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Megjelen minden szerdán és szombaton este
K éziratokat v issza nem adunk.

S z e rk e s z tő s é g :  W e k e r le - té r  671.

Árulkodás.
Tolcsva, október la.

(bb.) A  mi beteg, fertőzött köz
életünk zavaros áradatának hul
lámzása temérdek piszkot, tenger 
sok szennyet vet felszínre. De pisz
kosabb, undorítóbb dologra nem 
emlékszem, mint a Varga Ottó 
ügye. — Nem éidekli közvetlenül 
Zemplént, —  de olyan érzékenyen 
érint! nemzeti létünk, fennmaradá
sunk legéletbevágóbb érdekeit, hogy 
mulasztás volna, ha ebben a lap
ban is meg nem emlékeznénk róla.

Nyolc év alatt a gimnáziumban 
sok mindenféle könyvet át kellett 
tanulnom. És a sok száraz, nagy
részt ostoba tankönyv közt egy 
volt, a mit élvezettel tanultam, a 
mit jól esett olvasnom: a Varga 
Ottó történelmi kézikönyve. Olyan 
érdekes, drámai eló'adásban, olyan 
zamatos.magyarsággal, olyan haza
fias szellemben irta meg ebben a 
magyarok történetét, hogy talán 
még Jókait se olvastam olyan szí
vesen, mint ezt a könyvet.

Ezért mindig kedves volt előt
tem a Varga Ottó neve, — s csak 
annál nagyobb undor fogott el, 
mikor épen ő ellene láttam ilyen 
utálatos, hazafiatlan hajszát.

Ismerem jól az ő szellemét, —  
ebben a szellemben tanultam meg
ismerni a magyar történelmet. A 
legtisztább, a legbecsületesebb ha- 
zafiság szelleme az, — de menten 
minden túlzástól és elfogultságtól, 
így pl. dicsérőleg beszél Mária 
Terézia és II. Józset abszolút jel
legű uralkodásáról, s elismeri, hogy 
ez a felvilágosodott abszolutizmus

többet használt a nemzetnek, mint 
I. Ferenc és V. Ferdinánd hazug 
alkotmányossága. (Ezért egyszer 
Thaly Kálmán az országgyűlésen 
rótta meg, s alkotmány- és haza
ellenes tanítással vádolta.)

És ezt az embert most felség
sértéssel gyanúsították. Mert a ná
lunk járványszerüen dühöngő esz
telen hiperlojalitás elvei szerint 
nemcsak az uralkodónak, hanem 
az ő összes elődeinek személye is 
szent és sérthetetlen és ha pl I 
Lipótról kimondja az ember, hogy 
rossz és esküszegő király volt, az
zal is király sértést követ el. A  
mi romlott közéleti erkölcseink 
megkövetelik, hogy nemcsak a je
lenben rejtsük el nézeteinket, vé
leményeinket, s hazudjunk folyto
nosan, de még a történelmünk 
lapjait is hazugságokkal Írjuk tele.

És mert akadt egy tanár, a ki 
a tanítványainak becsületesen meg 
merte mondani a történelmi igaz
ságot, hát azt a tanárt jól össze
szidják és büntetésből áthelyezik.

A magyar állam szolgálatában 
csak hazudni szabad, — a magyar 
állam szolgálatában nem maradhat 
meg becsületes, önérzetes magyar 
ember.

De talán jó ez igy. Az iskolá
nak az a hivatása, hogy az élet 
számára neveljen. Hát ha á köz
életünk éltető levegője a hazugság, 
ha minden szavunk, minden lélek- 
zetünk hazugság, kell, hogy le
gyen, — akkor nagyon helyes, ha 
már az iskolában is hazugságra ta
nítjuk a fiatalságot.

És ha elszomorító az ügynek

ez az oldala, a másik része egye
nesen kétségbeejtő.

