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A z  i p a r o s o k  b a ja i .  Se szeri, se száma azoknak a I utóbbi 20 írttól 200 írtig terjed- tak rá, akiknek több tanonca volt,
sátoraija-Ujhely, május 16. németül kotnyeleskedő utazóknak,, hctő pénzbüntetéssel sújtja azt az azok majdnem virilistának képzel- 

Tüz, viz, betegség nem váló- kik naPonta elözönlik a várost és iparost, ki a tanonc iskolai látó- ték magukat, mert ahány tanonc,
gatja emberét, betekint az nagy- betolakodnak a magánlakásokba s gatására vonatkozó kötelességeit annyi 20 írt volt a büntetés. Hát
pecsétü diplomával biró emberhez ° n  kinálgatjálc olcsó áron, vagy nem teljesiti. bizony nagy forrongást kelt ez
épen úgy, mint a csak 4 osztályú hitelbe cifra iparcikkeiket, melyek Már most minden ember azt iparosaink körében és méltánl 
elemi iskolát látogatott iparos, addig sem tartanak, mig az hinné, hogy elég ha az iparos ta- Nem akarok e helyen arról be
vagy kereskedőhöz. Hivatalnok, alairt, vagy alá sem irt váltó óvá- noncát beíratja az iskolába, érte szélni, hogy az 1879. évi XI. t. c.
vagy magánzó, úr, vagy paraszt-j kézbesíti a vevőnek a jámbor: a tandijat lefizeti, könyv, papirés 12. §. és a büntető-törvénykönyv 
hoz egyforma jussa van, de a nyo- Post^s. Es ez már a mi iparosa- j Írószerekről gondoskodik, család- 92. §§-ainak egybevetésével, a ki- 
moruságos tengődés, — dacára! jnknak^a saját külön tüze-vize és|apai gondoskodással őt figyelmez- hágási törvény 17. §-a értelmé- 
fáradhatlan kora reggeltől késő es- betegsége, ebbe,r niásnak már nincs • teti az iskolába járásra és küldi a ben 50 krajcár minimummal is 
tig tartó verejtékes munkának — jussa.  j tanórákra; dehogy, szó sincs róla, lehetett volna sújtani az amúgy is
már inkább speciálitása a magyar De van még ezenfelül egy régi ez csak egy jó családapa joga, az minden oldalról túlterhelt iparost, 
iparnak s azok képviselőinek. elavult törvénye, melynek egyes iparos a kereskedelemügyi minisz- mert nem akarok elébe vágni a 

Az általános gazdasági pangást aggkorban sínylődő szakaszai év- tér 3993/99 számú rendelete ér- II. toku hatóság határozatának, ha- 
senki sem érzi meg jobban, mint ről évre várják a megifjuhodást, telmében még azonfelül avval a nem meg akarom védelmezni ipa- 
az a szegény iparos, ki krajcáron- a javítást, de úgy látszik avval, kedvezménynyel bir, hogy ha mind- rosainkat azon vád alól, mely él
ként összegyűjtött napi jövedel- keveset törődnek, várnak addig,fannak dacára tanonca pár órát lenök felhangzik, hogy nem jogos 
méből készíti estére a silány va- ezen elavult §§-ok végelgyen- j elmulaszt igazolatlanul és iskolába a felháborodásuk, mert nem sze- 
csorát. gülésben fognak kimúlni. E gy-egy; járni nem akar, akkor magát a rétik, sőt nem akarják tanoncai-

A nagy gyári ipar belső tarta- jókedvű miniszter megpróbálja néha főnököt büntetik meg 2 0 —200 kát taníttatni s ezért megérdem
lőm nélküli, de fényes külmázzal ezen elavult rozoga építményt egy- írtig terjedő birsággal. lik a szigorú fenyítést,
biró termékei, melyek főleg drága- egy vékony gerendával meglámasz- Ebben a fényes kedvezményben No hát ez nem áll. A mi józan 
látos, velünk egy konyhán élő s tani, de hiába, a szú beleeszi magát részesültek e héten a mi szegény értelmi felfogással biró magyar 
mégis rajtunk élősködő szomszé- a támasztékba is. iparosaink, naponként 3 0 —40 ke- iparosaink, kiknek nagyrésze egy
daink Osztrák, Cseh és Morva- Ilyen például a tanoncoktatásra rült sorra az I-ső fokú hatóság néhány középiskolai osztályt is 
ország gyáraiból kerülnek ki, s vonatkozó 62. §. c, 82. és 157-ik előtt s akinek csak egy gézengúz végzett, át vannak hatva azon meg- 
mindinkább kiszorítja derék ipa- §. a, pontja. Előbbiek szerint az iskolakerülő tanonca volt, az hálát győződéstől, hogy a mai kor rneg- 
rosainknak alapos tartalmú készít- iparos köteles tanoncát az isko- adott az Istennek, mert csak 20 kívánja, hogy ü g y e s  szakétté- 
ményeiE lába járatni és járásra szorítani, írt ilyen önkéntelen adót nyom- lem mellett a tanonc legalább az

