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Október
Egy szcmetvakitó villanás —  

utána nehéz, lomha, sűrű fekete
ség: ez a mi fegyverrel vívott 
legutolsó szabadságharcunk. A  
villanásban benne van : lelkesedés, 
kardvillogás, fegyvertliz, dicsőség 
és bámulat —  a feketeség m agá
ban foglalja a vad, idegen hor
dák beüzünlését, a fegyverletételt 
a menekülést, az önkényuralom 
zsarnok-vakságának ezerféle meg
nyilvánulását: az üldözést, a bős* 
szuállást, a börtön sötét néma 
éjjelét, a tüzetokádó fegyverek 
ropogását, a bakók fáradhatatlan 
mnnkásságát, árvák, özvegyek zo
kogását, kivégzettek halálsóhajtá 
sát, honfivér gőzölgését s a nem
zet néma fájdalmát, apátiává fá
sult türelmét.

. . . Mintha nem lett volna 
elég e földnek az a sok vér, —  
mely ezerév óta öntözé ; nem lett 
volna elég az a tömérdek bitófa, 
mely területén nőtt és nem lett 
volna elég az a sok honfisziv, 
melynek dobogását vad zsarno 
kok orgyilkos keze akasztotta meg 
vagy amely »keservben . . . sza
kadt meg a honért. 44

Ahány nagyja —  hosszú ezer
évnek viharos múltján —  e nép
nek támadt, az majd mind sza
badsághős volt. Vagy csatában, 
vagy vérpadon, vagy orgyilkos 
kezek által vagy távol e forrón

Szeptem beri m esék.
I.

Mint valami nagy színes szárnyú 
pillangó, ug> lebegett alá az ég titok
zatos magasságából a földre az ősz. 
Tegnap még nyár volt, forró), meleg, 
augusztusi nyár, perzselő lázas tem
peramentumai, mely körülbelül olyan 
lehet, mint a Balsac asszonyaié, ma 
pedig hideg, beteges párák úsznak 
a hajnali csendben s lassan eresz
kednek alá az országutra.

A poros kavicsos utón egy ember 
halad s mintha abban tellenék kedve, 
hogy űzi, hajszolja az ébredő reggel 
szürke kődfoszlányait. Különös alak. 
Magas, erőteljes 8 mégis ugylátszik, 
mintha minden percben össze tudna 
esni a fáradságtól és kimerültségtől. 
A szeraeibeu valami fáradt láng vi 
lágit, régi, nagy élményeknek, talán 
egy egész életnek a kiégett s néha 
néha visszalobbanó tüze. A ruházata 
kopott, elhanyagolt, mint az olyan 
emberé, akit születésétől fogva sza
kadatlanul vetkőztet a sors s gyík-

hatodika.
szeretett haza imádott földjétől, 
keserves száműzetésben fejezte be 
életét. S ez a föld —  eh ! félre 
az allegóriákkal! ellenségeink, 
zsarnokaink még mindig kevésnek 
találták a kiontott vért s a porra, 
mely őseink tetemeiből őrlődött, 
a rögre, mely nagyjaink sírjait 
boritá —  uj vért kívántak ontani.

A  zsarnoki önkény a világosi 
fegyverletetel után sem elégedett 
meg azzal, hogy mindnyájunk édes 
anyját: a hazát megölje. A  bosz- 
szuállás a fiai* vérét is szomjazta 
hogy ezeket is elpusztítván, mag
va se maradjon a magyarnak, em
léke is kivesszen annak a vitéz, 
önfeláldozó és minden számítás 
nélkül hűséges, túlságosan ra
gaszkodó nemzetnek, melynek más 
népek liai oly sokat köszönhetnek 
s mely annyiszor áldozta életét 
és vérét azokért, kik e magasztos 
tetteiről oly igen gyakran meg
feledkeztek és azt vélték, hogy a 
hála csak az ostobák, a misera 
plebs erénye.

A  magyar nemzet, mely olyan 
hamar „látyolt vet a múltra44 el
feledkezett —  mint már annyi
szor tette —  sajgó sebeiről . . . 
Feszült a kötél, dörrent a fegy
ver és tizenhárom olyan szív 
szűnt meg dobogni, melyekhez 
hasonló vajmi kevés élt idáig és 
fog élni ezentúl . . . S a jó

ran még annyit se hagy rajta, ami 
a legszükségesebb. Igazi Gorkij alak 
még az arcait megmerevítő sápadt
ság s az ajkai szélén vonaglő világ 
fájdalmas mosoly is valódi orosz 
forradalmár-származék.

Hirtelen megáll, kezét a szemei 
fülé tartja s hosszan, izgatottan kém 
leli az országutat. Mintha lesne, 
várna valakit, mintha félne valamitől, 
de mintha óhajtaná is az érkezését. 
Körüskürül csupa te'jesség és erő 
még a világ, az ősz bágyadtsága 
csak most kezd meglátszani rajta, de 
ezt a csöpp, pusztán árnyalatokra 
szorítkozó dekadenciát csak avatott 
szem veheti észre. Az ember újra 
megindul, belt-mereszti szemét a 
messzeség kéklő távolságaiba mintha 
onnan akarná elővarázsolni vágyai
nak diadalmas asszonyát. Egyszerre 
kiragyog az arca, nagyot kiált, mint 
akinek a szivét túlfeszítette az üröm 
s kitárja karjait a hegyek mögül 
büszkén magasra törő nap felé. Ezt 
várta, ezért tett a szürkületben két 
órai utat, hogy felhívja a nép ébre

magyar megfeledkezett erről is. 
Elfeledte, hogy az a s/iv az ő 
szive volt s az az élet a hazáért, 
a nemzet szabadságáért szakadt 
meg.

