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Megjelen minden szerdán és szombaton este
Kéziratokat viasza nem adunk.

Szerkesztőség: Wekerle-tór 671.
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A „Felsőm agyarországi Hírlap" eredeti tárcája.

Irta: Dr. Kossuth János.
Olyan nehéz nekrológot Írni arról, a 

kit szerettünk!
Mikor a fájdalmas érzés követeli a 

magáét, mikor a gyászénekek és a fris
sen felhantolt sir zokogtató hatása alatt 
állunk, mikor osztozunk az annyi bánat 
súlya alatt roskadozókkal, — a hideg 
értelem cserben hagy.

Mindezek dacára nem maradliatok 
adós emlékednek kedves jó barátom I

S habár nagy elméd, még nagyobb 
szived, nemes jellemed és az a sok 
szép remény, a mely megvalósulásának 
kezdetén véled sírba szállt, hálás thé- 
mákul szolgálnak a hivatottabb toli
nak is, engedd meg, hogy ne értelmem, 
hanem érzésem vezesse az enyimet.

Gyermek ifjúságától ösinertcm.
Tanúja voltam sokra hivatott tehet

ségei riigyfakadásának, melyeket a sze
rető családi kör jótékony hatása ritka 
harmóniában fejlesztettek ki.

Mert én azt hiszem, hogy Reviczky 
Pálban az Istenadta képességeken felül 
mind ama tulajdonságok kisugárzásai 
összpontosultak, a melyek példás csa
ládinak mindenbe tagját ékesitik. Es

itt a család fogalmát nem csupán a leg
szűkebb értelemben veszem.

Az a szeretetteljes ragaszkodás, az 
a gyöngédség, vallásosság, lelki kul
tusz, amely hozzátartozóinak női tagjait 
s a szerető gondos jó szülőket együvé 
fűzték, az a nagy kötelességtudás, erős 
cselekvési energia, bámulatos kitartás, 
melynek kiváló példáit sógon, majd 
apósa szolgáltatták, szóval a/, a kör
nyezet, melyet a gyöngéd családi és 
férfias erények jellemeznek, ápolták 
élesztették a gyermekben, ifjúban, m.ijd 
az életbe korán kilépett fiatal férfiúban 
a fejlődésre képes tehetségek csiráit. 
Lelke egymás után vált fogékonynyá a 
komoly tudás és a szép, a nemes esz
mék kultuszának befogadására. A sze
retet és a jó példa a legjobb tanítók 
a világon.

Korán érett, a kora érettség hibái 
és tökéletlenségei nélkül. Reviczky Pál 
húsz éves korában perfekt ember volt.

Ez magyarázza meg a közpályán 
annyi elösmeréssel méltatott sikereit. 
Idegenben (legalább vármegyei felfogás 
szerint) rövid pár év alatt a vármegyei 
főjegyzői díszes állással jutalmazta fá- 
radhatlan és kitűnő munkásságát a köz
bizalom, olyan állással, a melyet köz
tudomás szerint igen sokan csak élcme- 
dett korukban érhetnek el.

Ritka embernek van napjainkban 
harminc éves korában életrajza a szó 
rátartóbb értelmében.

Hiszen a komoly előkészülés, a ki
forrás, a pályaválasztás előtti tétová
zás, a fiatal lélek habozása átlagos szá- 

L a p u n k

| mitás szerint kimerítenek egy évtizedet.
I Aki aztán harminc éves koráig a fölfelé 
jutás lépcsőfokát volt képes — idegen
ben — olyan osztatlan elösmeréssel át 
haladni, mint a megboldogult, ott többé 
nem az átlag emberrel van dolgunk, 
hanem a kiválósággal, képességben, aka
ratban, jellemben egyaránt.

Szellemét nem merítette ki a korán 
tcá nehezedett komoly munkának nagy 
tömege, a fokozott felelősség tudata.

Egy egy alkalmi tárcája, tartalmas
ságával, elmésségével hivatott írónak is 
becsületére vált volna. — S midőn az 
ecsethez nyúlt, azok az apró finomsá
gok, amiket dilettáns kézzel megfestett, 
tanúbizonyságot tevének a lelkében 
lappangott művészi képességekről. Pe
dig ezeknek a házi isteneknek csak fá
radt elmével hozhatott már áldozatot. 
Társalgását szellemesség, ötlet, gaz
dagság, előkelő modor különböztették 
meg.

A kora halál *az éhes temető« bi
zony sokat rabolt el Reviczky Pálban.

Ösmertem mint ritka jó, születisztelő 
fiút, szerető testvért, ragaszkodó ro
kont, önzetlen barátot, majd gyöngéd 
férjet.

Es ami rövid életében szivbeli jósá
gát megjutalmazta, ami méltatlan nagy 
szenvedéseit enyhítette az a nagy sze
retet volt, a mely visszasugárzott reá 
bánatos szülei, testvérei, rokonai, ba
rátját s mindenek felett legmélyebben 
sújtott hitvese részéről.

És ez a tudat szolgálhat engeszte
lésül._________________________________ _
4- o l d a l .

*« *
Temetése igazán méltó volt életéhez.
A z  a zokogó fájdalom, amely kopor

sója fölött felhangzott, az igazi részvét
nek az a bánatos megnyilatkozása a 
mely kora sírjába elkísérte, méltó adója 
volt a szeretetnek és kegyeletnek egy
aránt.

Családja, kiterjedt rokonsága a jó
barátok, a vármegye és város mond
hatni egész intelligenciája állta körül és 
kisérte ki koporsóját.

Szülővármegyéje és második szükebb 
hazája Temesvármegyc küldöttségeik 
által képviselve tették le koszorúikat 
— a koszorúk özönéhez, a mennyit 
Sátoralja-Ujhelyben még egyetlen ko
porsón sem láttunk.

A gyászszertartást Szekerák Kálmán 
apát plébános végezte a sátoralja-ujhe- 
lyi plébánia lelkészi karának segédle
tével s a Vágó Gyula által szervezett 
énekkar megható gyászdalai mellett.

