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%  igazi magyar pap.
Örömmel vettük s büszke elég

tétellel közöljük a következő cik
ket :

Nyilatkozat.
A F. H. legutóbbi vezércikke 

a sátoraljaújhelyi katholikus tőpa
pokkal foglalkozik s azt állítja, 
hogy én Kossuth Lajos századik 
születésének örömünnepén velők 
szemben teljesen ellenkezőleg 
fogok cselekedni. Ebben az iró 
nem tévedett s eltalálta álláspon
tomat. Igenis, én azon a napon 
megfogom nyitni templomom aj
taját s környezve híveimtől az 
Ur oltára elé fogok borulni, hog) 
hálaimát rebegjek és hálaéneket 
zengjek az ő atyai jóságának, 
hogy népemet és hazámat egy 
olyan férfiúval ajándékozta meg, 
mint volt Kossuth. De egyúttal 
esedezni fogok Hozzá , hogy végre 
szánjon meg minket és adjon 
nekünk egy uj Kossuth Lajost, 
kf törje meg -az újkori heloták 
erejét, kik hosszú uralmukkal sa
nyargatnak minket és csak nyo
morúságot, szégyent és megaláz
tatást hoznak hazánkra és né
pünkre. Sok úr p dig jegyezze 
meg magának, kik nagy jövedel
mekkel járó méltóságokban és 
lavadalmakban ülve fitymálni lóg 
ják Kossuth Lajost születése szá
zadik évfordulóján, hogy nélküle, 
s eszméinek diadala nélkül jelen
leg velem együtt valamely falu
végi kovácsmühelyben patkósze
get csinálnának, vagy pedig ci
pőt tisztítanának valamely inas- 
szobában.

Egyelőre ennyit. — Valószinü, 
hogy egyszer visszatérek még 
ezekre a förtelmekre, noha meg
vallom, igen undorodom tőlük. 

Céke, 1902. szept, 1.
Várlakv Sándor.

r. kath. lelkész,

Köszönöm, nagyon köszönöm Vár- 
laky Sándornak ezeket a könnyekre 
íakasztóan szép és megható soro
kat.

Nagy kétségektől mentett meg 
vele. Mert az njhelyi keserves ta
pasztalatok után hithagyásra gon
doltam. ügy véltem, hogy nőm le
hetek liive olyan egyháznak, amely 
stigmatizálja embertársaimat csak 
azért, mert más vallásnak.

Most látom, hogy nem a vallás, 
a szeretet vallása teszi ezt hanem 
csak egy-két papja annak.

8 most kezdem hinni, hogy nem 
is azért stigmatizálják azok az urak 
Kossuth Lajost, mert protestáns j 
volt, hanem azért, mert — Kossuth 
Lajos volt. Jól tudják, hogy Ma-j 
gyarországon ne n lehet püspök az. 
aki Kossuth Lajost tiszteli.

így hát;, aki újhelyi katholikus 
ember a maga istenéhez akar imád

kozni Kossuth Lajos születése nap
ján, az zarándokoljon el Özekére. 
Ott van egy derék jó magyar pap, 
aki nem a többi valiás gyűlöletében 
keresi a saját vallása gyakorlását, s 
aki imádkozni fog Kossuth Lajosért, 
nem a protestáns emberért, de a 
magyar nép atyjáért.

Igaz, hogy / 'árlaky Sándorból se 
igen lesz püspök, sőt tán újhelyi 
plébános se. De meglesz lelkének a 
tiszta öntudata, magyar önérzete, 
de tisztelni fogja őt minden igaz 

i ember, és ez bizony többet ér, mint 
egy püspöksüveg.

Így tesz egy egy :gaz magyar 
pap. ilyen volt az a régi jó katho- 

| likas papság, amelyet tisztelt és meg 
beesőit mindenki. A magyar szabad

sá g  volt az eszményképe, nem a 
püspöksüveg.

Katinszky és Miklóssy urak kitűnő 
papok lehetnek, de magyar ér
zést tanulni bizony elmehetnek Őzö
kére.

Várlaky Sándor megmutatta, hogy 
a magyar pap a reverendában is 
mindig magyar marad, hogy a val
lás és haza nem ellenségei egymás
nak. Sok jó magyar katholikus em
ber aggodalmai oszlatta el evvel.

Áldja meg érte az isten az ő ne- 
| mes magyar lelkét.

*
Múlt számunk vezércikkének 

másik részére a következő vá 
laszt kaptuk :

Nyilatkozat
E becses lap legutóbbi számában 

j nyílt felhívás intóztetik hozzám, hogy 
miután a vármegyeházának én va
gyok a gazdája: ne engedjem ma
gamat illetéktelen helyről jövő be
folyással korlátoztatok és e hó 14-én 
a Kossuth ünnepélyen ne az utcán 
felállítandó emelvényről, de a vár
megye erkélyéről beszéljek.

E felhívásra nyilatkoznom kell. 
mert az téves feltevésekre van ala
pítva, amelyeket hallgatásommal 
igazolni látszanám.

Téves egyrészről az a feltevés, 
mintha mi (én és id. Bajusz József 

|48-iki nyug. honvéd-főhadnagy) az 
erkélyről óhajtott mik volna he 
szélűi. Eszünk ágába sem jutott. 
Ösmeretes mindenki előtt várme
gyénk törvényhatósági bizottságá
nak azon (szerintem szerencsétlen) 
határozata, amelylyel a Kossuth La
jos születése századik évfordulójá
nak mogünnepeltetósét magától el
bánta. 10 határozattal szemben az 
alispán a vármegyeháza erkélyéről 
nem beszélhet, mert ez nem is ki- 
játszatása, de egyenes durva meg
szegése lenne vármegye határoza
tának. amibe ommi körülmények 
közt bele nem mennék.