r  a l  r  a Es mert nekem ilyeténképen hangula- ledt szobában, hátradőlve székemben világos, hogy akkor nem tartottam ma-
JL X X  j l V .  taim volnának, hat mind ez az ostoba- hallgatom az óra ketyegését és bele- gamat méltónak arra, hogy megegyem,

ság és természetesség, a miken ma bámulok a villamos lámpa izzó fonalába hanem eltettem az Íróasztalom fiókjába
A n n c r á  r*cn már a költőktől kezdve a házmesterig és már nem gondolok semmire. és most mosolyogva tanakodhatom,
/V p (Jg d .L b d . senki sem ütközik meg bennem bizo- — — — — — — — — — — — hogy mitévő legyek vele. . . Bizonyos,

Irta • E rén y i N ándor  nyos seJtehnes érzéseket keltene fel, Megunom igy a semmittevést, aludni hogy jó gazdasszony volt. Sürgött-for*
^  * sőt úgy érezném magamat ott künn a nincs kedvein és rossz gondolatim tá- got a ház körül, értett jól sütéshez,

Holdas, meleg májusi éjszaka. Ha gangon, mintha szárnyaim nőttek volna, madnak. A nagy megsemmisülésre gon- főzéshez. Milyen boldog is lesz a férje, 
még érzelegni tudnék, mint a gyerme- melyek elragadnak egy messze, édes- dolok és fontolgatom, hogy hogy is hogy házias asszonyt kap feleségül,
kék és együgyiiek szoktak és nem bájos, bűvös áiotnvilágba. lesz tulajdonképen. Féljek-c tőle vagy Abból az egész múltból, a melynek a
erezném, hogy tulajdonképen cinikus, Hogy ez mind igy volna ma, ezen vágyakozzam-e utána ? Az Íróasztalom felevenitéséhez egy bolondos, májusi 
érzéstelen, este fekvő, reggel kelő, napi a holdfényes, ezüstös májusi éjszakán, fiókjában csendesen pihen egy revolver; éjszakára volt szükségein, csak az a 
sablonmunkát végző átlagember vagyok, azt tapasztalásból tudom. Hazudnék, miközben forgatom a kis szerszámot pogácsa maradt meg. Valószínű, hogy 
mondom, ha huszonegy esztendőnek ha azt mondanám, hogy nem voltak egy furcsa tárgyra esik a tekintetem, én is szerettem a nyalánkságot, a miket 
nemcsak a teleire, hanem a tavaszaira már ilyen éjszakáim. Oh, én már meg- Hogy kerül ez a megkeményedett po- ő készített . . .
is vissza tudnék emlékezni, vagy ha pl. próbáltam ezt is. Éppen úgy májusban gácsa az én Íróasztalomba? Furcsa. De hát voltaképen átkozottul bolcnd 
szerelmes volnék, mint múlt esztendő- mikor a virágzó fák illata összegyűlt Valamikor szallagocskák, elhervadt vi- dolog, hogy azokból a csupa májusok- 
ben ilyen tájban és mint a hogy min- az ébredő föld szagával mint október- rágok, összegyűrt papirdarabkák voltak ból álló esztendőkből csak egy meg- 
den májusban leszek még, — inért ez ben, mikor a szél az arcomba csapta divatban, ezeket raktuk féltő gondos- keményedett tészta darab maradt meg 
is a szokáshoz tartozik és az ember a sárga falevelet. Bizony voltak nekem sággal rendbe és igy májusi éjszakákon számomra. Valljuk meg őszintén, igazán 
lassanként mindent megszokik — rövi- is nagy érzéseim virágnyiláskor is, meg ha nem volt jobb dolgunk és kerülte szégyellem magamat. Hiába is áltatom 
den, ha hangulataim volnának, akkor lombok hullásakor is. Es mert voltak szemünket az álom, szépen kiszedeget- magamat, furcsának tűnik fel előttem 
kiülnék ide a harmadik emelet gang- és mert kínozták, és mert örültem, a tűk az emlékeinket és hol sirtunk fö- az az egész szerelmi história, a mely- 
jára. Kiülnék a holdfénybe és nézeget- kintiak, és mert örömmel szenvedtem a lőttük, hol csókolgattuk azokat, hol bői mindössze ez a pogácsa maradt 
ném azt a kicsi darab eget, a mely fájdalmat: azért most utállak benetc- meg gyorsan tlizbe dobtuk mindnyájat meg, am it most már kalapácscsal sem 
szűk négyszögletre szabva, nekem most két gyilkos hangulatok, kacagok rajta- és mosolyogva néztük, mint hamvad- tudnék széttörni. Kőkemény lett akár 
a szabad, szent természet, nézegetném tok és tépdeslek ki benneteket egyen- nak porrá reménységeink, szerelmünk, csak a lelkem meg az érzéseim. Hohó, 
a csillagokat meg a holdat, ezt az unal- ként a telkemből. mert hiszen szerelmi percek és órák és itt van a némi kapcsolat. Talán még
más, bágyadt éjszakai pajtást, fürösz- Gyermekkori álmok, melyek behálóz- idők emlékei fűződtek minden kis rongy- sem véletlenül került a kezembe ez a
tenéin arcomat a májú i melegben, az- tátok a lelkemct, édes-kínos órák, me- hoz, elszáradt rózsalevélhez. De hát kővé dermedt emlék, ma, mikor nem 
tun csendesen lehunynám a szemeimet lyeknck emlékei megültétek a szivemet, mit csináljak én ezzel a pogácsával ? akarok semmit érezni, mikor elhesegc- 
és álmodoznék. Úgy mondják, hogy nem vágyakozom reátok többé, óh, Keresek, kutatok egyéb emlékek után, tcin magamtól az emlékeket, mikor 