És ami a temetést emlékezetessé te
szi az az a sok őszinte könny volt, a 
melynek temérdek bánaton kellett eny
hítenie.

A részvét
— Reviczky Pál halála fölött. —

—  S a já t  tu d ó s í tá s u n k .  —
Lapunk előző számában megírtuk már 

Reviczky Pál temetését. Megírtuk azt 
az impozáns részvétet, a mely e kiváló 
tulajdonokkal felruházott ifjú ember holt
testét az utdsó útra elkísérte.
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A  M E G Y E  É S A  V Á R O S.
— A közigazgatási bizottság július

10-én tartja meg havi ülését.
— A választók névjegyzéke. E hó

ötödikétől kezdve a városházakon és 
körjegyzői hivatalokban közszemlére 
vannak kitéve a jövő évre érvényes 
képviselőválasztási névjegyzékek. Tiz 
napon, julius 15-éig lesznek ott látha
tók, hogy ez alatt az idő alatt min
denki meggyőződhessék arról, nem 
esett-e rajta a neve kihagyásával jog
sérelem, a melyet most megorvosolni 
lehet. Nem fölösleges a körültekintő 
óvatosság, különösen azok részéről, a 
kik adóhátralékban vannak, de kiknek 
a kúriai bíráskodásról szóló törvény 
megadja a választói jogot. Igen helye
sen teszik a választók, ha e tiz nap 
alatt — a melyhez már csak pár nap 
hiányzik — résen lesznek és nemcsak 
a saját maguk, de ösmerőseik nevének 
is utánanéznek a névjegyzékben, hogy 
még idejében megfelelő intézkedésről 
gondoskodhassanak. Annyival is fonto
sabb az előrelátó gondoskodás, mert a 
most megállapítandó névsor lesz a jövő 
évi választásoknál a mérvadó.

— Az uj középiskolai tanterv. A kul
tuszminiszter a tankerületi főigazgatók
hoz az uj középiskolai tantervek életbe
léptetése dolgában rendeletet intézett, 
mely a minap jelent meg a hivatalos 
lapban. A jövő iskolai évben tehát már 
ez uj tanterv szerint tanítanak a ma
gyar középiskolákban. Az uj tervben 
nagy súlyt vet a miniszter a túlterhe
lés elkerülésére, továbbá a nemzeti tár
gyaknak fokozott mértékben való taní
tására. Szükebbre szorítja a magyar
latin fordítást és hatásosabbá és inten
zivebbé iparkodik tenni a magyar tör
ténelem és magyar irodalom tanítását. 
A történelem tanításában egyáltalán 
nagy változás áll be. A nemzeti törté
net a k ö z é p i s k o l a  v a l a m e n y -  
nyi  o s z t á l y á n  végig kiséri az ifjút, 
részint mint önálló tanulmány, részint 
pedig mint a világ história szerves ré
sze. Ez mindenesetre tágítani fogja az 
ifjúság szemhatárát a hazai történelem 
megértésében és mélyebb fülfogásában.

Temesvármegye, felejthetetlen főjegy
zője halálára a következő gyászjelentést 
adta ki:

»Temesvármegye tisztikara, kezelő- 
és segédszemélyzete benső fájdalom
mal jelenti, hogy szeretett tisztviselő
társa, revisnyei Reviczky Pál Temes- 

^vármegye főjegyzője f. évi julius hó 
3-án d. e. 10 órakor Sátoralja Ujhely- 
ben (Zemplénvm.) hosszas szenvedés 
után elhunyt.« stb.
A vármegye közönsége következő

képpen adja tudtul a halálesetet:
»Temesvármegye közönsége benső 

fájdalommal tudatja, hogy jeles tollú 
főjegyzője revisnyei Reviczky Pál f. 
évi julius hó 3-án délelőtt 10 órakor 
Sátoralja-Ujhelyben, (Zemplénmegye) 
hosszas szenvedés után elhunyt.« stb. 

Ott a hol Reviczky Pál élt, ott a 
hol a hazának és vármegyéjének szen
telte életét és szép tehetségét, ott a 
sajtó, a közvélemény őszinte igaz meg
nyilatkozásaként szomorú megindultság- 
gal búcsúztatja el a jeles főjegyzőt, ezt 
a kedves embert és ezt a kiváló lelket.

Egyik tekintélyes temesvári újság igy 
ad részvétének kifejezést:

A lehangoltság fájó érzelme tölti el 
szivünket, ha a napsugaras tavarzba 
tévedő zord hideg lesorvasztja a vi
ruló fa zöldelő lombjait, üde virágait, 
pedig még csak sejtjük, hogy a vi
rágból gyümölcs is teremhet.

A lehangol ás fájó érzete vesz raj
tunk erőt, ha egy szép dal első meg
kapó ütemei után szétszakadnak a 
hangszer húrjai, pedig csak sejtjük a

A görög-pótló tárgyak között tág he
lyet talál a szabadkézi rajz tanítása, az
zal a világos célzattal, hogy az eszté
tikai és művészi érzéket fejlessze. Ne
vezetes változás továbbá a modern nyel
vek tanításában hangoztatott gyakorlati 
szempont; az uj tanterv több időt is 
ád az élő nyelvek tanítására. Minden 
egyes tantárgynál megjelöli a tanterv 
világosan a kitűzött pedagógiai célt.

HÍREK.

Be kár !

rekvő tettvágy, igyekvő munkaerő 
halmozódott össze egy nemes lélek
ben. És mintha egy pillanatra felzu- 
dult volna ellene, hogy mind ennek 
egy hitvány kór miatt pusztulni kell. 
Földdé válni, elenyészni kell!

Még halála előtti napon ő maga 
diktálta tollba a partéját: . . . »meg
halt f. é. julius hó 3-án életének 31. 
évében« . . . szóról szóra igy! És 
ma már pár méter mélyen a fekete 
földben nyugszik.