Már ebbőt is világos, miszerint 
alapjában tóv« s ama másik feltevés 
is, miszerint az erkélyről beszélnünk 
a főispán nem engedné. — Miután 

; eszem ágába sem jutott erkélyről i 
beszélni, ez köztem és a főispán 
közt szóba sem jött. Egyébként ed
digi tapasztalásomból következtetve, 

Oly reményt táplálok, hogy ilyen! 
| összeütközés köztünk nem is lesz.

Matolai Etele.
«•

Ha Matolay Etele mondja, hogy 
nem történt illetéktelen beavatko-

Lapunk (j

zás. kötelességünk feltétlenül hitelt 
adni a szavainak.

Do ügyeimébe ajánljuk, hogy — 
bizonyára az ő tudtán kivid — igenis 
a főispán folytatott megbeszélést a vár
megyeházának s az az előtti temek a 
Kossuth ünnepben való szereplese tár
gyában. Ezt biztosan tudjuk, s nőm 
liiszszük, hogy megcáfolják.

A legőszintébb tiszteletünk mel
lett. se tudunk egyetérteni alispá
nunknak avval a felfogásával, hogy ! 
a mogyegyűlós ismert gyászos em- 

; lékii határozata kizárja, hogy ő a me 
gyeháza erkélyét átadja a Kossuth 
ünnepre.

A múltkori zászlószentelést se aj 
vármegye rendezte, mégis átenged
ték- a megyeház erkélyét, llát ha 
Kossuth ünnepet nem rendez a vár
megye, azért most is átengedhető 
erre az ünnepre az erkély.

De hiszen világosan ki van mond
va abban a határozatban, hogy a tár- 

\ sadalom által rendezendő ünnepen reszt 
vesz a vármegye, s utasítja az alis
pánt, hogy ily ünnepen a jelentkező bi- 
; zott sági tagok élén a megye képviselt 
teben jelenjen meg.

Még e szerint a határozat szerint 
tehát nemcsak joga, de kötelessége I 
az alispánnak köriratban hívni fe l. 
megjelenésre a bizottsági tagokat, s ! 
azok élen a vármegyét képviselni az Un- i 
népén. Mint ahogy tette Pestmegye 
alispánja, mint ahogy tette a kép
viselőim/ elnöke (pedig annak meg
bízása se volt rá, csak jóváhagyás 
reményében járt el, itt pedig már 
határozat van.) A megye hivatalos 

. megjelenésének pedig természetes 
; következménye az erkély átenge- 
! dése.

Hát ismételten kérjük ősz alispá
nunkat: hajtsa végre a megyegyű- 
lés határozatát. Szólítsa fel részvé
telre a bizottsági tagokat, s aztán 
a megyeháza erkélyéről mint Zemp- 

! lén vármegye alispánja a megye ne- 
i vében tartson beszédet.

Igaz. hogy a mostani keserves 
körülmények közt orcapiritó foglal
kozás Zemplénvármegyét képviselni, 
de hozza meg ezt az áldozatot Ma- 

\ falai Etele, ha másért nem, hát a 
jövő nemzedék kedvéért. Ne legyen 

j legalább annak majd kétszeres oka j 
j is pirulni, hogy zempléninek szüle- j 
! tett.

*
A megyegyülés hírhedt hatá- ■ 

rozata szószerint így hangzik:
A törvényhatósági bizottság K os

suth Lajos, hazánk nagy fia , s 
vármegyénk nagy szülötte születé
sének századik éves fordulója al
kalmas módon leendő helyi megün
neplését a közönség kegyeletének ön
kéntes megnyilatkozásától várja, s 
ily rendezendő ünnepélyen meghívás 
esetén küldöttsége által részt fog  j 
venni s aa ö n k é n t je len tke ző  
m egyeb ia o ttsá g i tagokbó l a la  
k u la n d ő  k ü ld ö ttség n ek  v  eseté  
sé re l a l is p á n já t m á r  m ost m eg  
bissa .

Hát kérem, lrogy legalább ezt 
a határozatot hajtsák végre.

Én tisztelettel alulírott megye- 
bizottsági tag ezennel önként je
lentkezem, s kérem az alispán 

» o k l a l .

urat, hogy a határozat értelmé
ben hívja lel önkéntes jelentke
zésre a megyebizottság tagjait, s 
vezessen minket mint a megye 
alispánja a megye küldöttségét a 
Kossuth ünnepre. Ezt a határo
zat alapján jogunk van kívánni.

Ha pedig a városi tanács Zemp- 
lénvármegye közönségét meg nem 
hítta volna még az ünnepre, nem 
kételkedem, hogy a meghívó egy 
perc késedelem nélkül el lesz 
küldve a megye alispánjához.

Búza Barna

Kossuth ünnepe.
Zemplénvármegye szégyenletes ha

tározatát., hogy nem ünnepli Kossuth 
Lajos születése napját, tőlük telhe- 
tőleg igyekeznek jóvátenni a me
gye hazafias községei.

Az újhelyi ünnep programmját 
már közöltük. A Kossuth emlék
tábla építése szépen halad olőro.

Az ünnep programmján egy kis 
változás esett. Dr. Hornyay Bélának, 
aki az emléktábla előtt vállalkozóit 
az ünnepi beszédet tartani, hirtelen 
eszébe jutott, hogy egészségi szem
pontból épen most fürdőbe kell 
utaznia és igy nem lehet jelen az 
ünnepen. (Kellemes üdülést kívá
nunk !)