A miniszter határozatából vilá
gos, hogy Varga Ottó előadásai 
egész terjedelmükben a fegyelmi 
tanács elé kerültek. Az előadáso
kon csak a tanár és a tanítványok 
vannak jelen, ha tehát az előadá
sok szövegét megszerezte a mi
nisztérium, azt csak a tanítványok
tól szerezhette meg. És igy két
ségtelen, — a mit meg is Írtak a 
lapok, s a mit nem cáfoltak meg 
— hogy a tanítványokat használ
ták fel kémkedésre a tanárjuk el
len. Akadt felsőbbség, amely meg
tette, s akadt tanítvány, aki enge
delmeskedett. Azokat a romlatlan 
fiatal lelkeket felhasználták a leg
undokabb dologra, amihez képest 
a vérfertőztetés is erény, amit úgy 
utál a magyar, hogy még nevet 
se adott neki a maga nyelvén, 
hanem idegen nyelven hivja spic- 
liskedésnek, spionkodásnak.

A kikre megnyugvással bízta rá 
a szülő, gyermeke testi, lelki ne
velését, azok felsőbb jóváhagyással, 
becstelen módon a leggyilkosabb, 
a legundokabb mérget csepegtetik 
annak a mindenre hajlítható ifjú
nak a leikébe. Mi azt hisszük, azt 
reméljük, hogy becsületes, hazasze
rető polgárokat nevelnek a magyar 
fiatalságból, — s a helyett a ma
gyar állami intézetekben, a kor
mány ellenőrzése és jóváhagyása 
mellett kinevelik a magyar fiukat, 
a jövő nemzedéket kémekké, spic
likké, gazemberekké.

Szép kilátásokkal megyünk bele 
a második ezredévbe!

Pénzügyi érdek.
— Kölcsönös önsegélyző Hitelszövetkezet. —

Sátoralja-Ujhely, október 18.
A város társadalmának különböző 

elemei: földbirtokos, ügyvéd, szőlőbir
tokos, orvos, gyógyszerész, iparos, ál
lottak össze, hogy a »Sátoralja-Ujhelyi 
Kölcsönös önsegélyző Hitelszövetkezet« 
cime alatt egy uj pénzintézetet alapít
sanak. Következetesen használjuk ezt a 
szót »pénzintézet*, mert mi egy újabb 
pénzintézet alakulásáról nehány hónap
pal ezelőtt már tudomással bírtunk. — 
Ezen terv ellen erős támadásra készül
tünk, készen is volt már első cikkünk, 
a mely ezt az eszmét minden porciká- 
jában rossznak mondta, tisztán azért, 
mert az az öt pénzintézet, amely 
városunkban működik, már teljesen ele
gendő, sőt — ha mélyebb és nemesebb 
értelmében vesszük a közgazdasági ér
dekeket — sok is.

Amit örvendetesen tapasztaltunk, nem 
került sor a támadásra, mert ez a terv 
a csirájáben halt el, még mielőtt kifej
lődhetett volna.

A helyett azonban egy uj »pénzin
tézet« alakulását tervezik most a város 
társadalmában, a mely nem az osztalé
kok emelésére törekszik és nem egyol
dalú meggazdagodást és nem kamat- 
kényszerzubbonyt rak majd az embe
rekre és különösen a pénzügyileg rosz- 
szul szítnált iparosra és kereskedőre, 
hanem a kölcsönösség alapján hamanisz- 
tikus intenciókkal azon lesz, hogy szö
vetkezeti alapon belevonjon minden 
szegényebb embert is ebbe a pénzin
tézetbe : olyképp, hogy az necsak drága 
kamatot fizessen az osztalék javára és 
a merkantil politika istápolására, hanem 
abból hasznot huzzhasson a takarékos
ságával és e réven hitelképességét egész
séges alapon, kevés áldozatta], fejleszt
hesse és pénzügyi tájékozottságát erősb- 
bitse.

Tessék csak elolvasni azt az aláírási 
felhívást, a melyet a »Sátoralja-Ujhelyi 
Kölcsönös Önsegélyző Hitelszövetkezet« 
kibocsájtott. Hetenkénti 1 korona be-

T  A  R  C  A_.
V árm egy ebál.

A „Felsőmagyarországi Hírlap*4 eredeti tárcája.

Sátoralja-Ujhely, október 16.