He kár! (^A)

ból a vidéki lelkészek és világi képvi
selők közül igen szép számmal jelen
tek meg. A közgyűlést imával kezd
ték meg, mely után Radványi István 
kegyelettel emlékezett meg Erzsébet 
királynéról, báró Radvánszky Jánosról 
és Szentmártoni Radó Kálmán v. b. 
titkos tanácsosról, a dunántúli kerület 
volt felügyelőjéről, kinek temetése f. ho
6-án történt s melyre Zelenka Pál püs
pök is elutazott. Majd a főesperes em
lékezett meg Rőczey János volt fan
csali lelkészről, ki a lelkészt pályán 
mintegy félszázad időt töltött s nemes 
cselekedetek által megszentelt életét fiá
nál, ki Dobsinán a polgári iskola igaz
gatója végezte be. A gyűlés főbb tár
gyai közül különösen élénk eszmecsere 
folyt a lelkészi nyugdijintézeti javaslat 
tárgyalásánál.

— Magánkórház Szerencsen. Dr. Pa-
czauer Mór és fia engedélyt leértek és 
nyertek a belügyminisztériumtól, hogy 
Szerencsen saját kertükben egy magán
kórházat épithessenek. I la a jelentkező 
vállalkozókkal sikerül megegyezniük, 
még. e hónapban hozzáfognak annak 
építéséhez. Nagy előnye lesz ezen kór
ház úgy a városnak, mint a köt nyék
nek. — Sürgős esetekben nem fog 
kelleni a messzebb fekvő közkórházakba 
cipelni a nagybetegeket.

— Zeneiskola Sátoralja-Ujhelyben.
Szatmári Ármin zenetanár zeneiskola 
létesítésére engedélyt kapott-

— Hangverseny. Fülöp Riza opera 
énekesnő és B. Polgár Gyula Fülöp 
Alfréd zenetanár közreműködésével ma 
este a városi színházban hángverseny- 
nyel egybekötött szinielŐadást tartanak. 
Kezdete este 8 órakor.

— János napja. F. hó 6-án volt Ro- 
monyák János mikóházai gör. lcath. plé
bános, szentszéki ülnöknek a névnapja ; 
mely alkalomból mostan is, mint min
den évben, a jó barátok egész serege 
jött össze nála, hogy szercncsekivána- 
taikat kifejezsék. A szerető házigazda 
lukullusi lakomában részesítette a mint
egy 35 személyt számláló vendégeit, 
kik egy kedélyesen s vígan eltöltött 
est emlékével csakis a késő éjfél utáni 
órákban kezdtek oszladozni. A társaság 
nagy derültésége és lelkes éljenzése 
között, egyik jó barátja a/, ünnepek
nek versben szép felköszöntőt mondott.

—k.
— Vivótanfolyam Sátoralja-Ujholyben.

Megemlékeztünk már arról, hogy Kó-

Szombat, julius 8,

megye részéről is méltóképpen nyilat
kozott meg. — Ott volt a temetésen 
Zemplénvánncgye és Sátoralja-Ujhely 
város színe java. A gyászoló családhoz 
napokon át érkeztek a részvétteleg- 
rammok.

Uyképp fejezték ki részvétüket:
Herceg Windisgratz Lajos és neje, 

báró Scnnyey Pálné, gróf Wallis Gyula 
és neje, gróf Mailáth József és neje, 
Dessewffy Sándor Csanádi püspök, gróf 
Zichy Gábor és neje, gróf Zichy Miklós 
és neje, gróf Zichy Vladimir, gróf Zichy 
Andor, gróf Dessewffy Aladár és neje, 
Mikes grófné, báró Vácscy Sándor, 
báró Ambrózy Lajos, báró Ambrózy 
Gyula, báró Ambrózy Georgine, báró 
Ambfózy Béla, Schweitzer temesvári 
hadtestparancsnok, Weisz altábornagy, 
Szmrecsányi János, Hammersberg Jenő 
és neje, báró Fischer Gusztávné, Paiss 
Andor kúriai tanács-elnök, Bcssenyey 
Gáborné, Seyfried József, Müller Kál
mán egyetemi tanár, Imrédy Béla, 
Aranyossy László, Wiczmándy Ödön, 
Wiczmándy Tamás, Szerviczky Ödön, 
Szerdahelyi Vince, Bakonyi Géza osz
tálytanácsos és neje, Szunyogh Dezső, 
Telbisz polgármester, Tomka Jenő, Tho- 
mán István zeneakadémiai tanár, Vas- 
tagh Géza festőművész, Vályi László 
miniszteri titkár, Reviczky Ambro, Mol
nár István, Molnár Viktor, Molnár Béla, 
Mayer Károly orsz. képviselő, Kapdebó 
Gergely, Matolay Etele, Dókus Ernő, 
Dókus Gyula, Szentiványi László és 
neje, Sóvári Soós Pálné, Meczner Mór, 
Reviczky László és neje, Reviczky Imre 
és még számosán.

Meghalni most — irtúztató, 
Meghalni majd — gyerekig  

Orosz közmondás

Réviczky Pál. a halála biztos tuda
tában, a hit gyógyító balzsamától eny
hültén, azt sóhajtotta halálos ágyán ;

Harmincz esztendős vagyok. Be 
kár!

Szomorú, szivszaggató jelenet. Az 
özvegyen hátrahagyott fiatal feleség 
felsíró zokogása úgy hangzik ilyenkor, 
mintha a Stabat mater felségesen bá
natos akkordját hallanok.

Be kár! Egy szerető rokon, egy 
nemes-lelkű ember, egy férfi tele am
bícióval az elmúlás kisértő, komor 
sejtelme közben morfondíroz ckkép 
. . . Az utolsó gondolat lehelete . . .

És úgy van, hogy mindenütt ahol 
egy nagy lélek gondolatait hirdeti: 
ott golgota van. A szívnek, a fájda
lomnak micsoda golgotája nyilatkoz- 
hatik meg a haldokló ember lelkében ? 
Mert hisz hányszor érezzük és mennyire 
igaz, hogy mindenki hősiesen érzi a 
fájdalmat csak az nem a ki érzi.