. holdas, tavaszi éjszakákon ez jó és j csak maradjatok távol, az eltemetett talán egy arckép, egy hajfürt, egy el- kacagom a tavaszok fölött, mert akkor 
szokás. Álmodoznék itt künn, a mozaik- múltban, az oszló semmiségben és ne hervadt virágocska tartozik ehhez a fúr- még gyermek és szerelmes voltam. Ka - 
kockás folyosón, felzümmögne hozzám ; lássalak téged sem hívogató, langyos csa emlékhez, de nem akadok semmire, tagok, de keserűen. Mert biz’ Isten, nem 
a fővárosi éjszaka zűrzavaros pihegése,! májusi est, mely talán emlékeket kel- az egész, a mi abból az időből meg- a legrosszabb idők voltak azok, mikor 
bérkocsiknak dübörgése, meg a szom- j tesz fel lelkemben. m arad t: ez a sárga, kőkemény pogá- ez a többi sok-sok; kicsi, kerek piros
széd kávéház nagybőgőjének a hangja. I Becsapom az ablaktáblákat és fül- csa. Világos, hogy ezt valaki sütötte, pogácsa még puha, omlós és jaj, de

Lapunk 4- oldal.
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elemi ismeretekkel bírjon, hogy 
tudjon jól olvasni, számolni, ne
hogy majd később, ha önállóságra 
vergődik könnyen megtévesszék, 
hogy kereskedelmi általános fogal
makkal is megismerkedjék a ta* 
nőne, tudjon egy levelet, egy tisz
tességes megrendelést Írni, hogy 
ismerje az adóslevél, vagy váltó 
fogalmát s az azok aláírásával járó 
súlyos következményeket, hogy le
gyen némi fogalma nemzeti törté
netünkről s amit első helyen kel
lett volna említenem, hogy vallás
erkölcsi tanok csepegtessenek a 
lelkületébe.

Sőt inkább, magyar iparosaink 
még szigorítani kívánnák a tanonc- 
oktatást, de ész és korszerű tör
vényes módon s nem ázsiai mód
szer szerint fenyegetés és bünte
téssel

A mi iparosainkat felháborítja 
az esetről esetre felmerülő az a 
tapasztalat, hogy az ipartörvény 
egyes intézkedései már nem a mai 
Kor igényeinek megfelelők s ez 
által ők sujtatnak anyagi teherrel.

Hogy csak a jelen esetről szól
jak, kötelessége volna az összes 
ipartestületeknek és ipartársulatok 
nak, melyek közös célja az iparo
sok érdekeit előmozdítani s őket 
haladásra serkenteni — oda hatni, 
hogy a tanoncoktatás nem rende
letileg, hanem törvényileg modern 
alapra fektetessék.