Es akadt magyar, ki * részeg 
illúzióknak*, „csillogó, üres frá
zisoknak44 nevezte az örök ide
álokat, melyekért e félistenek vé
rüket ontották. Akadt magyar 
mágnás, ki Rákóczi Ferencről 
nem átalotta —  a Fejedelem  
egykori birtokán —  kijelenteni, 
hogy elhibázta egész életét. A  
nemzet pedig (mámoros fővel, 
ingadozó állással, révedező nézés
sel ugyan, de számbeli többség
gel) odnsereglett a hamis próféta 
mellé és igazat adott neki.

Nincs és nem is lehet szándé
kunkban, hogy a választás ered
ményével s az igy előállott uj 
helyzettel foglalkozzunk Itt csupán 
arra utalunk, hogy a nemzet lát
szólag igazat adott a bihari gróf
nak s magáévá tette Rákóczira 
vonatkozó nézetét. Pedig hát a 
mi na^y Fejedelmünk min
den pártpolitika határán túlnövő 
alak, akit akkor sem szabad leki
csinyelni, ha véletlenül a W in- 
dichgraetz herceg birtokán tar
tózkodunk is . . .

Hogy az itt elmondottakat mi 
kapcsolata van október hatodiká- 
val ? Az, hogy ugyanez a gróf 
fogja a nemzet nagy halottjainak 
sírjánál, az aradi vérmezőn októ
ber B-án az ünnepi beszédet 
mondani. Es az, hogy sokkal

désének pillanatát, hogy ebbon az 
örökkévaló,nagy momentumban meg
fürdesse az uralmát és elkeseredett
ségét.

Ennek az embernek egyetlen sze
relme és vigasztalása a nap s tán 
belehalna, ha egyszer nem mehetne 
az országúton elébe. Es szentül meg 
van győződve róla. hogy a nap is 
szerelmes ő belé, sőt biztosan hiszi, 
hogy csupán tekintetének sugárzó 
varázslatos ereje emeli fel a hori 
zontra.

Szegény ördög ! Ezt az embert az
előtt romantikus költészetnek hitták 
s valamikor királyok asztalánál fog
lalt helyet, lasssanként azonban ol- 
züllött, az országutra került s most 
egyedüli foglalkozása, hogy hajna
lonként költögeti régi szeretőjét, a 
napot.

II.

Egy hatalmas, gyönyörű smara.d- 
zöld réten egyedül állott egy jó meg
termett gólya. Nyakát behúzta, bal
lábát felemelte s néha-néha különös

könnyebb kemény kritikát mon
dani valamely tettről, mint föl
emelkedni abba a magasba, mely
nek légkörében a szóban levő 
cselekedet magától értetődőnek 
látszik.

Fájdalom, a hangzatos jelsza
vak ideje nem járt le. A  régiek 
vérükkel védelmezték ama szent 
jogokat, melyekről manap oly 
könnyen le tudunk mondani. Pe
dig az aradi Tizenhárom —  
nem volt ám mind magyar gróf!

Tanuljunk tőlük szabadság és 
honszerelmet! Ne üres frázisokkal 
dobálózzunk! hanem —  ha kell 
—  álljunk ki a tettek mezejére s 
boldogan gondoljunk arra a percre, 
melyben hulló vérünk egyesülhet 
dicső elődeinknek imádott hazánk 
minden talpalattnyi helyét be
töltő áldott poraival r

Ez mindenesetre méltóbb lesz 
az aradi Tizenháromhoz és októ
ber 6 -ához, mint nemzeti eszmé
nyeink lekicsinylése.

— október 5.
Züllik a város. Búza Barna egyik

utóbbi képviselőtestületi ülésen éles 
támadást intézett Reichard Salamon 
polgármester ellen. Ebben a beszéd
ben különösen azt kifogásolta Búza 
hogy a városi adminisztráció már 
odáig züllött, hogy a képviselőtestü
let harározatait sem hajtják végre. 
Es mikor ezt elmondta Búza, egy
szerre felzugott az egész raungó tá
bor, hogy tiltakozzék a „rágalom*1 

ellen. Aki figyelemmel kisérte a vá-

hangukat hallatott, mintha távollevő 
ismeretlenekkel vitáznék. Látszott 
rajta, hogy nagy goudok bántják, 
az orrán levő nagy fekete pápaszera 
is erre vallott, de nem is volt csoda 
az elmélyedése, mert hiszen ő volt 
gólyaország miniszterelnöke s neki 
kellett gondoskodnia róla, hogy a 
pár nap múlva délnek induló expe
díció zavartalanul és biztonsággal 
útra kelhessen. Sajnos, a gólya-sajtó
főnök meglehetősen kedvezőtlen je
lentéseket küldött, amelyek mind 
arról számoltak be, hogy a Földközi 
tengeren állandó nagy viharok van
nak, amely nemcsak fölöttébb ve
szélyessé, hanem csaknem lehetet
lenné teszik az átkelést.

Már éppen arra akarta elhatározni 
magát, hogy minisztertanácsot hiv 
egybe, araikor véletlenül elébe bil
lent egy csitri veiéb,

A veréb meghajtotta megát.
— Jó napot gólya mama —  szólt 

illedelmesen.
(Fölösleges talán megjegyeznem, 

hogy a golya-országban már kei-

Van önnek már tudomása arról, hogy a LEGSZEBB 

fényképek az „ E L I T  E*‘ FÉNYIRDABAN készülnek ?
Olcsó árak 1 Sátoraljaújhely Petőfi-utca 14. (Az állami isk. szemben) Művészi kivitel!

Liipunk 4  oldal.