Zemplénvármegye székvárosában az 
elmúlt szombaton délután egymásután 
érkeztek a csengős fogatok, a melyek 
csak úgy öntötték a sok mágnást, gentryt 
és katonatisztet. Estére a vonatokkal 
is sok úri vendég érkezett, zuhogó eső
ben, a fekete csúnya estében egymás
után robogott be a sok fényes fogat a 
vármegyeháza alacsony kapuján. A rég
múlt képét varázsolta vissza ez a sür
gés-forgás, a vármegye hasonlított va
lami szállóhoz, mintha vissza estünk 
volna sok liz esztendővel, abba az időbe 
amikor a megycbálra jövő ismerősö
ket elszállásolták az alispán, főszol
gabíró és szolgabirák lakásán, úgy hogy 
még a konyhán elhintett szalmán is 
nagy nemzetségii urfiak aludtak.

Az a fény és pompa, a mely a vár- 
megyeháza termeiből kisugárzott, mint 
egy felidézte előttünk a magyar me
gyei bálok fénykorát. Azt az időt, a 
mikor a táncoló sikkes urfiak arany
gombos sötét-zöld frakkal és fehér vagy 
szürke casimir pantallonban, meg virág- 
füzércs piké lajbli-bán lejtették a menü
ettet és a nagy mazurt, azokkal az 
ulcmas gaseban, vagy hinuettjereppeben 
ragyogó hölgyekkel, a kikről a Hölgy

futár híres és roppant olvasott báli re- 
ferádája, Vojtina poétái receptje szerint 
azt irta: hogy tündér volt minden leány, 
az asszony pedig vilii. Szemük csillag 
vagy nefejlecs vala, hajuk »arannyá 
vált hullámos patak« vagy »sötét mint 
a tengeri zivatar csilagtalan éjszakája«.

És mégis dacára, hogy megmoso- 
lyogtuk fölényesen ezeket a referádá- 
kat, ma a villamfény árjában, a moir 
antique és moir ciscllé ruhák divat
jában, ahol a levegő, az emberek, min
den más és az élet profánsága sok po- 
ézist ölt ki a lelkekbŐl : mégis mintha 
szuggessió tompítana el bennünk min
denhét köznapi érzéket. — Ezen az es
tén mintha valami sejtelmes vágy visz- 
szaragadná az emlékezést abba a fé
nyes megyei életbe, a hol Andrássy 
Gyula gróf és neje a csodaszép Ka
tinka grófilé, akkoriban serdülő leányai
val nagyon felélénkítette itt a társas
életet.

A megyeház emeleti termeiben már 
9 óra után együtt volt a vármegye szi- 
ne-java és nagy számmal a szomszéd 
Borsod, Abauj, Sáros, Szabolcs és Be 
regvármegyék előkelősége. Kocsi, kocsi 
után robogott az emeleti lépcsők elé, 
a felfogott uszályok alól pici selyem
cipők fénylenek elő, hajporos nagyasz- 
szonyok és a directoireoktól csillogó 
meg színes gasesal ékesített bájos ha- 
jadonok, fekete fralckos urak, aranysuj- 
tásos katonatisztek érkeztek egymás
után. A nagyterem ajtajában a legszi- 
vélyescbb üdvözlettel és nobilis szerc- 
tctreméltósággal fogadja őket Dókus

Ernő orsz. képviselőnk és neje, a ki 
egyik főrendezője ennek a pikniknek. 
Z* ilénvármcgye urhölgyei vendégel
ték meg ezen az estén a szomszéd vár- 
megye jeunesse d’oréeját, hogy e mel
let, a magyar asszonyok tnescszcrü jó- 
leikével a jótékonyság oltárán is áldoz
zanak.

Röviddel 9 óra után együtt volt már 
a díszes közönség. A nagyteremben a 
pompázó, fényes társaság diszkrét nyüzs
gésébe, egy-egy halk kacaj olvadt el. 
Általános ösinerkedés, üdvözlés, társal
gás, cercle mindenfelé. Sehol a szepa
ráció legkisebb rétege, minden mintha 
egygyé olvadt volna. A parkett fényes
ségében visszaverődik a hullámzó so
kaság. A hölgyek tündöklő színes és 
gazdag toilettjei, a duchesse ruhák, a 
mouseline de soie, a sok selyem és 
gyöngyhimzés, a point de Venise, point 
d’esprit gazdag csipkediszei, a briliáns 
ékszerek, diadémok és antique nyakék 
ősi családi gyöngyei elvegyülnek a hó 
fehérrel vértezett urak fekete frakkjai 
között, a katonatisztek aranysujtásai, 
az aranyos gallérok és sötét papi talá
rok szináradatában. IQ. Meczner Gyula 
a sikkes táncrendező, a ki huszártiszti 
egyenruhában vezeti a táncokat, jelt ad; 
a cigány jókedvűen egy vidám kerin
gőbe kezd. A lágy hangok a bál diszk
rét zsibongásában olvadnak szét, elve
gyülnek az ibolyák, rózsák és kaméliák 
erős illatában, amelyet a chipre és ma- 
recale kissé nyomottá, fojtóvá tesz. A 
tükrök csupa repülő párt vernek vissza.