Ha a törvény kimondaná azt, 
hogy a tanonc addig főnöke által 
lel nem szabadítható, mig legalább 
elégséges tanonc-iskolai bizonyít
ványt fel nem mutat, ha a törvény 
pl. meghagyná azt, hogy egy bizo
nyos meghatározott idő, mondjuk 
2-3 év múlva segédekül olyant felfo
gadni tilos, aki ilyen tanonciskolái 
bizonyitványnyal nem bir, akkor 
maga a tanonc, azok szülői és ro
konai vigyáznának majd legjobban 
arra, hogy ne mulasszák el a tan
órákat s ellenőriznék az iskolában 
történt esetleges mulasztás okait.

A súlyos büntetéssel el fogjuk 
talán érni azt, hogy az iparos

nagyon is jó volt. Nem a legrosszabb 
volt az sem, mikor az, a ki sütötte, 
elsuttogta, tízszer, százszor, ezerszer, 
hogy »szeretlek, szeretlek«. Bizony, 
nem a legrosszabb.

Betelt akkor a szivünk a szerelem 
minden édes érzésével. A lekisebb határ
idő, a mit szabtunk, az maga az örök
kévalóság volt. Mennyit hazudtunk, is
tenem, mennyit hazudtunk!

Es most, mikor már kővé dermedt 
a szivem, mint ez a pogácsa itt az Író
asztalomon, nem tudom, még akárhogy 
igyekszem is, valami különöset érzni. 
Nem érzek mást, mint a nagy üressé
get, a végtelen semmiséget, nem üli 
meg lelkcmet semmi hangulat, olyan 
jól illik ezeknek a réges-régi dolgok
nak a felelevenítéséhez ez a nevetséges, 
értelmetlen, megszáradt kerek kis em
lék. Es mert nem tudok vele mit csi
nálni, hát kinyitom az ablakomat — 
hajnalodik már, az ég violette és sár
gás színeket játszik — és kihajítom iv 
ben a szent emléket, a szomszéd bér
ház udvarára. Eél perc múlva hallom 
koppanását a kövezeten. Ezzel aztán 
vége.

Ez történt egy holdas, meleg, májusi 
éjszakán.

rendőri szolgálatot fog teljesíteni 
és tanoncát folyton szemmel fogja 
kisérni, hogy az iskola ajtaján be
ment-e, de hogy ott benn a ta
nonc figyel-e a tanítóra, vagy alu- 
szik s egy betűt sem tanul, hogy 
halad-e az ismeretekben, azt sem
mikép sem fogjuk elérni, de előbb 
jelzett módon igen, mert nem az 
iparos megbüntetésének, hanem 
annak van belső erkölcsi alapja és 
tartalma, hogy az a tanonc elvégre 
belássa és ráf'anyarodjék arra, hogy 
neki tanulni kell, mert máskép 
sohasem halad előre, sohasem le
het segéd.

Sokkal szebb és nemesebb, ha 
a jót erkölcsi alapon fejlesztjük, 
mintha a rosszat repressáliákkal 
sújtjuk, a jónak jobbá tételével az 
iparos és a társadalom is nyer, de 
a szigorú fenyíték csak kevés er
kölcsi haszonnal jár. Ezt a tapasz
talat is bizonyítja.

Dr. Saékely Albert.

A perbenyiki m ulatság.
— Folyó évi május hó 23 án a Nyesésben. — 

— Saját tudósításunk. —

A Bodrogközön a múlt évben meg
alakult egy nőegyesület, melynek külön
félébb céljai: a társadalom szorosabb 
összefiizése, iskolás gyermekek részbeni 
segélyezése, részben jutalmazása, sze
gényeknek istápolása, házi ipar fej
lesztése, népkönyvtárak felálllitása stb. 
Ezen célok eléréséhez szükséges jöve
delem és alaptőke megszerezhetése vé
gett programmjába vette időközönként 
nagyobbszerü előadások rendezését is, 
melyek közül egyet e hó 23-án ren
deztek gróf Mailáth Józsefné vezetése 
mellett.

Mikor a Nyesés homokos földjén 
egymásután robogtak be a csilingelő 
négyes fogatok, már telve voltak az öl
tözők műkedvelő mágnásleányokkal, úri 
asszonyokkal, jelmezes ifjakkal: készül
tek a fényes ünnepélyre. Ezalatt min
denféle befestett arcú jelmezes alakok 
surrantak el a nézőközönség fekete 
ruháju mezője mellett. A czobolypré- 
mes köpenykék, meg a felfogott uszá
lyok alól apró selyemcipők kandikál
nak ki haj poros fejedelemasszonyok, uszá- 
lyos udvarmesternék, kócsagtollas disz- 
magyar alakok, páncélos vitézek, ma
gyar és német apródok: ki kocsin, ki 
futva, sietve igyekszik öltözőjéből a 
színpadra.