így aztán a leleplezési beszéd tar
tására dr. Szinnay Istvánt kérte fel 
a bizottság, s ő ezt el is fogadta. 
Reméljük, hogy most nem fog el
utazni. mint tavaly március 15-én.

Hornyay dr. felajánlotta már el
készített beszédét, hogy azt mondja 
el a szónok, de Szirmay kijelentette, 
hogy maga szándékozik elmondandó 
beszédet készíteni.

Bármennyire fájlaljuk is, hogy 
Hornyayt nélkülöznünk kell az ün
nepen, konstatálnunk kell, hogy a 
szónok személyében történt válto
zás csak előnyös az ünnep sikere 
tekintetében.

Hornyay dr. ugyanis minden ki
tűnő kvalitásai mellett is már orgá
numánál fogva se nagyon alkalmas 
arra, hogy nyílt helyen szónokla
tot tartson. Szirmayt ellenben ha
talmas hangja s fényes tehetsége a 
legjobb szónokok közé avatják.

•x-
Uj helyen kivid ünnep lesz Sáros

patakon, Tokajban, Nagymihályban, 
Szerencsen. Monokon s hihetőleg 
még sok más helyén a vármegyének.

Monokon, régi, bűnös mulasztás 
pótlásaképen, emléktáblát akarnak 
állítani Kossuth szülőházára. E vég
ből Bernáth Béla elnöklete alatt ér
tekezlet volt Szerencsen, a mely 
azonban egyelőre csak annyit ha
tározott, hogy Sulyovssky István ut
ján engedélyt fog kérni gróf And- 
rassy Dénestől a tábla felállítására.

Ez persze édes kevés, és igy 
most már bizonyos, hogy a száza
dik születésnap országos nagy ünne
pén szégyenszemre jeltelenül, söté
ten fog állani Kossuth szülőháza.

Hja, persze sokkal sürgősebb dolga 
a magyar nemzetnek, hogy Lenati 
szülőházát jelölje meg emléktáblá
val. Utó végre is csak több nekünk 
egy német poéta, mint Kossuth La
jos !

•x-
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Megjött, sőt nagyon is sietett 
nmr, — hisz rá itt egy szent köte
lesség vár, — Hogy mi az a szent 
kötelesség? — Megmondom, csak 
figyelni tessék. — Szent kötelesség 
mindenek felett - a miniszteri ren
delet. — Ezt teljesíteni. — ezt vég
rehajtani minél előbb — ez minden 
polgármesterek előtt: — öröm. gyö
nyör, fenséges, isteni.

Oly nagyon ő is azért sietett. — 
hogy végrehajtson egy rendeletet, 
— egv rendeletet, amely szól — 
holmi kétezer koronákról - - s amely
nek értelmében ő — bugyehírist 
szed elő — és meghatotta!! fogja 
ell ebegni: — „Kérem, zahleu. fizetni.“

De tessék meggyőződve lenni — 
hogy ő ezt kész örömmel fogja ten
ni — oly kész Örömmel fizeti — a 
mily nagyon mi örülünk neki — 
hogy mi igaz sem volt a sok plety
kában — s ő nem maradt ott Bog
dán városában.

Tisztelettel felkérjük azokat a 
t. előfizetőinket, a kik még hát- 
rálékban vannak és a kiknek
előfizetése lejárt, hogy azokat 
mielőbb megujitani, illetve a 
hátrálékokat kiegyenliteni szí
veskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás álljon be.

A kiadóhi vata l .

— Eljegyzések. Vass Gyula, néhai 
Vass Imre ügyvéd fia. múlt hó 30-án 
váltott jegyet Valló Mariska Csák
tornyái okleveles polgári iskolai ta
nítónővel, Tusnád-Szántón. — Lóké 
Kornélia kisasszonyt, Low Wolf hely
beli kereskedő leányát, nmlt hó 31-én 
eljegyezte Gittek Dezső ur Tárcáiról. 
— Guttmann Vilmos oki. jegyző 
Tolesváról eljegyezte Knopfler Adolf 
nagykövesdi körjegyző leányát, l i ír 
ni inkát.

— Házasság. Janka Károly honion - 
nai ev. ref. lelkész tegnap esküdött 
örök hőséget Abaházy Ilonka kisasz- 
szonynak O.-Liszkán.

— Halálozás. Id. Sznistsák Nándor 
Ung vármegye törvényhatósági bi
zottsági tagja, nyug. uradalmi tiszt
tartó életének (32-ik, boldog házas
ságénak 33-ik évében, múlt hó 29-én 
délután 3 órakor Tibán elhunyt. Te
metése Tibán múlt hó 30-án ment 
végbe.

— Az ügyvédi kamarából. Vass Imre 
sárospataki ügyvéd elhalálozása mi
att a kamara lajstromából törölte
tett, irodájának gondnokául Dr. Kiss 
Sándort rendelték ki.

— A Zemplénvármegyei Kazincy-kör 
Sátoraljaújhelyben. Közvetlen forrás
ból értesülünk, hogy a „Zemplén
vármegyei Kazinczy-kör“ megalakí
tására kiküldött bizottság többszöri 
tanácskozás után végre teljesen el
készült feladatával, úgy, hogy a kör 
végleges megalakulásának többé mi 
sem állja útját. Az első közgyűlés- 
amelyen több fővárosi irodalmi kör 
is résztvenni készül kiküldöttek ál
tal, hogy a közgyűlés díszét ezzel 
is emelje, — a vármegye őszi köz
gyűlésének első napján délután fog 
a vármegyeház nagytermében meg
tartatni. Előre is felhívjuk t. olva
sóink figyelmét a „Kazinczy-kör“ 
ezen első közgyűlésére, amelyen a 
végleges megalakulás is meg fog 
történni, és amely tekintve az eddig 
is már jelentkezett tagok nagy szá
mát, igen népesnek és nagyszabású
nak ígérkezik. Különben vármegyénk 
kulturális életében ezen igen nagy-; 
fontosságú eseményre még bőveb 
ben vissza fogunk térni.