Mig a nagyterem hangulatában a tánc

egy fokkal émelkedettebb régiókba ra
gadja a lágyan himbálózó, könnyű pá
rokat, addig az oldaltermekben lassan
ként mind élénkebb lesz az élet. — Id. 
Meczner Gyuláné és Juhász Jenőné az 
asztalok körül serénykednek, a melyek 
meg vannak rakva lucuHus* ttédra min
den gourmand fantáziájáé kielégítő ét
kekkel, vadakkal, halakkal, gyümölcs- 
csel, tortákkal, s mindennel mi »szem, 
szájnak ingere.« Azután egymásután 
durrognak a pezsgőspalackok, tányér
csörömpölés mámoritó moraja zug 
végig a világos termeken, ezalatt a ci
gány is bizonyos tartózkodó hidegség
gel húzza a magyar nótákat. A kis te
remből üde kacagás, jókdev hallatszik 
ki, a főispán szobájában könnyű ha
vannafüst felhője nyeli el a kártya- 
asztal csoportját.

Lassan himbálódzva indult meg á  
souper csárdás, ahogy a cigány jobban 
belevágott a húrjaiba minderősebben, 
tüzesebben. Megszűnt a cigánybiró ha
talma. A karzat alatt gomolyogtak a 
párok, a tánckibicek halkan tyuhajázni 
kezdtek, a hangulat emelkedett volt. 
Jó kedv és feszély nélkül folyt bele a 
bál, a reggelbe.

Mikor a hajduk a bál utáni takarítás
hoz láttak már és a lepergő directoire- 
ok apró darabjain megcsillant a déli 
napsugár fénye, még ott mulatott egy fá
radhatatlan kis csoport. Hisz oly nehe
zen akartuk elhinni, hogy ennek a fé
nyes, ragyogó éjszakának valaha vége 
szakad.

A jelenvolt hölgyközönség diszes név-
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ezentúl fegyelmi elcsapás terhe mellett. 
A ki most tisztviselő létére ilyen alkal-1 
mazásban van valahol a betegsegélyző 
pénztárnál, annak azonnal le kell mon
dani. Hasonló tekintetek alá esnek az ; 
iparhatósági közegek közül kirendelt; 
biztosok az ipartestületekkel szemben.

Bilanovics István füszer-kereske 
(lésében egy jó házból való fiú tanu
lóul fölvétetik.

s z ín h á z .

** A haladás. Azok után, amiket mcg- 
irtunk a közönségről és annak kultuiá- 
lis kötelességével a színészet támogatá
sáról, örvendetesen tapasztaljuk, hogy 
a színház egy pár estén zsúfolásig meg
telt. íme láthatja Kunhegyi, hogy ebben 
a közönségben meg van a jóakarat. 1 la 
már most ugyanezt nála is tapasztalni 
fogjuk — a mit nem akarunk kétségbe 
vonni — akkor az idény fényes ered
ménynyel végződhetik. Kivihetik majd 
a város jóhirnevét. A tervben lévő szö
vetkezeti eszme érdekében azonban ki 
vánatos, hogy a társulat mindinkább J 
megerősbödjék.

Szombaton a >Rika<  előadásánál ta-1 
pasztaltunk némi haladást, erről a jobb . 
előadásról azonban csak a mai est után j 
írunk részletesebben.