Pontban 7 órakor megkezdődött az 
előadás. Soha még ebben a vármegyé
ben színesebb, ízlésesebben összeállított 
élőképeket nem láttunk.

Miután a külön e célra épített szín
ház megtelt elegáns előkelő közönség
gel, felgördült a függöny először.

Az első kép egy festői műtermet 
ábrázolt 3 változással. Festő volt Dó- 
kus Gyula, igen Ízléses rennaissance 
drapp bársony kosztümben. A búzavirág 
(Meczner Marianne) úgy nézett ki ke
retben, mint egy szecceszionista mo
dorban megfestett színes, érdekes kép. 
A hit, remény, szeretet alakjai közül 
báró Sennyey Miklósné elragadóan szép 
festői látvány volt, báró Sennyey Mici 
és Szerdahelyi Adriennel együtt, remek 
festői gruppot alkottak. Mattyasovszky 
Sarolta rózsaszín bébé kosztümben bá
josan festett. A második és harmadik 
képben: a jellegzetes spanyol képben 
(Szcrviczky Margit és gróf Péchy Kál
mán) szép kép volt, Galarnbetetés 
(Meczner Icu) elragadóan édes kép 
volt, mintha egy üde arcú leányka a 
S 'ent Márktéri Piazzettán etette volna 
az örök galambokat. Gitána (Dr. Wcin- 
berger Józsefné). Japáni kép (Jármy Bo
ris, ifj. Meczner Gyula) Török hölgy 
(Bencsik Irén) fölötte Ízléses, színes és

szép képben mutatkoztak be. Bajusz 
Andor egész időn mint egy valódi kar- 
rarai márvány szobor inegkapóan hű 
és merev volt. Kár, hogy rosszul volt 
megfestve. Az előképeket megtapsol
ták erősen. Az elrendezés kiválóan 
ügyes és ízléses volt.

Azután a »Virágfakadás«-t adták elő 
a helmeczi műkedvelők Izsépy Zoltán 
az előnyösen ösmert műkedvelő játszotta 
a főszerepet.

Előképekben párját ritkítja az a szín- 
hatás az az eleven, ügyes gruppirozás, 
amely a Kis Erzsébet távozása hazájá
ból a függöny felgördültével a néző
közönség előtt feltárult:

Az egyes alakok a következő sor
rendben csoportosultak :

Erzsébet: Mailáth Erzsébet, II-Endre 
magyar király: Id. Meczner Gyula, 
Gertrud magyar királyné: Szerviczky 
Ödönné, magy. föudvarme sterilé \ br. 
Sennyey Miklósné, magy. udvar hölgyek: 
Bencsik Leona, Liptay Elza, magy. v i
tézek Berniül Béla, Ifj. Meczner Gyula 
Nemes Sándor, német főudvarmester: 
Dókus Gyula német föudvarme sterné br. 
Rauscher Friderika, német udvarhölgyek-. 
Fiséit Mariska, br. Fiáth Mária, br. 
Waldbott Ilka: br. Waldbott Mária, né
met vitéz br. Waldbott Ede páncélos 
vitéz-. Voronyák Lajos, magyar page: 
Mailáth Stéfanie, német pageok: Né- 
methy Béla, Szerviczky Gyuri, fehér 
ruhás leány Hidegkövy Margit.

A rózsacsodánál-. Erzsébet: Hammers- 
berg Anna, a Lajos herczeg grf. Szé
chényi László, jőudvarmesler Dókus 
Gyula, udvarhölgyek: báró Rauscher 
Friderika, br. Waldbott Mária, szegény 
asszony: Révy Tilda, a fehér ruhás 
leány-. Bányay Margit.

Az est fénypontja volt: Dicsőült Szt. 
Erzsébet angyalokkal körülvéve« Szent 
Erzsébet (gr. Mailáth Józsefné) remek 
aranyos csipke elővel díszített kékes, 
fehéres lepellel fedett ruhában, kezé
ben, keblén rózsával jelent meg a szín
padon körülvéve fehér szárnyas bűbá
jos angyalokkal. A. háttér felhővel volt 
borítva, mintha benne úszott volna a 
kép, távolról elhaló áhitatos hangon 
felzengett az angyalok kara. Felemelő 
hatással volt ez a nagyszerű kép. An
gyalok voltak'. Bernáth Aladárné, Cók- 
lássy leánykák, Éiselt Margit, Hideg
kövy leánykák, Korchtna leánykák, 
Lacsny leányka, Loy Mariska, Mailáth 
Erzsébet és Stefánie, Mitrovich leányka.