— Tűzoltók kitüntetése. Szepsin az 
ottani önkéntes tűzoltó egylet négv 
működő tagját, névszerint: Linkes 
Adolf. Einkey Jenő szak. parancs 
nők, Dittel István és Jenyó János 
tűzoltókul a tűzoltás terén tanúsított 
érdemdús működésükért érdem-érem

mel tüiUette ki, mely alkalomból az 
érdemjeleket ezen tagoknak iinne- 
piesen nagy közönség és a többi 
működő tagok jelenlétében adták át.

— Versenytárgyalás A sátoralja
újhelyi honvédzászlóaljnál szüksé
gelt kenyér és zab szállítása az 
19Ö3. év folyamára f. é. okt. 10-én 
nyilvános verseytúrgvulás utján fog 
biztosíttatni. A vállalkozni számié- j 
kozók írásbeli ajánlataikat a fent irt 
napon délelőtti 10 óráig tartoznak] 
Miskolczon a 10-ik honvédgyalogez
red kezelőtiszti irodájában benyúj
tani. hol egyszersmind a szállítási 
feltételek részletei megtudhatók.

— Tűz Erdő Bányán Múlt hó 31-én 
szombaton este Bantu Sámuel erdő-! 
bényei bérlő birtokán 2700 kereszt 
gabona égett el. Másnap ismét tűz

i hamvasztott el egy házat és egy ! 
csomó élet-neműt, Razgonyi István 

I erdőbényei földmives háza és 120 j 
j kereszt gabonája lett a tűzvész ál
dozata.

A Bodrogközi ifjak aug. 24 íki 
mulatságán felülfizetett még Blau- 

] stein Hermán 5 koronát és jegyét 
megváltotta Oláh lgnácz 2 korona 
val.

— Zongora-tanitást előnyös felté
telekkel elvállal szeptember 1-jétőij 
fogva Falk Mina kisasszony ki első 
rendű honi zeneiskolákat kitűnő \ 
eredménynyel végzett és úgy kezdők ; 
mint haladók zongora-oktatására in
telligens családoknak különösen 
ajánlható. Lakása: Kazinczy-utea 
507. sz. alatt. Bővebb felvilágosítás
sal lapunk kiadóhivatala is szolgál.

— Grossniann Mór izr. tanító egy
két fiú- vagy leánytanulót ellátásra 
jutányos áron elfogad, azokra lelki-: 
ismeretesen felügyel és őket okta
tásban részesíti. Polgári iskolai ta
nulók magánvizsgálatra való élőké- ] 
szitésére is vállalkozik.

— Teljes ellátásra izr. tanulókat 
előnyös feltételekkel elfogad egy na
gyon ajánlható helybeli intelligens ház.
Bővebbet a kiadóhivatalban.

— Izr. nevelönö állást keres. Bő
vebbet a kiadóhivatalban.

KÖZGAZDASÁG
Bortermelésünk bajai.

— Dr. Láczay László előadása —
I.

Tisztelt szakosztály. A tudomány 
és kultura megszüntette a távolsá
gokat, fokozta az életigén veket, é s : 
érvénybe hozta a termelés terén az 
erősebb jogát. Ez által egész nép
csoportok fosztatnak meg élet for
rásaiktól. A lét ösztöne az, mely a 
leigázott embert kenyérkeresetre 
hajtja azon tájak felé. melyeknek 
elérhetését ugyanazon kultura neki 
könnyűvé tette.

A közművelődésnek ez az óriási j 
előhaladása forduló pontot képez az ! 
emberiség fejlődésének történeté ! 
ben. Az egyes népcsaládok együtt- 
maradását idestova nem a faji és j 
nyelvi rokonság, nem a történelmi j 
múlt, a hagyományok, honszeretet, 
dicsőség és egyéb testi s lelki elő- ; 
nyük fogják biztosítani, de az a jó-1 
lét, melyet társadalmi szervezetükben 
polgáraiknak nyújtani képesek. Meg-, 
győző példája ennek már is Arne- j 
rika. 8 ez az elv nyilvánul abban 
a nagy közgazdasági harcban, mely 
szerte a föld kerekségén foglalkoz
tatja csatázó sorait, hogy az erős 
legyűrje s rabjává tegye a gyöngét.

A kulturnépcknek ebben a küz
delmében magyar hazánk nyomról- 
nyonira veszti s tért lábai alól. 
Hátrálásunk okát nem tulajdonit ha-.! 
juk fajunk testi vagy lelki erőben I 
való fogyatékosságának, mert a 
munkabírás, vitézség értelem s egyéb ; 
szellemi előnyök dolgában sorsunk 
áldásosán bánt el velünk. Nem ír
hatjuk azt számbeli gyengeségünk 
rovására sem. mert még kisebb ál
lamszervezetek és fajok is vannak,

melyek e téren győzelmesen nyo
mulnak előre. A mi bajunk kutfor- 

■ rása abban rejlik, hogy szárnyaink 
szegve vannak s nem terjeszthetjük 
ki azokat emelkedésünkre akként, 
mint józan ítéletünk és erőnk paran
csolja. S noha ennek az akadálynak 
a köztudata ma már nemzeti társa
dalmunk minden rétegét áthatja, 
meg van bénulva a tetterő, hiányzik 

la kibontakozás útjára vezető kéz s 
igy végzetszerüleg sodortatunk oda. 
hol az életösztön a végszükségnek 
elemi ereje fog rést szakítani a meg
fékezett jogok kitörésére.