Mennyi igaz szenvedés, a haldokló 
és búcsúzó szív mily őszintén megnyi
latkozó szenvedése van ebben a rövid 
két szóban: Be kár!

Mintha az irányában érzett részvét 
nagy tengere folyt volna egyszerre 
a leikébe úgy hangzik nekünk ez a 
rövid két szócska: Be kár!

Mintha visszatekintett volna a múlt
jába, ahol csupa merő ambíció, tö

» Felsőmagyarországi Hírlap.« 
Julius 1-én új előfizetés nyílt 
a Felsömagyarországi Hírlapra. 
Kérjük azokat a tisztelt olva
sóinkat, akiknek az előfizetése 
ezen a napon lejárt és azokat 
a kik lapunk új előfizetői közé 
lépni óhajtanak, méltóztassanak 
a megújításról és illetve az 
előfizetésről kiadóhivatalunknál 
(Sátoralja-Ujhely, Wekerle-tér 
5 0 2 .) idejekorán gondoskodni, 
hogy a lapot akadálytalanul 
küldhessük tovább.

— Személyi hírek. Herceg Windisch- 
grátz Lajosné szül. Dessewffy Leontine 
grófnő csütörtökön délután városunk
ban volt, meglátogatta Ambrózy Nán
dor ügyvéd családját is, ahol a Reviczky 
Pál halálesete fölötti részvétét szemé
lyesen is kifejezte. — Fomszek Béla 
törvényszéki elnök a homonnai, sztrop- 
kói és varannói járásbíróságok meg
vizsgálása után tegnap érkezett vissza 
Sátoralja-Ujhelybe.

— Eljegyzés. Czeizler Béla szerencsi 
vállalkozó eljegyezte Braun Teréz kis- 
aszzonyt, Braun Sándor, a »Budapesti 
Napló« felelős szerkesztőjének nővé
rét, Borsod-Mező-Keresztesről. — Gyar- 
mathy Béla sátoralja-ujhelyl kereskedő 
eljegyezte Berzy Matild kisasszonyt 
Berzy László miskolezi nagykereskedő 
leányát,

— Egyházmegyei gyűlés. A hegyal
jai ág. h. ev. egyházmegye Radványi 
István egyházfelügyelő és Turóczy Pál 
főesperes elnöklete alatt tegnap tartotta 
közgyűlését Miskolczon, mely alkalom

veszteséget mely ezáltal bennünket ért,
A fájó érzet megdöbbenéssé válto

zik, ha tudjuk, hogy a díszétől meg
fosztott fa nemes gyümölcsöt szokott 
teremni, ha már észrevettük a virág 
kelyhében, hogy a biztató remény 
büszke valósággá indult fejlődni.

Megdöbbenéssé változik át a fájó 
érzelem, ha ismerjük a dalt, mely meg
szakadt.

Temesvármegye sokat veszített Re
viczky Pálban. Elveszítette jeles tollú 
főjegyzőjét, a ki fényes jövőre volt 
predestinálva; elveszítette a nemes am
bíció képviselőjét, a szorgalom, 
munka és kitartás példányképét és a 
mi legjobban szomoritó, elveszítette 
egyik jövendő büszkeségét.

Széles körökben ismerték lánglelke 
hevüléseit; azt a lankadatlan szorgal 
mát, mclylyel még néhány hóval ez
előtt is, bár szenvedő szervezete rab
bilincsei közt, tört magas céljái felé; 
ismerték erős, sovinizmus nélkül való 
nemzeti érzületét, liberális gondolkozá 
sát, éles ítélő tehetségét, finom tapin
tatát és megnyerő modorát.

Ámde a dal első üteme után elsza
kadtak a hurok; a nemes gyümölcsö
ket Ígérő virágokat a napsugaras ta
vaszba tévedt zord hideg lchcllete le 
sorvasztotta és most megdöbbenve, 
fájó szívvel gyászoljuk a nagy remé
nyekre jogosított férfiút.

A » Temesvarer Zeitung« a következő 
sorokban emlékezik meg a Reviczky 
kiváló egyéni tulajdonairól és arról a 
nagy vesztességről, amely halálával Te
mesvármegye társadalmát és közigaz
gatását érte :

Mélyen érzett, legfájdalmasabb rész
vétet ébreszt úgy Tcmesvárott, mint 
egész vármegyénkben az immár két
szeres gyászjelentésekkel elterjedt hir 
revisnyei R e v i c z k y  Pál temesi fő
jegyző lialáláláról. Mérlegelik a súlyos 
vésztességet, mely a vármegye köz- 
igazgatását érte ezen haláleset, egy 
oly világos főnek elvesztése által, mely
nek tiszta ítélő és tájékozási képessé
gét csak buzgó, tüzes munkaszeretete 
és személyes előnyeinek megnyerő ha
talma múlta fölül.

A társadalmi körök azonban Őszinte 
könnyeket hullatnak utána, mert az 
erőtől duzzadó, friss kedélyű gaval
lérra, szellemdu* társalgására, humo 
ráta, művészi és irói lényének finom
ságára való visszaemlékezés csak 
fokozza a fájdalomérzetét, mely min
denkin erőt vesz, ha ily fiatal életet 
lát a sírba hullani.

