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nek a bűne ez ? A rossz sáfároké, 
kik m indenféle m ellékszem pontok
tól é s  nem  a város elsó'rendü ér
dekétől vezettetik  m agukat.

Ezért állunk ma ott, hogy a mi
niszter teljes joggal k övetelheti tő 
lünk : adjunk újabb ép ü letet az 
elem i iskolának. Ha ezt a reform  
egyház telkén  a m ostani épülettel 
egy  töm bben fel is építhetjük, a 
költség  a fe lszereléssel körülbelül 
40.0(X) forint. D e akkor hova fog
ják építeni a polgári leányiskolát ? ! 
E nnek telket szerezni é s  m egfelelő  
épü letet em elni ism ét legalább  
6 0 .0 0 0  forint k ö ltséget tesz ki. A  
színházi alaphói sem  lehet kölcsön  
venni, m ert először azt bizony  
rosszul szám ította ki a m indent 
szép itgető  polgárm ester ur, m ásod
szor a színház átalakítása az aktua
litás m edrébe van terelve.

A vagy  talán a polgári leán y
iskola eszm éje el lett odázva, sőt 
talán végképp  elejtve r!

Ez lehetetlen , mert ennek k ed 
véért nyugodtak b ele  a kérdés  
kom plexum ába a?ok is, kik e lle 
nezték. Ez volt az ajándék, m ely- 
lyel k ecseg tették  városunkat. N em ! 
a polgári leányiskolának rövidesen  
lé tesü ln ie  kell, mert az ellenkező  
eset, m élyre sü lyedt közszellem ü  
városunkban is a közéleti erkölcs  
elleni m erénylet volna.

N e a színház íe lép itéséh ez, ha
nem  a polgári leányiskola lé tesíté 
séhez nyújtson seg é ly t a várm egye! 
Mert a színház az inkább lokális 
értékű és érdekű, ellenben a pol
gári leányiskolára az egész vár
m egye lakosságának van szüksége.

S  mert az elem i iskolának is, a 
polgári iskolának is ép ü letet em elni 
városunknak le h e te tle n : nincs más 
hátra, mint az állami elem i iskola 
vezetésén  változtatni. El kell térni 
a hóditó politikától! V issza kell 
térni az egyed üli exp ed ien s útjára : 
az állami iskola legyen  és marad
jon hézagpótló iskola a szegény  
elem ek  szám ára, nehogy iskolázat
lan tan k öte lesek  őgye leg jen ek  az 
utcákon. Ehhoz e lég  a m ostani 
épület. A  m iniszter e lő tt fel kell 
tárni szom orú helyzetünket, egy  
kis bűnbánó vallom ás k íséretében , 
—  m eg kell tenni m indent, hogy  
szegén y  városunk a szükségtelen  
terhektől m egkim éltessék . —  Kon
zulok! iparkodjatok a múlt hibáit 
legalább ném ileg  jóvá tenni; —  de 
ideje korán!

A MEGYE ÉS A VÁROS.

X  A  fő isp á n  n y u g a lo m b a  v o 
n u lá sa . Lapunk e lő ző  szám ában  
közöltük a F. Z -nek azt a hírét, 
a m ely  a főispán nyu galom ba v o 
nulásáról m int b e fe jezett tényről 
ir. E zzel kap cso la tosan  a lő ispáni 
szék b e tö lté se  körüli kom b in ációk -1 
ról, mint B udap esten  e lter jed ő  hí
rekről tesz em lítést. F entartással 
közöltük a nyugalom ba v o n u lá s ; 
hírét, vártuk a h ivatalos cáfolatot, 
a m ely  vasárnapon m eg  is je len t  
a hivatalos közlönyben ,, a * Buda
pesti U'irlapt-bán szin tén  o lv a s
tunk ily értelm ű cáfolatot.

A  kom binációkról szó ló  hír íly- 
képp term észetszerű leg  is el e s 
e tn ék , m indazonáltal utána jártunk 
a d o logn ak , fe le lő s  szerkesztőnk, 
a ki pár nap óta  B udapesten  idő

F K I ..S  O  M A  G Y A  R O R S Z Á  G I H  I R L A  P.