Igenis ennek a végszükségnek kü
szöbe előtt állunk, igen tisztelt 
Uraim! A delejtü csalhatatlanságá- 
val mutatja ezt az amerikai kiván
dorlás ijesztő emelkedése. A honla
kók tömegesen hagyják itt — fajra 
vallásra, nemzetiségre, vidékre való 

j tekintet nélkül — hazájukat Leljük 
i fásult közönynyel siklik át a bonsze
retet. a rokon, a barát, a szülőföld, 
a táj, az ifjúkori emlékek marasz- 
tása felett. A haza földje, a magyar 
Kanaún nem nyújt nekik megélhe
tést — s ők élni akarnak. Verejté- 
kes munkájuk, szorgalmuk, testi és 
lelki küzdelmük itt csak arra szol
gál. hogy az állami szervezet mes
terségesen fentartassék idegen ozé- 
lok érdekében. Holott a társadalmi 

: szervezkedés alapczélja — tagjai 
megélhetésének biztosításában és 
jólétének előmozdításában állana.

Jól tudom, hogy a mélyen tisz- 
I telt Kongresszus, minden tagja át- 
érzi ezeket az igazságokat Eelment 
tehát bennünket előadókat a mind
nyájunk által ismert részletek felso
rolásától. mire szűkre szabott felszó
lalásaink körében időnk sincsen. 
Összejövetelünk célja erőt nyújtani 
és meríteni társadalmunk közös ér
zéséből. felösmerni s intéző köreink 
előtt feltárni a helyzet tiszta képét, 
felrázni közönyükből azokat a tár
sadalmi erőket, melyek a találgatá
soké s félrendszabályok útvesztőiben 
tév elvégnek s megvitatni, megje
lölni a helyes utat. a cselekvés irá
nyát. az orvoslás módját.

Nem hiszem tehát, hogy tévedek, 
mikor a kivándorlás és közgazda- 
sági politikánk vezetése között oko
zati összefüggést látok. Nem hiszem 
hogy tévedek, ha a gyógyulási fo-1 
Wamat első alapfeltétele gyanánt 
Magyarország gazdasági és ipari 
termelésének minden idegen befo
lyás. irányítás és lenyügözés alól 
való felszabadítását, és kizárólag 
nemzeti érdekekre helyezését átü
töm fel. Ez a nemzeti politika nyit
ná meg a bedugult erőforrásokat. 
Különböző termelési ágaink fellen
dülése rohamosan teremtené meg az 
óhajtott jobb megélhetési viszonyo
kat és megállítaná ezt a végzetes s 
az ország elnéptelenedésére vezető 
kivándorlási mozgalmat.

(Folyt, küv.)

A közönség köréből.V

A Dusa-hid ügye.
Lapunk múlt szamában közöltük 

a Ihisahid ügyében hozo t szolgaid
ról határozatot, megemlítvén, hogy 
e határozat ellen felebbezés adatott 
be. E már eddig is élénk feltűnést kel
tett ügy egyes fázisai iránt igen 
nagy körben élénk érdeklődés mu 
tatkozván, itt közöljük a felebbe- 
zést, hogy az érdeklődők az ügy 
iránt ebből bővebb felvilágosítást 
nyerjenek, azzal, hogy az ügy vég
leges befejezésével meg fogunk em
lékezni az eredményről.

Tekintetes Főszolgabíró Ur!
Az 1838 1. számú 1902. évi augusz

tus hó 2-án kelt határozatot mai nai 
pon megkaptuk, minthogy azonban 
az reánk nézve sérelmes, azért az 
ellen törvényes időben felebbezé.--

*) Alak és tartalomért a bokiildő fele
lős. * 1

sel élünk. Sérelmes pedig reánk a 
határozat azért, mert elmarasztal 
minket a Dusahid főinek 8 nap 
alatti betömésére akként, hogy nem 
teljesítés esetén az költségünkre hi
vatalból fog foganatosíttatni. E ma
rasztaló határozat az indoklás sze
rint is azért volt igy meghozandó 
ellenünk, mert mi -állítólag kizavar
tuk a vállalkozó munkásait két íz
ben is a munkából — s ennek kö
vetkeztében ő kénytelen volt mun
kásait elbocsátani.