Idegen vármegyéből jött ide Re
viczky Pál. Kiválóaknak kellett lenni 
az előnyöknek, melyek neki ennek da
cára nemcsak a társadalmi, hanem a 
törvényhatósági életben és kollégái 
körében is annyi igaz barátságot és 
őszinte tiszteletet szereztek. És épp 
ily óriási mértékben nyilvánul ezen 
köröknek gyásza is. A Mtihlc cég ter
meiben csak úgy tornyosodnak a ke
gyelet és szeretet jelei, melyek Temes
várról Sátoralja-Ujhelyig hosszú utat 
fognak megtenni, hogy az oly korán 
elhunytnak koporsóján, barátainak és 
hivataltársainak szerctctét és gyászát 
tolmácsolják.
Az elhunyt irányában tanúsított im

pozáns részvét a temetésen a szülővár-
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nyay Kyss Albert kassai vivómcster 
Sátoralj a-Ujhely ben v i v ó-tanfolyainot 
nyit. Á tanfolyam Jiövő hét hétfőjé
től szeptember hó elsejéig tart, amely 
idő alatt hetenként háromszor: hétfőn, 
csütörtökön és pénteken a jeles vívó- 
mester az olasz és belga iskola szerint 
ad oktatást. Kyssnek a vivósport terén 
igen előnyösen ösmert neve van, Kas
sán úgy katonáéknál mint minden úri 
sport egyletnél az ő kezében van a vi- 
vómesteri kard és legtöbb tanulmánya 
erre büszkén hivatkozhatik. A ki ezen 
sporthoz kedvet érez s az ő keze alá 
kerül az tökéletes ösmeretet sajátíthat 
el ebben a szép sportban. Eltekintve a 
most maniatikusan dühöngő párbajaffé- 
rekré tisztán a plasztikus és érdekes 
sport kedvéért is sokan fognak kapni 
az alkalmon, hogy a nálunk ritkán mű
ködő vivótanfolyamokban részt vehes
senek.

— Eljegyzés. Szakátsy Károly elő
nyösen ösmert helybeli cukrász, Sea• 
kátsy Miklós állami utbiztos fia, folyó 
hó 5-én eljegyezte Csontos Zsuzsika 
kisasszonyt, Csontos Bertalan nagygéresi 
birtokos kedves és szép leányát.

-- Leégett gőzmalom. A nátafalvi gőz
malom e hó 6 án_éjjel ismeretlen ok
ból kigyuladt és teljesen leégett. A ma
lom melletti raktárban volt mintegy 
150 métermázsa életnemü, ami szintén 
a lángok martaléka lett.

— Árvíz veszedelem. Nagymihályt 
és vidékét a folytonos esőzésektől meg
áradt Laboré, Ondóvá és Dúsa árviz- 
veszélylyel fenyegették, a katasztrófa 
nem állott ugyan be, de a kiöntött viz 
óriási károkat okozott mindenütt. Nagy- 
Mihályban is folyó hó 3-án éjjel ijesz
tővé vált a helyzet, a felvidékről roha
mosan megindult a viz, erről még az 
éjszaka folyamán nyert távirati értesí
tést Nagymihály város ügyésze Su- 
lyovszky István, ki a kellő intézkedé
seket nyomban megtette. A lakosság 
résen volt, az elöljáróság, csendőrség, 
rendőrség, az uradalmi tisztviselők élü
kön Baján Imre igazgatóval s mintegy 
100 munkás éjnek idején kisiettek a 
Kalapos-, Felső- és Malom-utcai par
tokhoz s megakadályozták, hogy a viz 
a töltést áttörje. Reggeli 5 órakor a 
viz elérte a partot s első sorban a szom
szédos Sztrajnyán községet elöntötte, 
a viz a szobákba behatolt és a veté
sekben óriási károkat okozott, a be nem 
hordott takarniánynemüeket teljesen el
vitte. Nagymihályban a délelőtt folya
mán az Alsó, Felső és Kalapos utcákat 
és a Yrerbócsikot szintén elöntötte a 
viz, mindenki rettegni kezdett, szeren
csére azonban 11 órakor apadás állott 
be s ezzel a katasztrófa el volt hárítva. 
A/. áradás a határban is nagy károkat 
okozott; a kapás növények majdnem 
teljesen elpusztultak, a szénát is elvitte 
a viz — A vidéken Lasztomért érte a 
legnagyobb csapás. Ott a viz az utcára 
kijött s a közlekedés úgyszólván meg
akadt, az egész határ csupa tenger, 
víznél egyebet nem látni. — Pazdics, 
Füzessér, Gatály, Kis- és Nagy-Ráska 
községekben szintén nagy a viz s min
denütt jelentékeny károkat okozott. — 
A vetések, melyek egy-két héttel ez
előtt még elég szép aratáat Ígértek, 
a legtöbb helyen megromlottak és ki 
tudja, nem-e teljesen tönkre mennek.

— Virágkorző és confetti Ungváron. 
A Budapesten működő ungvármegyei 
egyetemi hallgatók egyesülete gróf Tö
rök József, Ungvármegye főispánjának 
védnöksége alatt e hó 13-án, a Széche- 
nyi-kerlben — segélyalapja javára vi
rágkorzóval, séta-hangverseny- és con- 
fettivel egybekötött zártkörű nyári tánc- 
mulatságot rendez.

— Halálos kigyómará8. Epret szedni 
ment a napokban három sdlyi asszony. 
A közeli erdőben próbálták az alacsony 
bokrok közt kosaraikat megtölteni, de 
a munka nagyon lassan haladt. Érett 
eper nagyon ritkán volt a bokorban 
és igy a hosszas munkában meg akar
tak pihenni. Ledőltek egy sürü bokor 
mellé a fűbe, de nem sokáig nyugod
hattak, mert rövid pár perc múlva az 
egyik asszony rémült sikoltással ugrott

fel. Egy kígyó harapta meg, mely mint 
csakhamar kitűnt, keresztes vipera volt.
A bokorból mászott elő s erősen meg
marta az egyik asszony hüvelykujját. 
Az asszony a heves fájdalom érzetére 
ébredt fel és rémülten látta a kezén a 
kígyót, mely a harapás után visszasik- 
lott a bokorba és nyomtalanul eltűnt.
A meginart asszony társnőivel vissza- 
sietett a faluba. Mue beértek, az asz- 
szony keze, karja erősen feldagadt volt.
A daganat következtében heves forró
ság lepte meg és a marást követő két 
óra leteltével az asszony meghalt.