Vasárnap a Fekete R igót, Gécy gyenge 
népszínművét szintén jó előadáskan lát
tuk. — Rápolthy  Katinka népszínmű 
hősnő szerepekben jeles erőnek mutat
kozott. Ezt a végigsiránkozó monoton 
szerepet hatással játszotta. Kunhegyiné 
Sárikája jó lett volna, csak éppen az a 
kifogásunk van, hogy a szereposztásban 
nagy vigyázattal kell lenni a legkisebb 
részletre is : ezt a szerepet szerettük 
volna Thury  kezében látni, az igazga
tónőnek nincs énekhangja. Egy dalocska 
is fontos az előadásra, ha az vagy jó, 
vagy rosszul van elénekelve. Jók vol
tak: Viola  József és B drdy. F rdősi  sze
líd Gerzson szerepében igen jeles és he
lyes alakot mutatott. Benne határozot
tan erősödött a társulat. Telt ház volt, 
a vasárnapi közönség sokat tapsolt.

Hétfőn az Aranylakodalom  ment fél
hely árakkal. A rendezés elég jó volt. 
A hatásos jeleneteket erősen, megtap
solta a zónás ház. Rápolthy  Katinka 
több helyen szépen játszott, sok helyen 
feltűnően szép Koltayné volt, más he
lyen úgy látszott hogy indisponált: szin- 
lelen és nem eléggé meleg. Meg lát
szott rajta a gyengélkedés előjele, 
a mely másnap szerepváltozást idé
zett elő : Coulisset urbanRosinei  helyette 
Kunhegyiné játszotta.. E rdősi  jó Kol- 
tay volt, Ju h ász  gyenge Krausz bácsi. 
B drdy  a »Kurucz feltaláló«-ból érdekes 
és egészséges epizod alakot csinált.

Kedden: Coulisset ur  üres ház előtt. 
Ez a darab különben is nagy színpadra 
van irva és feltétlenül igényeli a Col is
set ur tökéletes művészi alakítását. A 
nélkül semmit sem nyújt ez az est. Co
lissét K unhegyi  játszotta. Csak az egyéni 
komikummal tudott hatni, színpadi ko
mikumot keveset adott az alakba. Jól 
játszott: K álm án  Margit, a ki ismét fel
tűnően elegáns párisi nő volt, — Kun  
hegyiné, B drdy  és E rdösi.  A szobaleány 
szerepében Szelényi  Ilonka ügyeskedett.

így folytak le az esték, a melyek
ben némi haladást láttunk. Csak éppen 
a darabok gördülékenysége ellen van 
kifogásunk. E'. az a kifogás — a me
lyet józan kritika figyelmen kívül nem 
hagyhat — mert nem lehet elnézni 
Kunhegyinck, hogy betanulatlanul jött 
ide. Látom az igyekezetét, látom a ha
ladást ebből következtethetem, hogy 
maholnap ezék a nehézségek is eltűn
nek, de addig is megerőltetett figyel
met kérünk, mert sokszor igen nehéz 
és vontatott az előadás.

Azután a szereposztás körül ne so
dorják a nevetségesbe a társulatot. Doni- 
bay  bemutatóján csütörtökön Bánk bán- 
bán — úgy értesülünk — Szelényi  Emí
lia. a jeles komika játsza Gertrudist, 
mikor a társulatnál van hősnő. Hisz oly 
kevés az érdeklődés már a magyar 
nemzeti darabom iránt, ne tegyük ezt 
még nevetségessé is. Gertrudist ma kika | 
Zebrájában  látjuk trikóban, Szelényi ki- [ 
tűnő komikumával kacagtatóvá figurázva, I

holnap majd Magyarország Nagyasz- 
szonyá bán fog komoly tekintélyt kérni. 
Ugyan, ugyan: valamennyire a jó íz
lés is becsülni kell.

** La damo de Montsoreau. (Saját 
tudósításunk. P. M. É. Paris, o tóbei 
12.) Iv/, a ci ne Dumas Sándorn de, az 
apának, m íg az 1800-ik évben először 
előadott drámájának. Érnek a darabnak 
óriási sikere volt s azt, a mi a nagy 
tömeg tetszését illeti, soha más darab 
elérni nem bírta. A dráma anyaga a 
XVI. századból van meritve, tehát azon 
időszakból, a melynek mozgalmai egy 
színmű feldolgozásához a legalkalma
sabbak és a mit az öreg Dumas oly 
mcsterileg fel is használt. - A legjobb 
bizonyítéka annak, hogy e darab és a 
regény, amelyből készült igen népszerű 
volt az, hogy Clicot személye, a darab 
fő hőséé, egészen legenda szerűvé vált.