>Az elkényesztett fé r j« 1 felvonásos
vígjátékban két routinirozott mágnás 
műkedvelő mutatkozott be : b. Sennyey 
Mici és gf. Széchenyi László.

A parasztlakodalom olyan eredeti 
édes magyar hatást gyakorolt, hogy 
szinte felbuzdultunk a mi magyar vise
letűnk és szokásaink szépségén, eleven
ségén.

Előadás után a színház mellett fel
vert fedett nyári .sátorteremben mint
egy 250 személyre szóló table d’hőte 
volt, a melyet Bock Imre sátoralja-ujhe
lyi vendéglős szervírozott. Már jól túl 
voltak az éjszakán, a mikor asztalhoz 
ült a sok mágnás és úr. A table d’hóte 
előkelő volt. A cigány is bizonyos meg
fontolással húzta a magyar nótákat s 
tartózkodó hidegséggel lelkesedett. A 
vacsorák, a tányércsörömpőlés mámo- 
ritó moraja zúgott a díszítés zöldgalyai 
mögött, amelyek között végigáramlott 
a virágok erős illata, meg egy árnya
lata a marechalnak, a queen of the 
bojocos-nak.

Lakoma alatt Bencsik István főszol
gabíró felköszöntőtte gróf Mailáth Jó- 
zsefnét, Dókus Gyula br. Sennyey Mi
éit és br. Sennyey István dr. Hornyay 
Bélát, mint az élőképek rendezőjét és 
a közreműködőket.

/V legkedélyesebb hangulatban folyt 
le a lakoma, amignem egyszerre meg
indult benn a kiürített színház terem
ben a csárdás. Lassan himbálódzva 
eleintén, de szenvedélylyel, a hogy a 
cigány jobban belevágott a húrjaiba. 
Egyébként jóformán hangtalan volt a 
lelkesedés, a souper csárdások eget
verő zaja diszkrét »hogyvolt«-okba ol
vadt s a tónus határozottan emelke-

dettebb volt, mint a vidéki mulatságo
kon rendesen szokott lenni. Maga a 
gróf mint háziúr a legelőzékenyebb 
figyelemmel táncoltatta meg bájos hölgy
vendégeit.

Künn a levegő egy árnyalattal vilá
gosabb lett. Mire kivirradt, inár a vas
úti különkocsikon ült az előkelő ven
dégsereg egy nagy része. Egy tündér- 
szépségű éjszaka emléke vibrált ben
nünk színes és káprázatos tempóban.

A szereplőkön kivül jelenvolt höl
gyek névsora a következő:

Aczél ízidorné, Allender Erigyesné, 
Báthy Gedeonné, Czapáry Hedvig, Csiba 
György né, Czibur Lászlóné (Sátoralja
újhely), Czigányi Gézáné, Csopey An- 
talné (Agárd), Dobi Angyal, Diószeghy 
Pálné, Dókus Ernőné (Budapest), 
Erőss Györgyné, Elek Janka, dr. Frie- 
der Zsigmondné, Fuchs Sándorné, gr. 
Forgách Lászlóné (Mándok), dr. Fuchs 
Ernilné, Guttman Izráelné (Szerdahely), 
Görgey Béláné (Sátoralja-Ujhely), Gonda 
Béláné (Bély), dr. Hornyay Béláné (Sá
toralja-Ujhely), Hemerka Anna, Kantba 
Vilmosné (Perbenyik), Kemechey Já- 
nosné és Vilma, Kiss Károlyné (Bély), 
Kiss Gézáné, (Sátoralja-Ujhely), Kreu- 
tzer Elta, Lipthay Béláné (Jéke), Lesskó 
Jánosné, dr. Marosy Antalné, Némethy 
Jánosné, Oláh Ignácné, Posch Mihályné, 
Szkicsák ístvánné, Schuszter Györgyné, 
Szerdahelyi Vincéné (Rád), br. Seny- 
nyey Gézáné (Csörgő), Szakrada Já
nosné, Steinfeszt nővérek, Suhajda lá
nyok, Szabó Mariska, Szűk Ödönné. 
Szentimrey Margit, br. Vécsey Béláné 
(Szerdahely), özv. Voronyák Józsefné 
(Perbenyik), Voronyák Lajosné, Zinner 
Gézáné.

A mulatság rendezése körül nagy 
érdem illeti Diószeghy Pált, a ki a 
színház és mulatság részére szolgáló 
épületek átalakításánál aránylag igen 
csekély idő alatt nagy tevékenységet 
fejtett ki. Voronyák Lajos a technikai 
rendezés körül buzgolkodott szép ered
ménynyel.