zik, b eavato tt politikai körökből 
m erített inform ációi után arról ér
tesít bennünket, h ogy a je len leg i 
politikai á llapotok kritikus helyze
téb en  egyálta lán  szó nincs lő is
páni változásokról Ez a tény szo 
ros k ap csolatb an  áll a belügym i
niszteri tárca b e tö ltésév e l, am ig  
ezt ille tő le g  nem történik e lh atá
rozás, add ig  nincs szó főispáni 
változásokról. Csakis az uj b e lü g y 
m iniszter szem élyétő l függ, hogy  
az ő k in evezése e lőtt, —  a s ze 
m élyi differenciák elkerülése c é l
jáb ó l kénytelen  lesz-e a kor
m ány e g y  pár főispánt m enesz
teni. Es n agy  kérdés ma m ég, ki 
lesz ez a szem ély, m ert ép p en  e b 
ben a nehéz időb en  nem  tartják 
tanácsosnak ezen szék b etö ltése  

j körül a korm ánypárt b e lső  erejét 
m egzavarni és m egingatni. Ezek  
a körülm ények késleltetik  ezt a 
m eg lep etést . Ilvképp tehát ma b i
zonytalanok a fenti hit* kom bi
nációi, ezek  a k iegyezési kérdések  
e lin tézése  e lő tt nem  igen  m erül
hetnek fel.

x  Tanács a polgármester urnák. A
múlt évben, midőn az állami és me
gyei tisztviselőknek városi képviselőkké 
történt megválaszlását támadtuk s tör
vényellenességét kimutattuk, támadtuk 
egyúttal azon városatyák mandátumát 
is, akik a magyar államvasutak tiszt
viselői, még pedig azon az alapon, mert 
ismételt miniszteri rendeletekkel kimon
datott. hogy az államvasutak alkalma
zottjai a törvényhatósági út és községi 
pótadók viselése alól épp úgy fel van
nak mentve, mint az állam alkalmazott
jai, vagyis egyforma elbírálásban és el
bánásban részesitendők.

Most a dolognak története van. Még 
pedig érdekes. 189;». évi IVr. t. c. csakis 
a szorosan vett állami tisztviselőket 
mentesítette a jelzett adó alól és 21-ik 
szakaszában az államvasutak alkalma
zottait kifejezetten kizárta a kedvez
ményből.

Alidon a megyék és városok a vasú • 
tasoktól ezen adókat követelni kezdték, 
ez ellen mozgalmat indítottak s az ak
kori keresk. miniszterek tényleg kei ész
tül vitték, hogy az akkori miniszterein ik 
pénzügyminiszterrel egyetértőleg a tör
vény kifejezett tilalma ellenére az ál
lamvasutasokat mégis állami tisztvise
lőknek minősítették, már behajtott adó
kat részökre visszafizették és azontúl 
nem bántották őket.

Csak két város nem engedett az or
szágban ; Budapest és Arad, törvény 
adta jogából s ezt a miniszteri rende
letek ellenére is érvényesíteni akarta. 
A dolog elhúzódott s végre is düllőre 
került a m. kir. közig, bíróság előtt, 
mely (mily jól esik ezt hallani is) a 
miniszteri rendeleteket törvényellenesek
nek, jogtalanoknak minősítette s kimon
dotta, hogy az államvasutasokra is a 
törvényt s csakis a törvényt szabad 
alkalmazni.

Az ügy pikáns része abban van, hogy 
az akkori minisztérium elnöke s a közig, 
bíróság mostani elnöke ugyanaz t. i. 
Wekerlc Sándor.

lehet az Ítélet úgy szól, hogy az 
államvasutak alkalmazottai kötelesek a 
törvényhatósági és községi terhekhez 
hozzájárulni és miután Ujhely városában 
az illetékes helyen törvényteleneknek 
nyilvánított rendeletek alapján évek óta 
respektálták ezt az erőszakolt adómen
tességet, talán helyén volna, hogy t. 
polgármester ur, ki úgy látszik meg 
van szorulva a városi háztartással, itt 
törvényesen éljen visszahatólag is a 
város jogával és az államvasuti hiva
taloktól kik eddig községi pótadót nem 
fizettek, a város megfelelő követelését 
behajtsa és jövőre a községi adót re
ájuk kivétel nélkül kivettesse.

Nem vagyunk mi rossz szándékkal 
eltelve a vasutasok iránt, sőt ellenkező- i 
lég, mint a komoly és hasznos munka 
emberei, teljes rokonszenvünket bírják, 
de nekünk feladatunk a törvényt, aj 
terhek és előnyökben az egyenlőséget;

tisztelni és tisztelteim. A törvény, igaz
ság és méltányosság megkívánja, lugy 
ők, kik épp oly jogokat viselnek s 
ugyanazon előnyöket élvezik, mint a 
község teherviselő polgárai, ebből a te
herviselésből is kivegyék a maguk tör
vényes részét és azonkívül a városnak 
szüksége van minden törvényes jöve
delmére. Ne ott ker essen t ehá t  a 
t. pol gár mes t er  ur, ahol  a t örvény 
nem engedi ,  hanem ott, ahol a tör
vény s a község joga előírja.