A Porle Saint Martai színház most 
ismét feleleveníti e darabot. Sokan at
tól tartottak, hogy a darab nem fog a 
párisi közönségnek tetszeni, mivel az 
inár ósdi, de ez a feltevés alaptalannak 
bizonyult. A hatás és a tetszés ép oly 
nagy volt, mint az ezelőtt 30 évvel 
megtartott premieren. Clicot szerepét 
Coquelin játszá és ez alakításainak egyik 
legjobbika volt. A. Saissy.

KÖZGAZDASÁG.
* Falusi jólét. Mailáth József gróf

nak a falusi jólét emeléséről és a szo
ciális kérdésről a szegedi gazdakong- 
resszuson tartott hatásos tölol vasasa 
külön füzetben jelent meg a Magyar 
Gazdaszövetség kiadásában. A füzet, 
melyre különösen fölhívjuk úgy a nép 
barátainak, valamint a politikusoknak 
figyelmét, a magyar nép jövője iránti 
meleg szeretettel és gondoskodással van 
irva Mailáth gróf szemlét tart Európa 
agrárnépességének helyzetén és arra a 
következtetésre jut, hogy ha ma valaki 
az agrár törekvések jogosulatlan voltá
ról beszél, az vagy rosszakaratú, vagy 
nem ismeri a helyzetet, mert a mező- 
gazdaság helyzete mindenfelé rossz. — 
Reméli, hogy az uj éra alatt a magyar 
agrárpolitika gyorsabban és szabadab
ban fog fejleni, amire igazán nagy szük
ség van. A nagybirtokosok helyzete 
még tűrhető, d^ rossz a kisembereké, 
a középosztályról pedig már sajnos, 
alig lehet beszélni. A kamatuzsora már 
a hetvenes évek folyamán tönkretette 
a középbirtokosok nagyobb, a kisbir
tokosok jó részét; ennek jogilag, de j 
nem tényleg történt beszüntetése után j 
pedig kifejlődött a termény- és keres- j 
kedeimi uzsora, mely a kisbirtokosok- j 
nak még ép bőrrel maradt részét jut- j 
tatta a tönk szélére s mind ez megtör
tént a nélkül, mondja Mailáth gróf, 
hogy az illetékes körök alkalmazásba 
vették volna idejekorán azon eszközö
ket, melyek a tulajdonképpeni nemzet- 
föntartó elem talpraállását s megmen
tését elősegítették volna. — Javasolja, 
hogy az ital mérést és fogyasztási adó
kat a községek béreljék. Terjeszteni 
kell a szövetkezeti eszmét, szaporitni a 
szövetkezeteket, mert ezeknek nemcsak 
gazdasági, hanem nagy erkölcsi ered
ményei is vannak.

Eminens kérdés, s a falusi jóléttel 
nagyon szorosan összefügg a tűz-, jég- 
és állatbiztosítás s ezek mellett a mező 
gazdasági munkásoknak is baleset- és 
aggkorra való biztosításának s ez utób 
binak a törvényhozás hozzájárulásával j 
is az egész országra kiterjedőleg szö
vetkezeti alapon való szervezése. Fej
leszteni kell a háziipart. Bérletekhez 
juttatni a kis embert, előmozdítani a 
föld szabad forgalmát. E mellett elő 
kell mozdítani a falusi léleknek vallá
sos és erkölcsi irányban való nevelését 
s e tekintetben minden lehetőt meg
tenni. Bizony szükséges lenne, hogy a 
Mailáth gróf által müveit mezőn ország
szerte meginduljon az áldásos és haza
fiad munka.

