesnek, unalmasnak 
megszokott Városi Kaszinó köz
gyűlésein. Értesüléseim szerint 4 —5 
féle csoport is van alakulóban, melyek 
mindegyike más-más elemet kíván 
beszorítani. A szokott egyhangúság 
után jólesik egy kis izgalom és ezt 
tényleg hívatlan prókátorunknak köszön
hetjük, de különösnek találjuk az 
illetéktelen beavatkozás általa választott 
sajátszerü módját, a miért is megjegyez
tem fentebb, hogy e teljesen privát 
akciónak »hivatalos forma« adatott; 
ugyanis: a tagoknak a közgyűlési 
meghívóval egyidejűleg a Városi Ka
szinó szolgája — aki okvetlenül hiva
talos közeg — egy zöld cédulát is 
kézbesített, de a régi választmány 
és a tisztviselők erről aligha voltak 
előzőleg informálva. Jelölő-bizottság 
mindeddig szintén nem létezik. Ki 
hatalmazta fel erre az intézkedőt, ki 
nyomatta a szavazó-lapokat? A választ
mány nem. Ezek után kíváncsisággal 
várjuk a vasárnapi kösgyűlést, hol 
remélhetőleg még szó lesz a zöld 
cédulákról!

Midőn köszönetét mondok t. Szer
kesztő úrnak hogy soraimat közölni 
méltóztatott, vagyok kiváló tisztelettel

készséges híve:
— K. —

a Városi Kaszinó tngja többek nevében

A hitszónoki kérdésről.
I.

Tisztelt Szerkesztő úr!
Becses lapja utolsó számában »Egy 

komoly szó Sátoralja-Ujhely város 
izraelitáihoz« cím alatt megjelent cikket 
számosán olyképp fogták föl, mintha 
abban a nyilvánosság előtt a helybeli 
statusquo izr. anyahitközség jelenlegi 
rabbija ellen is foglaltatnék azon 
vád, hogy a hazai nyelvet ő sem 
bírja szobán és írásban. Tekintettel a 
nyílványosságra és az igazságra nem 
kívánok ennek a feltevésnek kevésbbé 
tájékozottak előtt tért engedni s azért 
becses engedelmével legyen szabad

konstatálnom, hogy jelenlegi t. rabbink 
a magyar nyelvet b ir nem bírja hit- 
s 'mokkátokhoz szükséges tökéletesség
gel, de köztudomás szerint beszél és 
ír magyarul és nyelvünket minden, 
esetre bírja oly mértékben, hogy tör- 
vényeinket megértse, felfogja é > azo
kat tiszteletben tartsa. Általános mű
veltsége és hazafiul érzelmei ellen haj
szálnyi kifogást sem lehet tenni és a 
mennyiben egy modern magyar hitszó
nok szükségessége tényleg fennforogna, 
annak ő nem oka, mert 0 nem pályá
zott »magyar hitszónoki* állásra. Nem 
célom e téren vitába bocsájtkozni, sőt 
ellenkezőleg az ügy érdekében bátor 
leszek még becses lapja hasábjait kellő 
időben igénybe venni.

Most még csak annyit jegyzek meg, 
hogy jelenlegi t. rabbink megválaszta
tásakor éppen a hitközség azon részé
nek is nyerte meg tetszését, a mely 
most a hitszónok alkalmazásút sürget .

A t. cikkíró ki a hitközség viszonyai
ban eléggé tájékozottnak látszik, ezt 
bizonyára szintén jól tudja és igy 
bizonyára távol volt tőle az az intenció, 
melyet némelyek tárgyilagos cikkében 
feltalálhatni véltek.

Sátoralja-Ujhely, 1898. nov. 22.-én, 
Tisztelettel: 

N. -

II.
(íz:) Nagy örömünkre szolgál, hogy 

lapunk 4. számában megjelent „Egy ko
moly sző Sátoralja-Ujhely város izraeli
táihoz“ cimü cikkünk nem hangzott el 
minden hatás nélkül, mint szó a pusz
tában, hanem lelkes férfiakra talált, kik 
velünk együtt megértették az idők intő 
szózatát. Örömmel konstatáljuk, hogy 
kifejtett nézeteink nemcsak városunk, 
hanem — reméljük — vidékünk mü
veit zsidósága kebelében is viszhangot 
keltettek és ha — mint ezt a fentkö- 
zölt nyilatkozat is biz »nyitja — némely 
félreértésekre is szolgáltattak okot, azt 
az egyet senki sem vonta kétségbe, 
hogy végre-valahára meg kell szüntet
nünk azt az anomáliát, hogy vidékünk 
legtekintélyesebb, legnagyobb izr. hit
községének nincsen magyar hitszónoka.

A fentemlitett, sine ira ét studio 
megirt cikkünkben egy árva szóval sem 
említettük (hisz személyeket nem is em
lítettünk!), hogy a sátoralja-ujhelyi sta
tusquo izr. anyahitközség nagy tudo- 
mányu ősz főrabbija »nem birja a ma
gyar nyelvet oly mértékben, hogy tör
vényeinket megértse, felfogja és azokat 
tiszteletben tartsa«. Mi szántszándékkal 
hangsúlyoztuk, hogy Zemplén- vármegyé
ben legnagyobbrészt oly zsidó papjaink 
vannak, kik csupán egyoldalú tudo
mánynyal bírnak s ezt is idegen nyel
ven gyakorolják; tehát eszünk ágában 
sem volt azt állítani, hogy az Összes 
vármegyei rabbik nem értik a hazai 
nyelvet. De elszomorító ténykép han
goztattuk, hogy Zemplénvármegyében 
egyetlen egy modern szakképzettség
gel biró rabbi sincs, ki Isten igéjét 
magyar nyelven hirdetné! S a t. 
nyilatkozó ur is koncedálja, hogy a 
a szóban levő főrabbi ur nem birja 
a magyar nyelvet a »hitszónoklathoz 
szükséges tökéletességgel«.

Mi őszinte felszólalásunk vívmányának 
tekintjük, hogy — mint biztos forrásból 
tudjuk — a sátoraljaújhelyi statusquo 
izr. anyahitközség t. iskolaszéke Rosen
berg Bernát dr. elnök indítványára egy
hangúlag elhatározta, hogy a tanuló ifjú
ság  vallásoktatásának szilárdabb alapra 
való fektetése céljából felkéri a hitk elöl
járóságot, tegyen lépéseket az iránt, 
hogy a  hitközség már a jövő  iskolai 
évre magyar hitszónokot alkalmazhasson.

Mi szívesen vállalkozunk a m gkez
dett út további egyengetésére is, mert 
— és ezt a múlt héten lapunkban vi
lágosan kifejtettük — a magyar zsidó 
hitszónok alkalmazását égető szükségnek 
tartjuk.

KÖZGAZDASÁG.

A rekonstrukció akadályai.
(x y.) Ez a théma napjainkban idő

szerűbb, sem mint azt az ujjátclepítések 
rohamos elhaladásának felületes szem-
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