— Vármegyei közgyűlés. Zemlénvár- 
megye törvényhatósági bizottsága folyó 
évi november hó 27-én rendkívüli köz 
gyűlést tart, melyre a főispán a követ
kező elnöki körlevelet bocsátotta k i:
A törvényhatósági bizottság t. tagjait 
1899. évi november hó 27-én délelőtt 

! 10 órakor tartandó rendkívüli közgyű
lésre tisztelettel meghívom. Ezen köz
gyűlés tárgyai: I Az országgyűlési kép
viselő választások feletti bíráskodásról 
szóló: 1899. évi XV. t.-c. 8. $-a, ille
tőleg a nagyméltóságu belügyminiszter 
urnák 93,0001,—-1899. számú körren
deleté alapján alkotandó vármegyei fu- 
vardij-szabályrendelet. 2. Dr. Szmrecsá- 

\ uyi Béla szolgaidról állása*ól tötént le- 
I mondásának bejelentése s ennek kap- 
! vsán egy szolgaidról állásra a választás
nak kitűzése. Hazafias tisztelettel. Kelt 

j Sátoralja-Ujhelyben, 1899. évi novem
ber hó 16-án. Molnár István s. k., fő- 

; ispán.

HÍREK.

M u c sa i d ip lo m á c ia ?
— Pályázat kihirdetés. — 

j Élénk emlékezetben állhat még la
punk t. olvasói előtt az a pályakérdés, 
amelyet — egyik helyi lap eszméiből 

; merítve thémát — kitűztünk azon a cí
men, hogy »Mit értünk Mucsán diplo
máciai összeköttetés alattit

Kgy halom pályamű, illetve sorocska 
\ érkezett hozzánk, különféle inkognitók 
alatt, |gen okos és talpraesett válasz 
mindegyik és csodálatosképpen majd- 

j nem egyeznek tartalomban, mert azt 
mondják, hogy erre a kérdésre emberi 
véges agygyal megfelelni nem lehet.

Kivéve egy-kettőt, amely csípősen 
próbálja megoldani a kérdést, mondván, 
hogy diplomáciai összeköttetése lehet 

| egy mucsai hivatalos közlönynek az a 
í könyöradomány: subvencio, amelyből 
táplálékát nyeri a nyájaskodó szellemi 

j fluktuációhoz. De ez sem reflektál pá- 
! lyadijra — mert hiszen egy megmagya- 
I rázhatatlan kérdést nem tud megoldani 
! — csak éppen kombinálja, hogy ugyan 
j mit is képzelhet mást egy hivatalos 
■közlöny diplomáciái összeköttetés alatt?
| Bedig rettenetesen sajnálja, hogy ott 
a távolban csak képzelnie kell, milyen 

j szép kép lehet az, amikor Vun-Hi ja- 
j páni attitűdben tiszteleg Itnmári marquis 
lábai előtt. És nem élvezheti oly közel- 

l ről mint mi.
; — Feleiös szerkesztőnk, a ki lapunk
j ügyeiben jelenleg Budapesten időzik 
I ma este érkezik vissza a fővárosból.

— Erzsébet napján az egész ország- 
! bán kigyult az emlékezés szövétneke, 
j hogy megvilágítsa az immár sajnos meg- 
dicsült lelket, mely a legválságosabb 
pillanatokban a magyar nemzet védan- 
gyalává lett. A helybeli kegyesrendi fő
gimnázium vasárnap délelőtt tartotta 
meg Erzsébet királyné emlékére Erzsé- 

! bet-ünnepét a vármegyeháza nagy ter- 
! méhen. A tanártestület és ifjúság ren
dezte ez impozáns ünnepséget, mely 
azonban városunk társadalmának ünne- 
ségévé is vált. Városunk előkelősége 
teljesen megtöltötte a vármegyeháza 
összes ülés termeit. Eljött a kegyelet 
adóját leróni Molnár Istvn főispán, Ma- 
tolay Etele alispán, Dökus Gyula fő
jegyző, Székely polgármester, Czibur őr
nagy és a szép hölgyeknek hosszú sora, 
Az ünnepet az ifj. zenekar a Hunyadi 
induló sikerült eljátszásával nyitotta 
meg. Majd Várkonyi Flórián VU. oszt. 
tanuló mély meghatottságot idézve elő 
szavalta el Pósának remek alkalmi köl
teményét a »Gödöllői ciclőf-t. Ezt kö
vette a »Kcvlaári búcsú« Heine melo
drámája, s ezt kivaló szavaló képesség- j 
gél Barkas Dezső VIL oszt. tanuló adta