Tekintetes Főszolgabíró Ur! 'ra
gadjuk. hogy ini vállalkozó munká
sait kizavartuk a munkából csak 
egyszer is, mert először is, a mikor 
a községi bíró július hó 4-én 7—8 
óra körűi betiltotta a munkásoknak 
a két csatorna ág között elnyúló 
földnek a csatornából való kiszedé
sét és annak megbolygatását, ezt 
csak azért tette, mert a községnek 
jogerős határozata van, mely szerint 
büntetendő cselekményt (kihágást) 
követ el az is, a ki csak belé is lép 
a csatornába, egyfelől, másfelől pe
dig azért tette, mert ezen vállal
kozó kubikosai által megkezdett 
munkánál sem vállalkozó maga je
len nem volt — sem Haidinger Isi - 
van úr — sem kulturmórnökségi 
kiküldött nem volt jelen, sem arról 
a községi elöljárósága kiértesítve 
senkitől nem lett egyáltalában, hogy 
a csatornában ilyen természetű munka 
eszközölve lesz, s így csak a leg- 
lelkiösmeretesebb kötelességet vélt 
az elöljáróság teljesíteni a község 
és a Dúsa nagy érdekeltségével 
szemben, a midőn azt betiltotta. Az 
elöljáróságot ezen intézkedésében 
azon körülmény is vezérelte, hogy 
abszolúte tudomással nem birt arról, 
hogy a hídfők betöméséhez szüksé
geltető föld a csatornából illetve 
annak szigetközéből lesz előállítható, 
miután erről az elöljáróságot soha 
sem a kultur mérnökség, sem a fel
sőbb hatóságok valamelyike, sem 
Czakó kir. mérnök úr, sem vállal
kozó Thuránszky Tihamér úr, sem 
annak a hid építésénél alkalmazott 
munkavezetője Hűbei, sem Haidin
ger István úr, a ki a Dúsa meder 
rendezéssel járó kiadások kifizeté
sével megvolt bízva a község részé
ről, nem értesítette. De igen is ar
ról volt az elöljáróságnak tudomása, 
mint azt ezen ügyben tartott eljáró 
sok alkalmával az iratokhoz csatolt 
védekezésünkben, s illetve írásbeli 
vallomásunkban is jeleztük, hogy a 
bejárás alkalmával az eljáró hatóság 
egyenes kérdésére kijelentette a 
község és illetve annak képvisele
tében a jelen volt képviselőtestület, 
hogy a híd szárnyak betöméséhez 
szükségeltető földet a község a Pá
zsit földhányó helyről fogja adni, s 
arról is volt tudomása az elöljáró
ságnak, hogy a Tekintetes várme
gyei Alispán Ur a községnek ezen 
ajánlatát jegyzőkönyvbe vette, s az 
ennek alapján hozott 21398. sz. ha
tározatának 9-ik pontjában ezen 
ajánlatot jóvá is hagyta. Arról is 
volt tudomása az elöljáróságnak, 
hogy a hid versenytárgyalása al
kalmával maga Thuránszky Tihamér 
úr, aki akkor egyik pályázó volt, 
felvetette azt a kérdést, hogy a hid 
szárnyak betöméséhez szükséges föl
det honnan fogja adni a község? S 
a község illetve annak képviseleté
ben a képviselőtestület akkor is ki
nyilatkoztatta és jegyzőkönyvbe vé
tetni kérte azon ajánlatát, hogy 
ezen földet a Pázsit földhányó hely
ről fogja adni, ha netalán feltéve, 
de meg nem engedve — a község
nek ezen ajánlata a jegyzőkönyv
ből véletlenségből kimaradt volna — 
s ennek alapján azután ezen lénye
ges pont a vállalkozóval megkötött 
szerződésből is elmaradt volna, an
nak a szegény község igazán nem 
lenne oka, mert ott a községet s 
annak érdekeit a tekintetes Főszol
gabíró úr hivatalból képviselte. De 
tudomásunk volt végűi arról is, 
hogy a Ind 3 boti építés ideje alatt 
vállalkozó megbízott munkavezetője 
Hűbei 2 hétig alkudott Butka köz
ség gazdáival arra nézve, hogy ak-



kordba mennyiért vállalnák ó lakét 
hidszárny betömését a UázMt fold- 
hányd helyről — s a midőn nem 
tudtak me|,' egyezni — még azt az 
ajánlatot is megtette n kik Hőből a 
megbízott munkavezető, hogy csak 
szekereket adjanak a gazdák* s egy 
egy kis fiút minden .szekérhez s ő a 
maga munkásaiból ad a -zükséghez 
képest 10—20 embert, akik a Pázsi
ton meg fogják terhelni a szekere
ket s a hídnál lehányják a földet: 
s a midőn ezen alapon sem jött létre 
az alku, kihozta a Ilid költségvetését 
s megmutatta a gazdák ak, hogy 
urának az összes földmunkára csak 
876 koronája van előirányozva, s 
azt egészben felajánlotta a gazdák
nak, kik azonban igy sem voltak 
hajlandók a betömést magukra vál
lalni. Ezen alkudozásoknál Hőből 
nmnkavezetónek segítségére voltunk 
m és pedig a község érdekében, 
h >gy t. i. a Ilid mentői előbb átad
ható legyen a közforgalomnak, s 
hogy az még sem sikerült, az nem 
rajtunk niullott. Tehát nem tudva 
azt, s nem hallva soha senkitől még 
csak említeni is azt, hogy a csator
nából szabad lenne vállalkozónak a 
földet kiszedetni, s jól tudva azt. 
hogy a község mint tulajdonos a 
szükségelt földet a Pázsitról aján
lotta fel. s tudva a fentebb említett 
alkudozást, nem-e lelkiösmeretes kö
telességünket telj esi tettük-e akkor, 
a mikor a bíró a 44000 korona költ
séggel felépített s jelenlegi állapo
tában kitünően működő csatornában 
a minden szakértő felügyelet nél
kül turkáló kubikosoknak betiltotta 
a rongálást? Ez történt július hó
4-én a kora reggeli órákban.