79. szám (2) F E L S Ő M A G Y A R O R S Z Á G I  H Í R L A P Szerda, október 5.

rosi ügyeket az mindjárt tudta, hogy 
Butának igaza van. Határozhat ez a 
képviselőtestület amit akar, mégis 
az történik, amit a most már „lo
vaggá* vedlett főispán parancsol. 
De neiu is kell parancsolnia. Elég 
egy tekintet és hűséges szolgája: 
Heichard Salamon mindjárt elérti 
ura parancsszavát és akép cselek
szik. A képviselőtestület pld. elhatá
rozta, hogy a polgármester vezeté
sével tisztelegni fog az alispánnál 40 
éves szolgálati jubileuma alkalmából. 
A* ünnepségek már mind lefolytak, 
ámde a város képviselőtestülete 
mindmáig sem tisztelgett az alispán
nál, mert a polgármoster ur tudja,

Ismét lovagias ügy tartja izgalom 
bán a vármegye közönségét. Ezúttal 
maga a főispán ur áll élén a lovagias 
hadakozásnak. Hihetetlen dolog. Egy 
70 éven felüli ember karddal a ke
zében kívánja elhallgattatni azokat 
a — valljuk be őszintén — nagyon 
is súlyos vádakat, amelyekkel sze
mélyét és főispáni működését már 
hosszú idő óta állandóan illetik.
* Sokszor, nagyon sokszor irtunk 
mi már e lap hasábjain a párbaj 
ellen. Gyakran hangoztattuk már, 
hogy ez a középkori, barbár szokás 
nemcsak, hogy ellenkezik minden 
modernül gondolkozó ember jóizlé- 
sével, de egyébként is alkalmatlan 
arra, hogy a becsületen ejtett csor
bát kiköszörülje. Do különösen al
kalmatlan a becsület tisztázásának 
ez a módja, ha közhivatalban levő 
embert közhivatali működéséből ki
folyólag ér valamelyes támadás. Es 
Meczner Gyula — dacára magas ko
rának — mégis ezt a módját válasz
totta az elégtételvevésnek. Miért? 
önkéntelenül is ez az kérdés tolul

dettől fogva a suffragettek voltak 
kormányon.)

A hölgy-miniszterelnök haragosan 
fordult a tolakodó felé :

— Mit háborgatsz semmit ekeliő ?
A veréb uem hagyta magút.
— Látom, hogy excellenciád ide

ges. Bizony mondom, hogy vau oka 
rá, magam se lennék különb olyat) 
országos gondok súlya alatt.

— Ugyan mit értesz te eliez fa
jankó, menj a dolgodra és hagyj 
békén.

Még ez a kurta elutasítás se hozta 
ki sodrából a verebet s rendületle
nül tovább csiripelt.

— Egy jó tanaesesal szolgálhatnék 
nagyméltósagodnak mert tudom, 
hogy az utazas gondjai emésztik. De 
bármilyen baja is lenne, az én taná
csom meggyógyítaná. Röviden csak 
aunyit mondhatok excellenciádnak, 
hogy tegye le az okulláréját.

A veréb erre egyet-kettőt perdült 
a levegőbon és hirtelen elszáilott.

A gólya-miniszterelnök először dü
hös volt, hogy ilyen ostobaságokkal

hogy ez a tisztelgés esetleg kelle
metlen volna a főispánnak. Netu szí
vósén irtuk le o sorokat, mert hi
szen nem kellemes ilyen dolgok feszi*- 
getése a jubiláns alispánnak, dehát 
egy darabka történetet kívántunk 
megörökíteni, amelyből majdan meg
tudhatják, hogy Ujhely város a zül 
lésnek már olyan fokán is állott, a 
mikor a dobsitiai jég vitézlő lovag
jává avatott Iuichard Salamon pol
gármester, ügyvéd és törvényszéki 
hites német tolmács az Ínséges ku- 
kurica patronusának : Meczner Gyu
lának óhajára nem üdvözölt egy 
Dókus Gyulát.

az ember ajkára, ha ezt az esetet 
hallja.

Ha soha sem tettünk volna sem
milyen észrevételt a párbaj ellen, 
ha soha neiu kutattuk volna az in
dító okát a „lovagiaskodás“ utáni 
vágyakozásnak. — ez az eset okvet
lenül gondolkodóba kell, hogy ejtse 
az embert azon, hogy miért nem 
igyekeznek az emberek a becsület te
reli is modernizálódni és mi rt akarja 
egy már fegyveres mérkőzésre gyenge 
öreg ember is istenítéletre bízni 
igazainak az eldöntéséi ?

Mert mi is történt? Dr. Búza 
Barna e lap hasábjain megvádolta 
Meczner Gyulát, a vármegye főis 
pátiját azzal, hogy a kormány által 
1!K)5. évben az Ínséges kisgazdák 
részére küldött kukoricának több 
mint lU részét olcsó pénzen meg
vette és a szűkölködő kisgazdáknak 
alig maradt valami. Meczner Gyű a 
egy ideig válaszra sem méltatta ezt 
a rendkívül súlyos vádat és amikor 
már nera.lehetett sehogy sem kitérni a 
vádak elől, nyilatkozott a Zemplén

merészelte őt háborgatni a veréb, de 
aztán hirtelen eszébe jutott valami 
és elmosolyodott, levette az okullá 
réját s egyszerre hirtelen.-ben meg
változott körülötte az egész világ.

Persze, persze, hiszen mindjárt 
gondolhatta volna! Csak semmi fon 
toskodás és nagyképűség, félre min
den csaló és hazug pápaszemtu> I, 
mely meghatni.-ilja, söl. tté teszi és 
megrontja az életet és valóságot. 
Az a vihar, mire odaérkezik, elmú
lik s itt az ősz, nincs tűire várni, 
utazni kell!

Egy óra múlva már indult Afrika 
felé az egész géiya társadalom.

A veréb pedig boldog és megelé
gi dett volt, hogy mondott végre ő 
is valami okosat.

A gólyák pedig azóta tényleg nem 
viselnek pápaszemet . .