HÍREK.

A hétről.
Tetszik nékem, hogy igy elfog 
Mindenkit a »Hegyi—láz«.
Az utolsó jegy is elfogy,
Miqden este teli ház.
Csendül édes, bűvös nóta,
Rá zajongó taps riad,
Nem panaszkodik már Csóka 
Az akusztika miatt.

S mig itt benn a város népe 
Örül, tapsol és nevet,
Künn falun aggódva, félve 
Nézi sok szem az eget,
S bárhová néz, bármely tájra, 
Mindenütt felhő borong,
És a gazda homlokára 
Bús felhőként száll a gond.

Bőven hullt a zápor itten,
Több is tán, mint kelletett,
Oszlasd el már, Uramisten,
Űzd el a sok felleget.
Adj derült napot az égre,
Adj, fényes, meleg nyarat,
Magyar gazda bús szivébe 
Édes reménysugarat.

Krónikás.

— Thaly Kálmán szombaton, f. hó 
27-én érkezik Ungvárra. Csapon a köz
művelődési egyesület küldöttsége fogja 
az ősz tudóst várni.

— A szerencsi izraelita jótékony 
egyesület alapszabályait a m. kir. bel
ügyminisztérium, f. évi 48.409. szám 
alatt, a bemutatási záradékkal ellátta.

— Tompa Mihály szobra. Tompa Mi
hály emlékét szülővárosa, Rimaszombat 
közönsége szoborral akarja régóta meg
örökíteni. A szobor már elkészült és 
azt nagy ünnepség mellett augusztus 
11-én fogják leleplezni. Az ünnepi be
széd megtartására a szobor-bizottság
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Jökay Mórt, Tompa egyik legjobb ba
rátját fogja felkérni.

—  Szeszkontingens. A felvidéki mező
gazdasági szesztermelőknek, a május 
hó 30-án d. e. 10 és fél órakor Nyit- 
rán, a városházán tartandó értekezleté
ből, egy memorandumot fognak felter
jeszteni a földmivelésügyi és pénzügyi 
minisztériumhoz, melyet a Felvidék ösz- 
azes mezőgazdasági szesztermelők alá 
imák. A  memorandumban megjelölik 
azokat a módozatokat, melyek segé
lyével a mezőgazdasági szesztermelők 
a jövő idényre teljes kontingenst nyer
hetnek. A memorandumot aláírni, il
letve az értekezleten megjelenni akarók 
jelentkezzenek mielőbb a Nyitramegyei 
Gazdasági Egyesület titkáránál.

—  Egy levágott fúl fekszik most a 
kassai rendőrség asztalán mint bűnjel. 
A fül kávébarna és a ki csak megpil
lantja, menten tudja, hogy a tulajdo
nosa nem lehet más, mint egy cigány. 
Tényleg Csiszár János 17 éves, miszló- 
kai cigányfiu a néhai fül boldogtalan 
birtokosa. Egy rongyos húron veszett 
össze Franczi Andrással, ki azt álli 
tóttá, hogy a húr az övé, pedig Csi
szár a devlára esküdött, hogy tegnap 
vette Kassán. Ezen azután annyira 
összeszólalkoztak, hogy Franczi dühé
ben kivette bicskáját és egy mozdulat
tal lenyiszálta Csiszár fülét. A meg
csonkított fiút bevitték a közkórházba, 
mig a másik ellen megindították a vizs
gálatot.

— Népszámlálás. A törvény a nép- 
számlálást tudvalevőleg minden tizedik, 
illetve a O számmal végződő években, 
január hó elsején, az egész országban 
egyszerre rendeli el. Az 1900. január 
hó elsején megtartandó népszámlálás 
előkészítésére már megkezdődtek a mun
kálatok a kir. statisztikai hivatalban és 
az ahhoz megkivántató nyomtatványok 
nemsokára szétküldetnck az összes köz
ségeknek.

—  Megfult gyermek. Kecskés Mihály 
vásáros-naményi lakos 13 és 11 éves 
fiait-folyó hó 18-án a Tiszához küldte, 
hogy a tutajba kötött fákat szétbont
sák, ^addig ő maga a közeli faraktárba 
ment dolgát végezni. Munka közben a 
13 éves Pál nevű fia a Tiszába esett 
és ott lelte halálát. A gondatlan apát 
a bíróságnál feljelentették.

’ A kassai lóversenyek. A kassai ló
versenyeket junius hó 18, 19. és 20-án 
kellett volna megtartani. Ez azonban 
most némi változást szenved, a meny
nyiben a három napos versenyt kettőre 
redukálták. E szerint az ez idei verse
nyek junius hó 17-én és 18-án fognak 
megtartatni.