Ezen rendelkezés után Hőbei 
munkavezető küldöncöt küldött Thu
ránszky Tihamér vállalkozó úrhoz, 
ki is úgy fél 10 óra tájban eljött 
Butkára s betért hozzám is, s látta, 
hogy kocsin ülök Hagyárossy nyil
vántartó biztos úrral, kivel" Dereg- 
nyőbe s onnan Szálúkra kellett men
nem a vízkárokat felvenni, ezt mel
lesleg tisztelettel azért kell megje
gyeznem, mert ebből kitűnik, hogy 
én tehát itthon sem voltam akkor, a 
mikor Thuránszky Tihamér úr el
ment tőlem egyenesen Haidinger 
István úrhoz s vele kiment a híd
hoz, a hol is Haidinger István ur a 
községi biró jelenlétében beállította 
a kubikosokat a munkába, azt han
goztatva. hogy a kinek az ő rendel
kezése nem tetszik, az perelje be 
őt. A kubikosok folytatták a mun
kát, s a községi biró nemcsak be 
nem tiltotta most már azt, de egy 
kis ideig szép csendesen még nézte 
is őket, azután elment dolgára, mert 
épen szénahordása volt. Én délre 
haza jöttem Deregnyőről s épen 
ebédhez fogtam, a ‘mikor bejön 
hozzám Thuránszky Tihamér úr és 
igen kér, hogy ne zavarjuk munká
sait a csatornából való földkiszedé
sében s elmondja, hogy Haidinger 
István úr délelőtt kint volt vele s a 
bíróval a hídnál s hogy a megkez
dett munkát folytatják a kubikosok, 
s hogy Haidinger István úr, minden 
felelősséget magára vesz. Én tény
leg meg is ígértem neki, hogy ha 
Haidinger István úr e tekintetben a 
íelelősséget magára vette, akkor én 
többet ez ügybe belé nem avatko
zom. S tényleg nem is mentem a 
híd felé sem, de mivel három óra 
tájban a Thuránszky Tihamér úr ko- 
esisa az állomásról egy névjegyet 
hozott nekem, s mivel e névjegyen 
melynek eredetije ma is inog van 
kezeim között ez állott szóról szóra: 
..Bánócz 1902. VIII/4. Kedves Pis
tám ! Légy szives kérlek ezt a szamár 
dolgot elcsendesiteni, vedd úgy kér
lek, hogy nékem teszel szives barát
ságot, hosszú az élet, ha Isten en
gedi. majd meghálálom, de már igen 
szeretnék Butkától szabadulni. Szív
ből üdvözöl s igen kér igaz barátod 
Thuránszky Tihamér. — u. i. Ha te 
igazán akarod — ki tudod ezt vinni 
hiszen kérve kértem a butkaiakat, 
mért nem vállalták a behordást a 
kordélyos pedig képtelenségnek 
tartja onnét u behordást.“ — Te-

71. szám. (4)
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megállapítani augusztus 2-án, a mit 
mi már. július 4-ón körtünk a te
kintetes Alispán úrtól s még is bon- 
nünket móltoztat ik ez irt elmarasz
talni ily súlyosan ? Tekintetes Fő
szolgabíró ur! Sérelmes a határozat 
ránk nézve, de általánosságban is 
már csak azért is, mert ha akár, 
most azonnal, akár csak* az ez ügy
ben végérvényesen hozandó legfel
sőbb hatóság marasztaló ítélete után ' 
is csak ugyan mi leszünk kötelezve 
a híd szárnyak betömésére vállal
kozó úr helyett, tiszteletteljesen ki
jelentjük, hogy mi mindkét eset
ben csakis a község által kijelölt s 
felajánlott Pázsit földhányó helyről 
szedett földdel fognánk a hid szár
nyakat betemetni, onnan és arról a 
helyről t. i. a honnan a sérelmes 
határozat' lehetetlenségnek mondja a 
fuvarozást. Tekintetes Főszolgabíró 
Ur! Rám nézve mint körjegyzőre 
különösen sérelmes a határozatnak 
azon része, amelyben figyelmeztetni 
méltóztatik, hogy óvakodjam azon 
hangtól és modortól, a melyben be
adványaimat alaptalan bejelentései
met és a jegyzőkönyveket Írni szok
tam ; sérelmes pedig azért, mert 22 
éve működöm ezen a nehéz pályán 
megszakítás nélkül és mindég a te
kintetes Főszolgabíró úr keze alatt, 
s ezen 22 év alatt sem tekintetes 
Főszolgabíró ur, de egyetlen felsőbb 
hatóságom sem, de még a társható
ságok sem kifogásolták soha sem 
beadványaim hangját, sem azok 
modorát, de sőt inkább igen. de 
igen sokszor dicséretet is kaptam.

Alaptalan bejelentésekkel pedig 
legjobb tudomásom szerint felsőbb 
1: dóságaimnak nem szereztem soha 
£ .^álmatlanságot, a mi pedig végűi 
az általam irt jegyzőkönyveket illeti 
azokat csak minta falu pennája írom. 
azok belső tartalma mindenkor a

képviselőtestületnek hű megnyilatko
zása. 1 isztelet teljesen kijelentem, 
hogy Haidinger István képviselőtes- 
tű;éti tag úrral szemben épen úgy, 
mint akár melyik más képviseleti 
taggal szemben a kellő tiszteletet 
megtartom mindenkor és ennek el
len »ben csak a kölcsönösséget vá
lom én i> mindenkitől.

Hogy pedig Haidinger István úrral 
szemben magamat minden alkalom
mal kitogástalanúl viselem, azt iga
zolhatom az egész községgel, anionv* 
nviben vele bár gyerekkori jó 
barátok voltunk — huzamosabb idő 
óta csak is hivatalos alkalmakkor 
szoktam találkozni és beszélni, más
kor soha. s hogy ilyen alkalmak
kor is, inkább jót teszek neki. mint 
rosszat, igazolom a következő esettel 
is. — Folyó évi június hó 23-án kép
viselőtestületi gyűlés tartatott, ame
lyen Haidinger István urnák az el
költött 44000 korona községi Dúsa 
pénzekről kellett 7 hosszú év elmúl
tával leszámolnia, s a melyen hatá 
rozni kellett a képviselőtestületnek 
arról, hogy a Dusa-hid költségét hon
nan veszi.