III.
A fiú azt kérdezte:
— Szeretsz ?
A leány pirulva válaszolt
— Szeretlek.
A fin újra szólt:

1 hasábjain és kijelentette, hogy ő 
nem vett semmilyen kukuricát, de 
nem is vehetett, mert ő a nagy 
osztozkodás idején Abbáziában volt. 
Sajtópert azonban nem indított a 
főispán ur. hogy magát a vád alól 
tisztázza. Atude Búza Barna levelet 
kapott az abbáziai fürdőigazgatóság
tól, amelyből kitűnik, hogy a főis
pán ur az osztozkodás idején nem 
volt Abbáziában. Visszavágott tehát 
Búza Barna a főispán urnák és a 
legnagyobb nyilvánosság előtt kije
lentette, hogy a főispán úr hazudott. 
Es Meczner Gyula — aki most inár 
igazán nem hallgathatott el — u.ból 
nem sajtópereit, hanem „lovagias" 
térre terelte az ügyet. Vagyis az ö 
70-nél több esztendejével hajlandó 
kiáltani karddal a kezében, esetleg 
életét kod- áztatva, csakhogy abir '- 
ság elé no ke’Ij ‘1) állania.

A bíróság a/, nem játszik. Ott a 
legtágabb teret adnak a bizony kas
nak és ezért ott esetleg kiderülhet, 
hogy a főispán ur ludas a kukuricá 

ián és hazudott is. A párbaj az 
könnyebb valami Mert ha sike- 

leg kiheverhető 
menekülni belőle, ez 

esetben reparálva van a becsület 
azáltal, hogy a vádló nem léphet 
többé fel újabb vádakkal, A min
denható kód'X szabályai szerint 
ugyanis lovagias utón elintézett 
ügyet többé tárgyalni nem lehet és 
igy a panamavitéz bátran űzheti 
tovább apró praktikáit, mert nem 
kell tartania a rettenetes, reá nézve 
szörnyen kellemetlen vádak feiuju 
fásától. 1) j  megeshetik — és ez na
gyon ritka eset — hogy egyik, vagy 
másik fél halálos sebet kap és akkor 
pedig igazán el vau intézve az ügy.

Ezért kellemesebb megkerülni a 
bíróságot és i-ienitéietre bízni u ku- 
kukuricA-panaiuák ügyét is. Ezért kell 
most annyi elhallgatott súlyos vád 
és sértés után -  egy szerre a becsületét 
féltékenyen őrző lovaggá vedleni.

Am a főispán ur ezúttal nagvon 
téved tt, mert a „lovagias" mérkőzés
sel m m lesz b fejezve ez az ügy. Ha 
Búza Barna nem mer szembeszállni 
a társadalom e középkori barbár fel-

— Meddig ?
A leány felelto •
— Örökre.
S mig ajkuk egybeforrott, szemük

ben ott borongott valami méla s«-j I 
tés az őszről, az elmúlásról, virágok 
hervadásáról, színek fakulásáról.

IV.
A lélek elment egyszer a testhez 

látogatóiba és ezt mondta neki:
— Hallod-e barátom, te tu’ságo- j 

sati vissza*'1 >z az én jóságommal és' 
türelmemmel, mindent felemésztesz,' 
mindent lefoglalsz a magad számára 
s nekem nem hagysz semmi mást. 
mint egy pár üres hangulatot, né
hány méla sóhaját a természetnek, 
meg Petrarca szonettjeit. Pedig ta 
Ián én volnék a valaki é s t e a s  -nki.

— Úgy? — mondotta a test — 
elégedetlen vagy és reformokot kí
vánsz? 11 lyes, én átengedek a szá
modra minden fiiét és büftöket, cse- 
r be azonban add nekem a halhatat 
lanságot.

Lélek nem szólt semmit, hanem 
csendesen elsompolygott.

i
Bíróság elé M éltóságos úr! zas! 

sokkal
rül ép bőrrel, 
sebesüléssel

fogásával és alávetve magát a pár
bajkódex szabályainak, magába en
gedi fojtani is a szót; mi, ez az új
ság, nem fogjuk elhallgatni a főis
páni füleknek oly nagyon kellemet
len kukurica-panamák szellőztetését 
rainddaddig, mig bíróság elé nem 
áliit minket a főispán ur 1

Városi közgyűlés,
Végre egy nyugodt 
lefolyású színvona
las gyűlés.

Rendkívüli közgyűlést tartott 
szept. 19-én délután a város kép
viselőtestülete. Es -  m egelége
déssel konstatálhatjuk —  ez a 
gyűlés volt hosszt) idők óta az 
egyedüli, amelyen minden mel- 
léktekintet nélkül egyedül a város 
érdekei tolultak előtérbe a tár
gyalások során. Nem tomboltak 
a szenvedélyek. Sem felekezeti, 
sem pártpolikai érdekek nem sze
gődtek útjába ezúttal a tárgya
lásnak és igy lehetővé vált, hogy 
színvonalas, minden tekintetben 
érdekes viták során szűrődhessék 
le a képviselőtestület helyes vé
leménye egyes tárgyaknál.

Különösen a csatornázás kér
désénél volt részünk alapos és 
minden apró részletet felölelő vi
tában és ennél k tárgynál alakult 
ki a hallgatók előtt az a kelle
mes tudat, hogy végre a város
háza termében is belátták a 
csendes, nyugodt, minden mellék
tekintetektől ment, egyedül a 
város érdekét szem előtt tartó 
viták szükségességét. Ennél a 
tárgynál és különösen az e tárgy
ban történt áilásíoglalásnál győ
ződtünk meg arról, hogy egy kis 
jóakarattal lehet komoly eredmé
nyeket még ebben a testületben 
is elérni.

Az érdekes gyűlésről egyéb
ként az alábbiakban számolunk 
be részletesen:

Megnyitás.
Pontban 3 órakor nyitotta meg 

dr. R • ichuril Salamon polgármoster 
a képviselőtestület közgyűlését. A 
gyűlés iránt kevés érdeklődést tanú
sítottak a képviselőtestületi tagok. 
Jelen voltak: Jelenek Ad ára, Halász 
József, dr Székely Albert, Heichard 
Ármin, Kroó Gyula. dr. lióth .Jó
zsef, Szedlák János, Grünbaum 
Simon, Bettelheim Sándor, Deutsch 
Adolf, Schwarc lgnácz, dr. Klein 
Károly, Rose József, dr. Lichtenstein 
.lenő, Alexander Vilmos, Widder
Gyula. Hellinger Gábor, Neuman
Jenő. Radó Ö Ion, Friediuat) Lajos,
Schweiger Márkusz képviselőtestületi 
és Bogvay Béla. dr. Kellner Győző, 
Mitrik Mihály, Schmied Lajos, Ké- 
részy Gyu’a, dr. Szepesi Arnold
előljárósági tagok.