— Postagyakornokok. A kassai pós- 
taigazgatóság kerületében 15 gyakor
nokjelölt i állásra pályázatot hirdetnek. 
Ezen állásokra az 1883. évi I. t. ez. 
14-ik §-a alapján mindazok pályázhat
nak, a kik középiskolát vagy ezzel 
egyenrangú más tanintézetet érettségi 
vizsgával sikeresen végezték, 18-ik élet
évüket betöltötték és magyar állampol
gárok. Ezen feltételeken kívül a pályá
zók községi erkölcsi bizonyitványnyal 
fedhetetlen előéletüket, közhatósági or
vosi bizonyitványnyal pedig ép és egész
séges a posta- és távirdaszolgálatra tes
tileg és alkalmas voltukat tartoznak' iga
zolni. A sajátkeziilcg irt és születési, 
orvosi, erkölcsi és iskolai bizonyítvá
nyokkal felszerelt kérvények a már köz- 
szolgálatban állók által, elöljáróságuk, 
a közszolgálatban nem levők által pe
dig az illető szolgabiró vagy polgármes
ter utján folyó évi julius hó 31-ig a 
kassai posta- és távirdaigazgatósághoz 
nyújtandók be, s amennyiben az emlí
tett határidőig pályázók kellő számmal 
nem jelentkeznének, később érkező fo
lyamodványok is elfogadtatnak. A pá
lyázók közül kiválasztottak az igazga 
tóság vezetőjénél személyesen jelent
kezni tartoznak, a ki azután félfogadá
suk iránt végleg határoz. A felfogadott 
posta- és távirdagyakornok — jelöltek 
eskü helyett ezt pótoló fogadalmat tesz
nek. Egy (1) forint napidijban részesit- 
tetnek. A részletesebb feltételeket a 
* Felsőmagyarországi Hírlap « szerkesz
tőségében bárki megtekinthi.

— Nyugtatvány. M. G. ur által foga
dásból kifolyólag adományozott és a 
tekintetes Szerkesztőség által hozzánk 
juttatott 1 frtot egyleti pénztárunk ja
véira átvettem. Fogadja a nevezett ur 
hálás köszönetünk kifejesését. — A te
kintetes Szerkesztőséget nagyrabecsülve, 
az »Első Sátoralja-Újhelyi Izr. Betegse- 
gélyző Egylet«: Haas Mór, egyleti pénz
tárnok.

— Agyongázolt gyermek. Pénteken 
bort szállított egy fuvaros kocsi a vas
úti állomástól az ungvár pincékbe. 5 
éves gyermek hajtotta a lovakat, a ki 
a Kazinczy-utcán szerencsétlenül a lo
vak közé esett, a súlyos teherrel meg
rakott kocsi átment rajta. Két órai kí
nos vergődés után a szgény gyermek 
meghalt. 5 éves gyermekkel szállhat
nak borokat — hallatlan gondatlanság.

— Cirkusz. A »Vörös Ökör« udvar
ban pár nap óta cirkuszi mutatványo
kat produkál egy lovartársulat. A nagy 
látogatottságnak örvendő cirkusztársa
ság minden este újabb programmal lép 
a nagyközönség elé. Jól idomított lo
vakkal való mutatványok, műlovaglás, 
trapéz és kötélgyakorlatok, equilibrista, 
bohóc és némajátékok váltakoznak a 
műsorban. A cirkusztársaság még csak 
pár napot időzik városunkban.

— Nagy nyári táncmulatság. Holnap 
vasárnap nagy és fényesnek Ígérkező 
nyári táncmulatság lesz a »Nyúl«-féle 
kerthelyiségben. A sátoralja-ujhelyi első 
izr. betegsegélyző egylet mulatsága lesz 
ez, amelynek népes vigalmi bizottsága 
élén a diszelnök és elnök mindent el
követtek a siker érdekében, ami pedig 
eredmény nélkül nem maradhat.

— Jönnek a tamburások. Élénk em
lékezetünkben él még az a sok kelle
mes est, melyet a tamburások éneke 
és zenéje mellett élveztünk a »Bock« 
kerthelyiségében. Most az újonnan át
alakított szép kerthelyiségben a jövő 
héttől kezdve ismét ott lesznek a tam
burások. Jönnek és a mi egyhangú nyári 
életünkbe ismét egy kis pezsgő hangu

latot fognak varázsolni. A tamburások 
bájos zenéje változatosságképpen kel
lemessé fogja tenni a nyári estéket, né
pessé a »Bock« kertjét. Csak az idő 
kedvezzen, mert bizony ez évben még 
alig lehetett részünk kellemes kerti es 
tékben.

— Cigányok verekedése. Levelezőnk 
írja, hogy Pácin községben a felvégi 
cigányok között a minap véres vereke
dés folyt le. Horváth Jánost ez alka
lommal oly súlyt, san verték meg, hogy 
a helyszínén meghalt; hatan pedig a 
sérülések folytán betegen feküsznek.
A kevésbbé sérült vagy sértetlen ma
radt többi verekedőket átadták a bíró
ságnak.

— Tömeges betörés. Az elmúlt na
pokban városunkban két helyen is kö
vettek el betörést még eddig ismeret
len tettesek. Először Benedek János 
pénzügyi titkárnál tettek látogatást, 
honnan körülbelül 200 frt értékű ruha
neműt loptak el. — Ezután Markovics 
Emil korcsmároshoz törtek be és ugyan
annyi értékű ékszert emeltek el. A tet
tesek után a rendőrség megindította a 
nyomozást.