— A szüret. A »Földmi vclésügyi Ér
tesítő* legutóbbi számában a szőlő ál
lásáról a következő tudósítást hozza. j 
»Az utóbbi esős és hűvös Időjárás aj 
szőlőt kedvezőtlenül befolyásolta; : 
érlelést késleltette és a szemek sok he- |

lyütt annyira félhasadtak, hogy a szü- 
retelést még a b;.érés előtt kénytelenek 
voltak- megkezdeni. A lis. lharmat 'és a 
hol nem permeteztek, a peronoszpora 
erősebben mutatkozott, úgy h-gy az 
ed ligi termés kilátások több helyüti 
alább szállottak. Ahol a szüreteiéi meg
kezdődött, a must minőségére és meny
it)őségére nincs panasz.«

TANÜGY.
oo A katholikus vallásoktatás re

formja a középiskolákban. A közokta
tásügyi kormánynak a középiskolák szá
mára kiadott uj tantervé szükségessé 
tette a középiskolai hitoktatás eddigi 
rendszerének az újjászervezését annál 
is inkább, mivel ennek az oktatásnak 
eredményéről a középiskolai vizsgála
tokon működött püspöki biztosok né
melyike egyik-másik tanintézetről ked
vezőtlen jelentést tett egyházmegyei fő
hatóságának. A felmerült szükséghez 
képest a katholikus püspöki kar az uj 
középiskolai tanterv keretében a közép
iskolai vallásoktatást megfelelően átala
kította és erre nézve egyöntetű sza
bályrendeletben állapodott meg, mely
nek érvénye valamennyi egyházmegyére, 
illetőleg az összes középiskolákra s igy 
a tanító szerzetes-rendek által főn tar
tott középfokú tanintézetekre is kiter
jed. Ezzel uj szervezeti intézmény ho
nosul meg úgy a katholikus egyházban, 
mint a középiskolai oktatás terén, mely
nek' egyik leglényegesebb része a kö
zépiskolai hittanárok képesítésének rend
szeresebb s fokozottabb megállapítása, 
nemkülönben a hitoktatás fölött gyako
rolt főpásztori ellenőrzés hatályosítása 
A középiskolai hitoktatás országos szer
vezéséről szóló ez uj szabályzatot már 
a jövő iskolai évben léptetik életbe; 
előkészítésére már most indultak meg 
egyházmegyénkint a szükséges intézke
dések, különösen a középiskolai hitta
nári képesítő vizsgálatok és vizsgáló 
bizottságok rendszeresítése tárgyában. 
Azt mégis korainak vélték illetékes kö
rökben, hogy egyetlen országos vizs
gáló bizottságot szervezzenek valamcny- 
nyi egyházmegye számára.

Ipar és kereskedelem.
x A II!. osztályú kereseti adó. Az

iparosok és kereskedők réme: a III. 
osztályú keresetadó, mely az igazság
talan megadóztatás miatti panaszoknak, 
mióta csak fennáll, örökös kutforrása 
volt. E héten azonban e tekintetben 
vigasztaló szavak hangzottak el a pénz
ügyminiszter ajkairól, a ki a képviselő- 
házban megtartott expozéja során rész
letesen nyilatkozott a kormány által 
tervezett adóreformról s a többek közt 
behatóan vázolta a III. osztályú kere
seti adó reformját is, — Ez az adónem 
fentartatik ugyan a jövőben is, de a 
10 százalékos adókulcs eltöröltetik, s 
az adó az uj osztrák adótörvényekben 
foglalt eljárás szerint, mely Ausztriában 
jól bevált, vettetik ki.

x  A vasúti díjtöbbletek visszafizetése. 
Nagy a panasz már évek óta a keres
kedők körében, hogy a vasutaknál a 
téves számítás alapján fizetett díjtöbb
letek visszatérítése milyen nagy aka
dályokba ütközik és hogy igen gyakran 
megtörténik, hogy az utánjárás és sür
getés sokkal nagyobb költséggel jár, 
mint a mennyit a visszakövetelt összeg 
kitesz. Most végre maga a vasúti igaz
gatóság akar segíteni a bajon: A ma
gyar államvasutak igazgatósága értesí
tette a vasúti állomásokat, hogy az 
áruszámadások felülvizsgálata alkalmá
val megállapított díjtöbbleteket feltün
tető jegyzéket ezentúl nem mint eddig 
havonként, hanem rövidebb időközök
ben fogja nekik megküldeni, s egyben 
utasította az állomásokat, hogy a jegy
zékekben kimutatott díjtöbbletekről ha
ladéktalanul értesítsék a feleket.