A vám bériét.

Apró jelentéktelen ügyekkel kez
dődött a tárgyalás. A képviselőtes
tület minden érdeklődés nélkül sza
vazta meg a beterjesztett tanácsi és 
előadói javaslatokat. Első érdekes 
tárgy a járásbíróság egy kérelme 
volt. Székely Elek ugyanis sajtóport 
indított dr Búza Barna ellen rágal
mazás címén azért, mert a vámbér
leti ügy nem épen kellemes illatú

A Nagyszebeni Földhitelintézet törlesztéses kölcsönt nyújt 
házakra és földbirtokokra. Bővebb felvilágosítás Dr. BURüER 
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részleteit a nyilvánosság előtt fel
tárta. Búza Barna azonban bizonyí
tani kívánja állításait. Bizonyítani 
kívánja pedig a kir. közjegyzővel, 
akit a várossal szemben titoktartás 
köt ez ügyben. A vizsgálóbíró most 
megkereste a várost, hogy oidja fel 
Kovaüczky közjegyzőt a titoktartás 
kötelezettsége alól. Es a képviselő- 
teztUlet — mint Reichard raondá : 
hogy a bizonyítás során az igazság 
győzedelmeskedhessek — feloldotta 
Kovaliezkyt a titoktartás alól.

A csatornázás körül.
fejlődött ki a legnagyobb, de egy
ben legalaposabb vita. A mérnök be
terjesztette a képviselőtestület által 
kívánt részleges csatornázás terveit 
és költségvetését. A terv legnagyobb 
munkája a Ronyva árok befedése. 
A költségek — a mérnök számítása 
szerint — 250.000 koronára rúgná
nak normális viszonyok közt is, de 
jgy, hirtelen elkészítve, téii munká
val mintegy 33 százalékkal drégább 
lesz, sőt ruegeshetik, hogy 500 00U 
koronára rúgnak a költségek.

Az első felszólaló dr. Szepesy Ar 
nőid városi főorvos volt, aki arra 
kérte a képviselőtestületet, hogy 
minden költség kímélése nélkül sza 
vazzák meg a tervet és az ♦ lőtér 
jesztett költségvetést hogy a mun
kához mielőbb hozzáfoghassanak. — 
Utalt arra hogy a Ronyva patak 
minden bacillusok fészke és most, a 
mikor az országban oly közelről fe- 
nyeget a kolera, kiszámíthatatlan 
veszedelmeket rejteget magában. O 
nem vállalja a beküvetkezendőkért 
a felelősséget, ha a csatornázás el
marad és óva inti a képviselőtestü 
letet a felelősség elvállalásától.

Halasz József az orvos véleményét 
respektálja és nem is emel a csator
názás szükségessége ellen szót, de 
a költségeket nagynak, a városra 
elviselhetetlennek tartja és ezért 
kérdi, hogy nem e volna a veszély 
elhárítható oly formán, hogy a jelen
legi csatornákba bevezetett klosette- 
ket elzárnák. De meg nem érti, hogy 
miért sürgetik itt a koleraveszély 
miatt a csatornázást, ho'ott Debre
cenben épen a kolera miatt betiltot
ták a csatornázási munkálatokat

Dr. Székely Albert szívesen hozzá 
járulna a részleges csatornázáshoz 
és nem kímélne semmi költséget, 
ha a képviselőtestület kimondaná, 
hogy 6 hét alatt feltétlenül elkészí
tendők a munkálatok. De igy mikor 
a mérnök szerint is csak november 
végén kezdhetnek dolgozni és télen 
át szüneteltetni kell a munkát, nem 
tudja megérteni a horribilis költség- 
többlettel járó külön munkálatok 
szükségességét.

Dr. Kitin Károly és Jeleitek Adáro 
pártoló felszólalásai után IViddtr 
Gyula indítványozta, hogy a Rony va- 
raeder állandó tisztántartásával igye 
kezzenek a koleravoszélynek eleget 
tenni. Alexander Vilmos pedig indít 
ványt tesz, hogy a képviselőtestület 
mondja ki, hogy a csatornázást egy
szerre kívánja létesíteni és utasítsa 
a mérnököt, hogy az összes terve
ket és költségvetést oly időben kő 
szitse el, hogy a csatornázási mun
kálatok legkésőbb március hóban 
megkezdhetők legyenek.

ügy a Widder, mint az Alexander 
indítványát elfogadta a képviselőtes
tület és a Ronyva tisztántartására 
egyelőre 2000 koronát szavazott meg 
a tanácsnak.

Apró feljegyzések.
Miért ma- A legutóbbi vármegye 

radt el a gyűlésen történtek se- 
bizal.m ? hogysem akarnak^ leke- 

— rülni a napirendről. Kü
lönösen a bizalom kérdése az, amely 
még mindig beszéd tárgyát ké
pezi. Sehogysera tudják megérteni 
az emberek, hogy miért maradt el a 
bizalotnnyilvánitás, araikor pedig oly 
sok megyebizottsági tag volt jelen 
a gyűlésen és a főispán többsége 
előre látható volt. Hát tényleg van 
valami érthetetlen a dologban, de 
csak addig, amig a kulisszák mögött