— A kinek még soha egy krajcárja
88 volt. Az ungvári regimenthez bevo
nultak az uj bakák s köztük egy rutén 
legény, nagy csontos szikár fiú. a ki 
nagyot nézett a puskán, a bajonetten, 
a katona ruhán is, meg körül a sok 
nagy házon . . . Soha se látott effélét. 
Öt napi katona volt már, a mikor sor
jába állították őket valamennyinket a 
folyosón s mindenkinek apró kerek va
sakat nyomtak a markába. Némelyik
nek sok feketét, másiknak csak kevés 
fehéret . . . S minden baka zsebrevágta 
a kis vasakat. A rutén fiú pedig csak 
bámult, hogy ugyan mire való ez, meg 
is kérdezte végre egy pajtását. Az föl
világosította, hogy a kis kerek holmit 
nevezi a világ s arra valók, hogy a 
boltban, meg a kofáknál vásárolni le
hessen velük. No még ilyet se hallott 
a szegény fin s várta, hogy a többi mit 
csinál. I logy majd utánuk csinálja ö is. 
A többiek lementek a kantinba. Egyik 
pálinkát ivott, a másik szalonát vagy 
túrót vásárolt. O is odament a pudli- 
hoz s kissé remegve is attól, hogy ta
lán csak viccelnek vele, vásárolt vala
mit. Adtak neki, amit kért, mire ő oda
adta az egész ötnapi lénungot a kan
tinosnak. Lassan-lassan értették meg 
vele, hogy a harminc krajcárból még 
vagy huszonnégyet visszakap s hogy a 
fehér pénz többet ér, mint a fekete . . .  
Nem igen hitte, egyáltalában nem igen 
akarta elhinni a dolgot s künn a folyo
són újra elővette a pénzeit s forgatta, 
nézegette — és csóválta a fejét . . .  — 
Érdekes, hogy mi minden van a vilá
gon . . .  De az a világ is érdekes és 
keserves lehet, ahonnan ilyen húsz esz
tendős fiú kerül a mi világunkba, {bn.)

— Widder Gyula gyógyszertárában 
Sátoralja-Ujhelyben egy legalább 6 gim
náziumi osztályt végzett ifjú gyógysze
rész gyakornokul felvétetik.

KÖZGAZDASÁG.
A Latorca szabályozása.

Irta: g r ó f  M aildth Jóasef.
(H—k)  B u d a p e s t ,  ju l iu s  8.

A már gazdaságilag lényegesen átala
kult Bodrogköz egy része, a Latorca 
vidéke még mindig válságos helyzetben 
van és a jelenleg újból tapasztalható 
árvizbajok mellet ismét szükségesnek 
tartom fölemlíteni, hogy az előtt csak 
néhány napig tartó esőzések folytán a 
Latorca folyó alsó része megint kiön
tött és megsemmisítette szénatermést.

Ezen helyzet ismétlődik évről-évre 
kisebb-nagyobb mértékben, amint erről 
hazánk első szakemberei a helyszínén 
is meggyőződtek.

A Latorca alsó része ugyanis meg
hagyatott régi állapotában, mig a fel
sőbb fekvésű folyók szabályozva lettek 
és oly nagy tömegekben szállítják le az 
árvizeket az alsóbb részekre, hogy a 
mederben helyet nem találva, magasra

felduzzadnak és környéküket elöntik.
Ehhez járul még, hogy az Andova 

és Tapoly hordaléka a Bodrog folyó 
medrét beiszapolja és igy egyre keve
sebb vizet lesz képes átvenni és tovább 
vezetni.

A bodrogközi Tiszaszabályozó tár
sulat ezen önhibáján kívül támadt ba
jok enyhítésére a Latorca kiöntésének 
kitéve maradt területeket az ártéri adó 
alul ideiglenesen felmentette, habár a 
T isza folyó árvizeitől meg is védelmezi 
azokat, és igy a társulat is jelentékeny 
anyagi veszteséget szenvedett.

De nem célom a részleteket újból 
felsorolni, elég sokat foglalkoztunk már 
azokkal; nem p a n a s z t  szándéksznm 
emelni, inkább megnyugtatni óhajtom az 
érdekeltséget, hogy hazánk szakembe
rei immár komolyan foglalkoznak a 
Latorca folyó szabályozásának, terve
zeteinek megállapításával és bizhatunk 
a földmivelésügyi m. kir. miniszter ur 
igazságszeretetében, a ki nem fogja 
megengedni, hogy Latorca vidékének 
tősgyökeres magyar lakosságú közsé
geit és értékes földterületeiket a felsőbb 
fekvésű vidékek érdekében vizraktár- 
nak fölhasználják és gondoskodni fog 
arról, hogy az évtizedek óta árvizba- 
jokkal küzdő birtokosokon segítve le
gyen.

* Gazdasági egyletek a szegedi kiál
lításon. A gazdasági egyesületek a sze
gedi kiállítás alkalmából is bizonyítják, 
hogy hivatott vezetői, szükséges élet- 
műszerei a társadalmi mozgalmaknak. 
Az egyletek által megindított mozgal
mak szép eredményre vezettek, a meny
nyiben a Bács, Csongrád, Békés, Jász- 
Nagy-Kun, Csanád, Arad, Temes és 
Torontál vármegyék gasdasági egyesü
leteinek sikerült nagyobbszabásu gyűj
teményes kiállításokat szervezniük és 
ezen kívül valamenynyi egyesület szá
mos marha, juh, sertés és lóból álló 
kollekciókat is állít egybe a népies te
nyészetekből, a kiállításon tehát a gaz- 
datársadalmi tevékenység eredményei 
is méltó arányokban képviselve lesznek. 
Kiváncsiak vagyunk Zemplénmegye mit 
fog produkálni ?

— Az időjárás. Régi unalmas téma, 
mely azonban képes teljesen kihozni 
az embert a sodrából. Mostanában is 
igy vagyunk vele. Már türelmetlenné, 
idegessé lesz mindenki, ha az időre 
gondol is. Hetek óta alig tudunk em
lékezni egy-egy verőfényes napra s ha 
akadunk is a múltban egy ragyogó dél
utánra, elmossa emlékét a csúf, sivár 
szürkeség, mely elfed a jelenben min
dent. Napok óta egyre hull, szakad az 
eső, ha szünetel is egy időre csak azért 
történik, hogy annál rohamosabban zú
duljon a következő percben nyakunk 
közé.

APRÓ REGÉNYEK.
VIRTUS.

Irta: Thury Zoltán.
III. (4)

Benn Gerbenczeynek már kompániája 
is akadt. Egy pár városi pajtással ült 
egy sarokasztalnál s éppen a vendég
lőssel tárgyalt.