x A kereskedők panasza. A »M. K.
L.-ban olvassuk ezt a magyar kereske- 

I dők nevében szól A panaszt:
Adórendszerünk, a mai harmadosztá

ly« kereseti adó-r n Iszer igazságtalan 
| volta köztudomású. Tarthatlan, hogy

az adózás a tiszta jövedelem elvére le-
yen fektetve. S inig például a kis- és 

a nagyiparos különféle kereseti adó
osztályba sozoztatik, addig a legkisebb 
s atócs is ugyanazon adóztatási mód
nak van alávetve, mint a legnagyobb 
cég.

Fogyasztási adórendszerünk is avult. 
A fogyasztási adó sokféle és magas, 
drágítja az árut, csökkenti a forgalmat. 
Az ellenőrzés zaklató.

Kereskedelmi törvényünk huszonöt év 
alatt igen sok irányban elavult. Uj vi
szonyok keletkeztek, melyek nincsenek 
szabályozva. Sok a. pörlekedés. A tisz
tességtelen verseny ellen nálunk nincs 
törvény. A meglevő rendelkezések álap
ján sokat lehetne tenni, ha hatóságaink 
szivükön viselnék a kereskedelem ügyét. 
De, sajnos, nem teszik; nem okosan s 
a forgalmi élet igényeinek megfelelőleg 
kezelik és alkalmazzák a törvényeket.

A községek  mindenféle adónemeket, 
helypénzeket, kövezetvámokat szednek, 
ami az életet költségessé teszi, apasztja 
a fogyasztást, eltereli az idegen forgal
mat. Szenved tehát a kereskedelem.

Mi ezek ellenében a teendő ? Az, 
hogy a kereskedő-osztály szervezked
jék, öntudatos legyen. — Érvényesítse 
nagy szellemi és anyagi erejét, ínért 
kevés a testületi szellem, az összetar
tás. Ezért nem tudnak a kereskedők 
eredményeket kivívni, elérni.

Habár egy foglalkozási ág sem any- 
nyira egyéni és önálló, mint a keres
kedőé, neki is tudtára kell ébredni az 
összetartás szükségének és erejének. 
Kívánatos volna, ha mindezen és egyéb 
helyi bajok tekintetében is a kereske
dők elmondanák észrevételeiket, tapasz
talataikat, sérelmeiket s közölnék azt, 
hogy célt értek-e vagy nem az alkal
mazásba vett jogorvoslatokkal. Ily köz
lemények által lehetne az illetékes kö
rök figyelmét sok olyan bajra felhívni, 
melyek rejtve vannak, mert nyilvános
ságra nem hozatnak. L. V,

Kiadja :
A S Z E R K E S Z  T Ő S É G .

933- 1899. V. sz.

Árverési hirdetm ény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a sátoralja új
helyi kir. járásbíróság. 1899. évi V. I. 
258/1. számú végzése következtében 
Dr. Székely Albert ügyvéd, sátoralja
újhelyi lakos javára, Decsényi Sándor 
helybeli lakos ellen 1000 írt s járulékai 
erejéig 1899. évi junius hó 27-én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 566 frt 56 krra becsült kö
vetkező ingóságok, u. m .: házibutorok, 
diszmü-porczelán, ágy és fehérnemüek 
nyíl vány os árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a sátoralja-ujhelyi 
kir. járásbíróság 1899-ik évi V. I. 258/2. 
szánni végzése folytán 1000 frt tőke- 
követelés, ennek 1899. évi január hó 
1-ső napjától járó 6% kamatai, 7?% 
váltó dij és eddig összesen 48 frt 98 
krban biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Sátoralja-Ujhelyben leendő 
eszközlésére 1899. évi október hó 27. 
napjának délutáni 3 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly mejegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c'. 107. és 108. §a  értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérő
nek, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

A mennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és folülfoglaltatták 
s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.cz. 
120. §-a értelmében ezek javára is el
rendeltetik.

Kelt Sátoralja-Üjhelyt, 1899. évi ok
tóber hó G-ik napján.

Tomasovszky Lajos,
I kir, bir, végrehajtó.
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