F E L S Ö M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P

történtekről nem értesül az ember. I 
A kulisszák mögött ugyanis nagyon 
érdekes dolgok történtek. A bizalmi 
indítvány teljesen készen állott a be
nyújtásra, amikor megjelent a főis
pán ur előtt egy, a megyó en szá
mottevő vezető egyéniség és lefújta 
a bizalmat. Kijelentette ugyanis ő 
méltóságának, hogy mihelyt be
nyújtja a bizalmi indítványt, ő és a 
vármegyei törvényhatóság jobb ér
zésű tagjai azonnal tüntetőleg kivo- 
nu'nak a teremből és szavaztathat 
aztán bizalmat avval a 30— 40 em
berrel, akiket a vöm uramék hajtot
tak fel járásaikból. Nem igaz tehát, 
hogy a bizalmi indítvány az* rt ma
radt el, mert a főispán ur már lo- 
vagias térre terelte az ügyet. Hanem 
azért terelődött az ügy lovagias térr« 
mert a bizalmi komédia nem sikerült.

epét, amiért őt főkortesi minőségben 
bántani merészelték. De ez elvégre 
mindegy, Valami külömbségnak csak 
kell lenni a fő és főfőkortes között? 
Es ezért a kis különbségért ne ha
ragudjék újból Jankó bátyánk, mert 
ezt nem mi okoztuk. Sőt, mi — ha 
tehetnők — megtennők Önt a gaz
dája mellé másodfőispánnak. Any- 
nyira összeillenek.

H I R E k.
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Halálos álom . . .
A vérben úszó őszi nap remeg . . , 
Álmodni megy egy szomorú sereg. 
S az ősi átok,

Érzékeny Meczner Gyula provo- 
lett a méltó- kálta Búza Barnát. Hogy 
ságos u r "  miért azt fentebb elruon-

* n■ ........... dottuk. Egyszerűen kény-
szeritették arra, hogy elégtételt ve
gyen magának azokért a támadáso 
kért, melyek hoszzu idő óta érték a 
„Felsőma’gyaror.szági Hírlap1* részé
ről. A bizalom nem sikerült, a bíró
ságtól fél a méltóságos, hát lova- 
giaskodni akar. Belekepaszkodik Bú
zának az Írásába és sértőnek találja 
magara nézve azt a kijelentést, hogy 
ő hazudott. Ejnye, ejnye méltóságos 
ur, mióta mé.tóztatik egyszerre ilyen 
fitty ás lenni a becsületére ? Vagy 
nem önre vonatkozott a kukurica- 
paneiua pi-zkos esetének minden 
vádja ? Vagy nem önnek vágták a 
szemébe a iaphasábjain, hogy egy 
közönséges sikkasztót fegyelmi íté
let dacara tovább tartott a hivata
lában és megígérte neki, hogy el
tussolja az ügjét ? Vagv nem az ön 
becsületét érintette a Bogyai Z-ig- 
mond által e lap szerkesztőségéihez 
írott levél, melyben azt állítja, hogy 
méltóságod őt, egy, az ő meggyő
ződése és a hivatalos b' es’és adataisze- 
rint t n , ekkelell nkez i bizony itvány 
kiállítására akarta rávenni? Vagy 
nem önnek itták még nem régen 
— ugyancsak e lap hasábjain — 
hogy a főispán aláírásával hivatalos 
hazugság jelent meg a lapokban ? 
Miért nem kért ezekért a sértésekért 
elégtételt méltóságos ur? Vagy az 
a becsület csak olyan, I ogy akkor 
van megtámadva, amikor ön akarja. 
Méltóságos ur nem gondolja, hogy 
a fentebb elmondottak szinten meg
torlást követelnek ? De netu lovagias 
utón. Nem pedig azért, mert az 
igazságot a fegyver el nem dönt
heti. De meg méltóságod a kódex 
szabályai szerint elégtételvevésre al- 
kalmatiau, lévén sok nagyon sok el
intézetlen ügye. A bíróság elé* tehát 
méltóságos ur, a bíróság elé! Ott 
talán még ragaszthatnak egy kis 
flastromot arra az alaposan megté
pázott becsületre.

Jankó bá- Már méltóztatnak ösmerni 
tyánk is -Jankó bátyánkat, aki elő- 
haragszik s‘ iir tauúó volt azután 

a sárospataki fobiroi at 
ládából menesztettük és most laps» r- 
keszló lett. Nullát .lankó bátyáim
_és ez dicséretére legyen mondva
— nemcsak politikai, hanem más 
téren is becsületes mungó, aki min
denben alkalmazkodik a főispánjá
hoz. Méltóztatnak talán még vissza 
emlékezni — hisz nem is olyan ré
gen volt — hogy egyszer-másszor 
alaposan megtépáztuk akár csak 
a főispán úrral tettük — Jankó bá
tyánk főbirói habárait. Akkor - 
füle botját sem mozgatta, ép úgy 
mint a főispánja. Most azonban fe
lelős szerkesztő lett Jankóból és 
ime egyszerre érzékeny is lett. Hogy 
a fenébe ne, hát csak nem potyára 
dobta ki azt az ezer pöngüt, amiért 
felelős szerkesztőiéit? Szóval Jankó 
bátyánk — és ebben talán isten 
ujja munkálkodik — ismét csak egy 
útra került a főispán úrral, mind
ketten érzékenykednek. Csakhogy 
mig a főispán ur lovagiaskodik Jankó 
bátyánk a lapja hasábjain köpi az

Mint szélvihar, oly busán. szűnjön. 
Végigsüvit a hideg avaron.

A ném a g yász . . .
Oh hiro n in cs, n in cs it fö ltám adásnak ! 
Á csoln ak  deszkát, sirh an to kat ásn ak  . . . 
Egy szomfödől,
— Hol vannak ők, kik hitünket mogójják — 
Mely ránkhoritja örök takaróját.

Vidor Marczi.

— Az első per Megírtuk annak 
idején, hogy Székely Elek ellen rá 
gahnuzás miatt pert indítottunk, a 
miért a Kuzy tiszteletére rendezett 
banketten a Felsőmagy írországi Hír
lapot revolverlapnrk nevezte. — A 
sátoraljaújhelyi járásbíróság ez ügy
ben f. hó 14-ére tűzte ki a tárgya
lást. Kivádcsian várjuk, hogy mivel 
fogja Székely ur vádjait bebizonyí
tani, mert mi — és ez csak term é
szetes — a legszélesebb teret en
gedjük a bizony itásnek.