elő, Czibur Andor VIII. oszt. tanuló 
zongorajátékától kisérve. Majd Horváth 
Sándor főgymn. tanár tartotta meg ün
nepi beszédét, mely fenséges tartalmá
val csak nagyobbitotta azon hálaérze
tet, melylyel a nagy királyné iránt vi
seltetünk. A megérdemelt zajos hatás 
jutalmazta felolvasását. Ezután Torna 
István VIII. oszt. tanuló hazafias tűzzel 
szavalta cl Vörösmarty * tCirály-hym- 
nust-át. Az ifjúság kegyeletének Laka
tos Dozső VIII. oszt. tanuló adott kife
jezést költői ihlettel tartott beszédében. 
Közben-közben az ifj. énekkar nehány 
bús nótája keltett nagy tetszést és az 
ifj. zenekar nagy haladásról tanúskodó 
precíz összjátszással húzott el nehány 
darabot. A sikerült rendezés dr Hám 
Sándor, a tanári kar jeles tagjának az 
érdeme. A díszes közönség mély meg- 
illetődéssel távozott a lélekemelő iin- 
népségről. — Az állami elemi f i n é s  
leány iskola is a közoktatásügyi minisz
ter rendeletéhez híven kegyeletesen ün
nepelte meg a megdicsőült Erzsébet 
királynénk halálának évfordulóját. Reg
gel 9 órakor az 1, 2 és 3-ik osztály 
tanítói, illetve tanítónői saját osztályaik
ban a gyermekek szellemi érettségéhez 
képest megmagyarázták a szomorú év
forduló nagy jelentőségét s ezzel haza 
bocsátották a növendékeket. 10 órakor 
a 4, 5 és 6-ik osztályú tanulók — hit- 
felekezetek szerint — tanítóik vezetése 
mellett a templomba mentek, honnan 
visszatérve a 4-ik leány-osztály termé
ben gyűltek öazze, mely ezen alkalomra 
gyász pompába volt öltve. A hymnus 
elénekelése után Hönsch Mariska VI. 
osztályú tanuló »Ima« cimü költeményt 
szavalt el, melynek befejeztével Vágó 
Gyula ig. tanító gyász beszédet mon
dott, a melyben fejtegette a nap jelen
tőségét. Ez után Czibur Ella V. oszt. 
növendék »Meghalt a királyné« cimü 
költeményt oly nagy hatással szavalta 
el, hogy a jelenlévők szemeibe köny- 
nyek tódultak. Végül a növendékek a 
Szózatot énekelték el, mely után szép 
rendben hagyták el az intézetet. Az 
ünnepélyen több gondnoksági tagon kí
vül megjelentek még: Nemes Lajos, kir. 
tanácsos-tanfelügyelő, Czibur őrnagy és 
Dökus Gyula cs. és kir. kamarás, vra. 
főjegyző és több előkelő.

— A kassai uj plébános. A kassai 
székesegyházban vasárnap délelőtt 9 
órakor ment végbe Kassauuj plébáno
sának Kozora Endre kanonoknak híva-, 
talába való beiktatása. A fényes szer- 
vartásu ünnepen, mely 12 óra előtt ért 
véget, jelenvoltak Bubics Zsigmond püs
pök, Péchy Zsigmond főispán, Miinster 
Tivadar polgármester és számos más 
előkelőség. A környékbeli papság is 
nagy számmal vett részt az ünnepben, 
melyen Kozora plébános tartalmas be
szédet mondott.

— Esküvő. Sckuszter Norbert a hely
beli kerekedelmi-, ipar-, termény- és hi
telbank könyvelője, folyó hó 26-án es-. 
küazik örök hűséget Kárölyi Kálmán 
soborsini gyógyszerész leányának Loui- 
ának.

— A sátoralja-ujhelyi jótékonycélu 
asztaltársaság működése megkezdésé
nek megünneplésére folyó év december 
hó 9-én a városi színházban saját pénz- 
táta gyarapítására tombolajátékkal egy-, 
bekötött thea-estélyt lendez. Beléptidij: 
személyjegy 2 korona, családjegy 4 
korona, középpáholy 6 korona, oldal
páholy 4 korona. Tombolajegy ára 20 
fillér. Kezdete fél 9 órakor. Felül fize
tések köszönettel fogadtatnak és hir- 
lapilag nyugtáztatnak. — Báholyjegyek 
előzetesen válthatók Landsmann Adolf 
kereskedésében. A teaestélyt hang
verseny fogja megelőzni, melynek szer
vezését és rendezését Szatmáry Ármin 
zeneiskolai igazgató volt szives elvál
lalni.

— A sátoralja-ujbelyi izr. Népkonyha 
Egyesület folyó évi november hó 20-án, 
déli 12 órakor a Kasztenbaum isk. ün
nepély befejeztével működését meg
kezdi

A »Sátoralja-Ujhelyi Kölcsönös Önse
gélyző Hitelszövetkezet« igazgatóágától 
nyert értesülés szerint a f. évi novem
ber hó 12-iki közgyűlésén megalakult 
szövetkezetbe folytatólag Kádár Gyula 
és IVidder Gyula gyógyszerészeknél be 
lehet iratkozni.
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