— Aztán igazán itt vannak?
— Itt tekintetes ur a nyolcas szám

ban.
Gerbcnczey ur az urakhoz fordult s 

csillogott a szeme, amint eldicsekedett 
nekik a históriával.

— Szereti a gyerek a lányt, hát csak 
nem hagyja magát. Az övé, ha hozzá 
húz a szive. A lány mindig azé, akibe 
szerelmes. Ha akadnak olyan vén bo
londok, akik az útjába állnak, hát segít 
magán. Nem igaz?

Az urak ráhagyták, hogy igaz bizony, 
már hogyne volna igaz s telerakták az 
asztalt borral.

Heves ur a másik asztalnál telepedett 
le, félig hátat fordítva a kompániának 
s hívta a vendéglőst.

Erre már felpattant Gerbenczey.
— Nem megy egy lépést se. Ide áll 

mellém. A ki beszélni akar magával, 
az jöjjön ide, majd a szemébe nézek,
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Az urak kacagtak s az egyik egy 

termetes poharat színig megtöltött bor
ral s átküldtc Heves urnák. Rátette a 
névjegyét is illendőképpen. A felkínált 
falusi uraság azonban csupa méreg lett 
a kötözködésre. Falhoz csapta a poha
rat s fölszedelőzködött, hogy kifelé men
jen. Azt mormogta, hogy a kinek nincs 
helyén az esze, azzal nem áll szóba.

Gerbenczey fölugrott az asztal mellé 
a odakiabált a szomszédhoz.

— Engem tart az bolondnak ?
— Olyan formán.
Nagy szünet következett. A két em

ber veszedelmes mérgesen meresztette 
egymásra a szemét s Gerbenczey erő
sen szorongatta egy üveg nyakát, hogy 
most már mindjárt odavágja a Heves 
ur fejéhez. Mielőtt azonban idáig jutot
tak volna, elkacagta magát.

— igaza van neki.
Heves urnák az se tetszett.
— Már mért volna igazam.
— Nem az úrhoz szóltam.
— Neme?
— Nem hát. A ki velem a másik 

asztáltól tárgyal, — azzal szóba se ál
lok.

— Tán hogy odamenjek ?
Meg is indult, de valami barátságos 

szándékkal. Kifeszitette a mellét s egye
nesen Gerbenczey úrhoz akart férkőzni, 
a ki pedig az asztal túlsó oldalán ült. 
Az urak azonban hamar útját vágták 
a verekedő kedvének. Egyszerre né
gyen is körülvették, lehúzták róla a 
kabátot s e közben azt tárgyalták vele, 
hogy a ki haragszik, annak nincs igaza.

— Ha szereti a fiú a leányt, hát 
neki kell adni.

— Ki mondja azt, hogy kell ? Én 
nem adom. Ha még másforma volna, 
nem ilyen, c fajta.

Gerbencey büszkén kivágta a mellét.
— Jó faj ez. Nem kérem az úrtól 

kölcsön a magáét.
Az urak leültették a vendéget, bort

töltötek a poharába s biztatták, hogy 
igyák. Fel is köszöntötték s aztán a 
fiatalokról kezdtek el beszélni, a mire 
különösen Gerbenczey érzékenyedett el.

— Szegény gyerekek.
— Mit szegény! Van annak a lány

nak annyija, mint az ur fiának.
— Nem azért mondtam, hogy pat

togjon az ur.
— Nohát.
Sokáig halgattak. A fiatalokra gon

doltak mind a ketten s a nagy csönd
ken rábámultak egymásra, de már mint 
ha nem lettek volna olyan mérgesek. 
A Gerbencei ur szeme lassankint vizes 
lett, abban a nagy örömben, hogy mi
lyen szépen megsegítette a boldogsá
gát a fia s áthajolt az asztalon Heves úr
hoz.

— Öreg cimbora, csak nem harag
szol.

Megölelte s magához szorongatta a 
vén embert, a ki pedig még mindig 
nagyon haragos volt és dörmögött, ám
bátor már mosolyogni kezdett az arca 
s amig beszélt, remegett a hangja.

— Leszedik az embert a lábáról. Sok 
gazember . . .

(Vége.)

A szerkesztőség üzenete:
P. Szerencs. Úti rajzokkal most bőven el 

vagyunk táfva. Felelős szerkesztőnk felső
itáliai utjábrtl több kézirat van soron. Brényi 
Nándor lapunk rendes dolgozótársa római, 
■ápolyi ós tiroli utitárcákat küld Tessék 
megkísérlem más irányban. Önnek ügyes tolla 
van.

Sch. S. Szeged. Nem használhatjuk. Kézira
tokat vissza nem adunk. Köszönjük szives 
érdeklődését.

Kaszinói tag Helyben. A vásárnapi majálison 
nem tudjuk ott lesz-e a kérdezett. Tessék 
eliönni ott majd meggyőződhetik személyesen.

Sienit, granit, labrador, szürke és lehérmárvány, valamint homokkő

s í r k ö v e k  és p y r a m i s o k
nagy raktára dús választékban 

5 -1 0 0 0  írtig

B U R G E R  M .
sirköraktárában 

S.-a.-bj helyben, a * Vörös ökör« 
épületben.

Iroda az I. emeleten. 6_
Ugyanitt siremlék-kövek vésése, aranyozása és feláilitása, 

sirdomb-keritések felállítása legjutányosabb árban elvállaltatik

Kiadja :

A SZE R K É S Z  TŐS É G.

Elveszett vizsla-kutya!
Tokaj—Mád—Szerencs vidékén, fehér szőrű, zsenilyeszinü foltos 

névre hallgató vizsla-kutyám elveszet A ki nyomára vezet 
10 frt, a ki pedig elfogta s tudomásomra hozza 30 írt jutalomban 
részesül.

S,-a.-Ujhely 1899. jul. 4. jfOSSe fi• ÖÖÖn.

H i r H  A Í Ü C A  1/közlésre jutányos 
í l l I u C l C o t j  ük árban felvétetnek

Nyom tatott Landesm ann M iksa ós Társa  gyorssajtóján Sátoralja-U jhely.
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