— Városi gazdálkodás. Panaszos 
levelet kaptunk, melyben arról esik 
szó, hogy a Dianna gőzfürdő botrá
nyos állapotban van Legutóbb pld. 
;tz egyik fürdöző vend-g végigégette 
az egész hátát a gőzkamrában, mert 
a gőzt vezető c.-ő minden burkolat 
nél vül, szaba Ion áll. A panaszkönyv
be hiába imák bármit is, nincsen fo
ganatja. Személyesen nem lehet pa
naszt emelni, mert nem tudja az 
ember, hogy kinek a reszortjába tar
tozik. Önmagáktól nem csináltatják 
meg a hibákat, mert csak nem kí
vánhatjuk, hogy valamelyik taná i 
esős ur, vagy pláne a polgármester 
ur lefáradjon inspiciálni. Ha még 
jégveremről volna szó és nem gőz
kamráról, talán lehetne valamelyes 
«jóalraratu támogatást" remélni. De 
igy csak hadd menjen tünkre a vá
ros eme — bs.r alacsony nívón álló 
— egyedüli intézménye is. Ez a cél
szerű, helyes és mindenekfelett mo
dern gazdálkodás.

— Házhelyek eladok. Sátoraljaúj
hely r. t. varos a képviselőtestület
247/10504—000. és 150/5083—010.
számú jogerős határozatai alapján 
közhírré teszi, hogy a város tulaj
donát képező, a Kossuth Lajos-utca 
és Kossuth Ferenc-utcák között el
terülő 1958 négyszögölnyi ingatlan 
földterület, a varos főmérnöke által 
készített parcellázási terv szerint 11 
házhelyre felosztva, négyszögölenkint 
20 koronáért eladóvátétetett. Bővebb 
tájékozás a hivatalos órák alatt a 
polgármesteri hivatalban ny erhető.

— Lakodalmi mulatság Lakodalom 
volt Lukán, csak természetes, hogy 
a verekedés sem maradhatott el. 
Ezúttal Kuruez Andrásnak akadt 
verekedőkedve, aki . — mintán be
szedett tuár egy kis szeszt egy ha
talmas fadoronggal alaposan agyba- 
főbe verte régi haragosát Sztak  Já 
nost. A duhajkodó legény ellen az 
ügyészség megindította az eljárást.

— A mulatozás vége. Kcrcncz J á n o s  
helybeli téglagyári munkás a napok
ban nagyon elbu ulkoóhatott mert 
egyik közeli korcsmában alaposan 
beszeszelt. És mint egy jól nevelt 
részeghez illik hazament és elverte 
a feleségét. Hogy, hogynera, az asz- 
szony nem akarta belátni a régi köz

mondás igazságát, hogy „az asszony 
verve jó« és elkezdett az ütleg miatt 
zúgolódni. Ez a termézzetesellenes 
állapot annyira kihozta a sodrából 
Ferencz János urat, hogy most már 
karóval és kővel esett neki az asz- 
szonynak, sőt késsel is alaposan hely
benhagyta.

— A SAC. és az ETVE. labda
rugó mérkőzése. Csaknem egyfólesz-
tendei szünet után a S. A. C. foot- 
ball csapata végre ismét életjelt 
adott magáról és labdarugó mérkő
zést rendezett. A mérkőzés az észak
magyarországi kerület bajnokságáért 
folyt és a S. A.C. ellenfele ez alka
lommal az ,Eperjesi Torna és V ívó 
Egylet" első csapata volt. A mérkő
zést, amely a S. A.C. pályáján va
sárnap d. u. tartatott meg. nem nagy, 
legnagyobbrészt diákból álló közön
ség nézte végig. A bírói tisztet Kon
dor Aladár (B. A. K.) a tőle már 
többször tapasztalt erélyességgel és 
szakértelemmel kifogástalanul töl
tötte be. A mérkőző felek nagy 
igyekezettel láttak a küzdelemhez 
és mindkét csapat játékán meglát
szott, hogy a győzelemért járó pon
tért teljes tudásukat kifejtik. A küz- 
deletu ép ezért, mindvégig élvezetes 
és izgató volt és akadt alkalmunk 
szépen kidolgozott támadásokat látni, 
amelyek azonban mindkét csapatnál 
erős védelmén megtörtek. A mérkő
zés egyébként a S. A. C. győzelmé
vel végződött. A játékot Eperjes 
kezdi s a S. A. C. egyik hátvédjé
nek véletlen kezelése folytán a biró 
áltál megítélt 11-es büntető rúgásból 
a játék elején goalhoz jut, melyet 
azonban a S. A. C. a 10 ik percben 
szép támadás után kiegyenlít. A fél
idő végéig több goal nem esik, fél
idő eredménye tehát 1:1.  A máso
dik félidőben a vezető goalért Eper* 
jes mind erősebb és erősebb táma
dásokat vezet a S. A. C. kapuja ellen, 
de az erős védelemmel szemben ered
ményt nem tud elérni. A 13. perc
ben a S. A. C. csatársoránál van a 
labda és Gasparik sikeres lefutása 
és védhetetlen lövése a S. A. C.-nak 
hozza meg a vezető és miután a 
játék végéig az E. T. V, E. goalt 
nem lő, a győzelmet jelentő goa t. 
Végeredmény tehát 2 :1  a S. A. C. 
javára.

SZ ER K ESZ TŐ I ÜZENETEK.
K is szőke. N éhány nap ó ta  az u jholvi 

szere lm etek  is én ek lik  a  „Hulló fa le v é l-  
ciinü  sm on cát. K ív án ság ára  a  sz ö v eg et 
lek özö ljü k . A n ó tá já t azo n b an ,, leg fe lje b b  
Oláh K atiitól ta n u lh a tja  m eg . U m ár húzza 
koservesen. hogy a szerelm es em b er szive 
m eg rep ed jen . A szö veg  i in o :

N agy árn yas kert k özep ében  
Á llo tt  eg y  sö té t  p latán ,
Álhitta sok  álmot szőttünk 
Szép tavaszi éjszakán.
Szerelemről, boldogságról 
Ábrándoztunk, te inog én,
Kis k erti padunkon ül\o, 
K ózsanyiláe id ején .
Hulló falevél 
S u tto g v a  beszél 
A  szép ta v a sz n a k  m ár vég e 
S  a  n y árn ak , m ely  lo lk iin kh e ég é  
Már cs a k  em lék e é l.
Hulló falevél.
Sárg u  fa lev él.