Az említett gyűlésen Haidinger 
István ur számadások helyett egv 
szeletke papirossal jelent meg s ar
ról leolvasta a számadás végered
ményeit. de ezen eredmény ott sem 
egyezett neki a tekintetes Alispán 
ur által tőle a község és érdekeltség 
megkérdezése nélkül átvett s fel
ment vénynyel már ellátott, de a köz
ség és érdekeltség által soha nem 
látott és soha nem tárgyalt szám
adások eredményével, a mire Hai
dinger István úr azt mondta egész 
nyíltan, hogy ezt a két külömböző 
eredményt majd otthon nyugodtan 
kénytelen lesz valahogy összekom
binálni.

Kz egy cseppe* sem bizalomkeltől 
állapotra a képviselőtestület felhá j 
borodott. s határozatot hozott, hogy | 
Haidinger Istvánkor az eredeti, nyug
tákkal is felszerelt Dúsa számadáso
kat 30 nap alatt — tehát július 23- 
ig terjessze a képviselőtestület elé 
(a mi azonban csodálatos módon még 
ma sem történt meg.) s határozatot 
hozott s azt már nekem jkönyvbe 
való bevezetés czéljából elő isi 
mondta, hogy felhatalmazza ft. Ge- ! 
rich Gyula plébános ur képv. test. 
tagot, Harbulyák Fái községi bírót I 
és Szoták István körjegyzőt, hogy 
menjenek a tek. Alispán úrhoz s a 
kezökbe adott felhatalmazás felírni-, 
tatása és átadása után vegyék fel a 
t Vármegyénél gyümölcsüzetlenül 
heverő eddig befizetett Dúsa pén
zeket s abból tegyenek le takarék
pénztárba annyit, amennyi a hid ki-1 
fizetésére szükséges, fizessék le a i 
közbirtokossági pénztárba azon adós-1 
ságot, amelyet ott Haidinger István 
ur indokolatlanul csinált, s a felma
radó összeget fizessék be Kassára a 
Bankba, a községnek ott lévő tar
tozására.

Mint mondtam, már meg volt sző-! 
vegezve a határozat, de én látva 
Haidinger István ur arczán azt a 
nagy levertséget és szomorú hatást, 
a mit ez rá tett, megsajnáltam, fel
keltem és kértem a képv. testületet, 
hogy változtassa meg határozatát ; 
úgy, hogy Haidinger István ur legyen I 
a megbízott, mert ez óriási megalá . 
zás volna rá. hogy eddig ő volt a j 
község megbízottja, s most a legfon
tosabb aktusnál ő tőle a bizalmat a j 
község megvonja. — Felszólalásom ! 
után ft. Gerich Gyula plébános ur is 
pártomra állott, osztotta nézetemet.
« igy kettőnknek sikerült kieszkö-i 
zölni azt. hogy a határozatba a mi 
nevünk helyett és helyettünk a Hai-i

dinger István űré vétetett be, amiért 
i> több képviselőtestületi tagnak ne
hezteléséi vontuk magunkra.

Tekintetes Főszolgabíró ur! Mél- 
tízta-sók most már ebből is meg
ítélni. váljon mogérdemlem-e a ha
tározatnak ezen személyemre vonat
kozó részét Haidinger István úrral 
-'.embun? De minek is panaszkodom, 
Mátyás király meghalt . . . .  Haidin
ger István ur szépen hálálta meg jó 
szivüségemet és jóakaratomat.

Tekintetes Főszolgabíró Ur! Szent 
meggyőződésünk az, hogy az elő
adottakkal beigazoltuk azt. és pedig 
kellőképen és világosan, hogy a ho 
zott határozat ránk nézve sérelmes, 
azért tiszteletteljesen kérjük a tekin
tetes főszolgabíró urat, méltóztassék 
jelen felebbezésilnket rendeltetési 
helyére juttatni, ahol is esedezünk a 
határozat megváltoztatásával teljes 
felmentésünkért.

Mély tisztelettel maradtunk a te
kintetes Főszolgabíró urnák

Butkán, 1902. augusztus hó 11-én 
alázatos szolgái

Szoták István, Harbulyák Pál,
körjegyző. bíró.

A szerkesztőség üzenetei:
I E. Mád. Közleménye jöttekor már ki 

volt szedve egy más orré vonatkozó cikk.
M J. Csertósz. A kérdezett fegyelmi ügy

höz most gyűjtünk adatokat, nemsokára 
sor kerül arra is.

Indekszes diák Maguknak diákoknak 
fáj. hogy indexükben c s a k  március idu
sáról nincs említés téve. Szegény derék 
fiuk! Elégedjenek meg azzal, hogy az 
igazgatójuknak nem fáj.

Kiadótulajdonos :
LANDESMANN MIKSA



T I. szám (0) F K L S O M A G Y A R O R S Z A G I H I R L A P Szerda, szeptember,

J{ helybeli öss^e$ tanintézetekben használandó

T A K E Ö K T V E E
HaphatdH

íanöesmann jViiksa és Eársa könyvkereskedésében S.-yí.-Ujhelyben.
WttTSzülők figyelmébe! "WL

Az iskola év kezdetén figyelmeztetjük a t. szülőket, hpgy az iskolakönyvek bevásárlásánál óvakodjanak a 
használt tankönyvek vételétől, mert a tankönyvek legnagyobb része uj k iad á sb a n  a legú jab b  ta n te r v h e z  a lk a lm a z v a  
jelennek meg, úgy,»hogy a múlt évi tankönyvek részben hasznavehetetlenek.

Midőn erre b. figyelmüket felhívjuk, ajánljuk dúsan felszerelt könyv- és írószer raktárunkat.

fü z e te k , rajzeszközök, könyvtáskák , könyvszijak  stb . nagy választékban  és igen olcsó árban .
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