Ü sm ercm  lelk i világod 
8  te  ösm erél en g e m e t.
K iválaszt h a ta tla n o k n a k  
N eveztek  az om berok.
H ogyha a  szem ed be néztem ,
Kelkod c s a k  n ék em  virult,
É s  lm kis közödhöz értem .
Sáp adt arcod k ip iru lt.
Hulló fa lev él
S u tto g v a  beszél, s tb . . . .

Nem tudom, miképen történt,
Nőm tudom , h o vá tű nél,
K im últ a  tavasz , a n y ár  is.
Itt  az ősz, közo lg  a  tél.
K ertü n k  m o st szom orú árva.
D alos m ad árkán k  zokog. 
M eg irigy elte  az é let,
Miért vo ltu n k  bo ldogok.
Hulló fa levél, s lb . . ,  ,

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É  Q.

Kiadótulaidonos:
L A N D ES M A N N  MIKSA
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2 3 2 8 - 910 vh. sz.
Árverési hirdetmény.

A sátor&ljaujholyi kir. járásbíróság 
1910. V. 400/0 sz'. kiküldő végzőse I 
folytán Dr. (Tarai Annin ügyvéd 
által képviselt Piatnik Nándor és fia 
256 kor. 88 fíll. ktfreteléiéoek és 
járulékainak behaj-tása végett 1910. 
évi október hó 6-án d. e. 9 és fel óra 
kor Sátoraljaújhelyben Andrássy* 
utoza 2 sz. alatt a vhajtástszenvedo I 
lakásán elárverezem azon 2188 kor.: 
80 fillérre becsült ingókat, melyeket 
a bpesti V. kor. kir. jbiróság 1909. 
Sp. X. 467 1 sz. vhajtást r.íiidolö, 
végzése folytán a saujhelyi kir 
jbirésági 9 1Ö V. 400/3 sz. vhajtási 
jkvben le és felülfoglaltam s melyek 
ezen vh. jkvben 10—30*tétel és a 
910 V. 2384 1 számú alapfoglahbi 
jkvekben 1—1, tétel alatt vannak 
összeírva : u. m. házibutorokat stb. 

íáaujhely, 1910. szept. 19 én.
Rosner Imre. bir. vhajtó.

KOVÁCS,
vizsgázott gépész és molnár, csa
ládos, megfelelő állást keres ura 
dalomban vagy malomban, esetleg 
gépműhelyben.

Bővebbet Sátoraljaújhely. Kos
suth Lajos utca 35. sz.

Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

közvetlen a nagy állomás 
mellett. —  Kitűnő meleg és 
hideg ételek, saját termésű 
borok, kőbányi sör. —  Pon
tos kiszolgálás, s/.olid árak.

Hetenként kétszer zene.
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Bérbeadó.
A Lónyai-utca 7 szám alatti 

3 szobából és mellékhelyisé
gekből álló ház kerttel eladó

Az Andrássy-utca 66. számú 
3 utcára nyíló sarokház, mely -1 
lakosztályból és mellékhelyiségek- 

esetleg bérbe is adó értekezni y|| éladó.
lehet ott. Bővebbet ugyanott.

SALGÓTARJÁNI 
Kőszéiibánya Részvény társulat

széntermekei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

Ugyanott legjobb minőségű apró ésrendelhetők meg, 
durva szemű kétszer mosott kovács szén 

valamint porosz briket kapható. 
Superfosfát-műtrágya.

s n t s / v s

és koksz

Eperjesi

cserép-
kályhák,
gránit és

márvány

bizományi raktára:
BF.HYNA TESTVÉREK, Sátoraljaújhely.

SS i

Értesítés.
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos 
műhelyemet

Vekerie-tér, Vörös ökör udvarába helyeztem át.

Elvállalok épület lakatos munkákat, tömeges cikkek 
gyártását, szivattyús kutak javítását cs újonnan szere
lését. Villany világítás és telefon szerelést és ezeknek 
javítását pontosan eszközlöm.

Műhelyemet terercezíem  Autogén hegesztésre 
Törött géprészeket, hib s öntéseket, kazán és gőzhen

ger repedést, motor alkatrészeket, vasgerendákat, öntött 
vasat, kovácsolt vasat, acélt és minden fémet műhelyemben 
és vidéken gyorsan hegesztek

Maeatu a n. ó. közönség I*. pártfogásába ajánlva, maradtam

Az „Acetylén" világí
tás sátoraljaújhelyi 

egydüli képiselete.

kiváló tisztelettel

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

Hatóságilag engedélyezett végeladás. |

SCHÖN SÁNDOR ÉS B A R N A  D. CZÉG |
Sátoraljaújhelyi divatáruháza

összes raktáron levő áruit az üzlet végleges feloszlatása folytán jj|

----- --------  feltűnő olcsó árban kiárusítja. ~ 1   — y
Ezért mindenki helyesen és okosan cselekszik, ha c kiváló alkalmat felhasználva, szükségletét ezen f i

cégnél szerzi be. ff!

Raktáron vannak: női és férfi ruhakelmék, vásznak, női és férfi fehérnemiiek, menyasszonyi '
kelengyék, szőnyegek és függ'inyük nagy választékban. JK

Feltűnően olcsó árak.
« g M iN ^ K !0 í? t t 3 K a &  o o K S W S B f t K : m-

Nyomatott LandcsoianM Miksa **s T ire* 4 inyvnyomdajában Sutoraijupioly.
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