* Az amerikai párbaj áldozata. Bod
nár Andor f. évi május hó 21 én Nagy- 
Szaláncon szivén lőtte magát s rögtön 
meghalt. Öngyilkosságának amerikai pár
baj volt az oka. A szerencsétlen véget 
ért ifjú fia volt Bodnár Péter uradalmi 
nagybérlőnek.

* Krónikás verskötete már elhagyta 
a sajtót s pár nap múlva már látható 
lesz a könyvkereskedések kirakataiban. 
Kéretnek mindazok, kik előfizetési ive
ket kaptak, hogy azokat a szerzőnek 
átadni, vagy Landcsmann Miksa és 
Társa könyvkereskedésében beadni szí
veskedjenek.

* Megszökött kereskedő. Spiegel Her
mann homonnai bornagykereskedő több 
ezer forint passzívával Amerikába szö
kött.

— Bosszú. Steininiger József győri 
illetőségű varannói borbélysegéd f. év 
május hó 17-én egy hatlövetű pisztolyt 
vett azon elhatározással, hogy gazdáját, 
ki őt a szolgálatból elbocsátotta, egy 
kis leányt, ki szerelmét nem volt haj
landó viszonozni és végül Önmagát is 
agyonlövi. Búcsúzó leveleket is irt, azo
kat annak rendje és módja szerint le
pecsételte. Mielőtt azonban tettét végre
hajtotta volna, még a korcsmába ment, 
hogy adósságát kifizesse s persze egy 
kis bátoritót is elfogyaszszon; lakásán 
ezalatt észrevették a levelet, melyet a 
hatóságnak nyomban átadtak, ennek 
folytán Diösseghy János szolgabiró nyom
ban letartóztatta a hős borbélyt s mi

után úgy látszott, hogy agygépezeté
nek egy kereke hiányzik, őt illetőségi 
helyére toloncoltatta.

* Érdekes házasság. Putnoky Lajos 
fiatal asstalossegéd e napokban vezette 
oltárhoz egy jómódú muraközi gazda
ember Gombos István pirospozsgás szép 
leányát: Erzsit. Putnoky néhány hó 
előtt jött fel a fővárosba s a »Buda
pest« apróhirdétései utján egy asztalos- 
műhelyben keresett és talált alkalma
zást ; s mint szorgalmatos munkás né
hány hó alatt már egy kisebb össze
get takarított meg magának. Unalmas
nak találhatta egyedül az életet, mert 
egy napon csak ismét beéllitott a »Bu
dapest« kiadóhivatalába, hogy nősülni 
akar. A hirdetés meghozta a kívánt 
eredményt s néhány nap múlva már 
boldogan távozott a kiadóhivatalból 
egy csomó levéllel. A jelentkezőkből 
választott magának menyasszonyt, mert 
tegnapelőtt újból megjelent a »Buda
pest kiadóhivatalában, hanem most már 
fekete ruhában s kacskaringós beszéd
ben hívta meg a tisztviselőket esküvő
jére. S ehhez hasonló eset nem egy 
történt. De nem is csoda. Hisz a »Bu
dapest« általános feltűnést kelt apró 
hirdetéseivel, melyet naponta 250—800 
ember vesz igénybe. Csak meg kell 
tekintenünk ezen lap apróhirdetési ro
vatát s látunk ott annyi mindenféle 
hirdetést, hogy elszámlálni is bajos. 
Vannak o t t : komoly házassági ajánla
tok, levelezések, olcsó bevásárlási for
rások, mindenféle irodai, szolgai, varró
intézeti, házmesteri, viceházmesteri stb. 
állások. Az állástkeresők sűrűn keresik 
fel a »Budapest« apróhirdetéseit. A ki
nek bármely szakmából iparossegédre, 
munkásra, varrónőre, házmesterre, stb., 
szóval bárminemű alkalmazottra van 
szüksége: a »Budapest« apróhirdetései 
utján csakhamar kaphat ilyet. Aztán a 
vétel- és az eladó rovat. Korcsmák, 
kávéházak, házak, telkek, bútorok s 
más ezerféle ingóságok adása és vétele 
mind feltalálható a »Budapest« apró- 
hirdetései közt. A »Budapest« köztu
domásúlag Magyarország legrégibb, leg
elterjedtebb és legolvasottabb képes 
politikai napilapja s főkép ennek tu
lajdonítható a »Budapest« apróhirdeté
sei rovatának rohamos fejlődése. Na
ponta százezrek olvassák ezen rovatot 
s igy hirdetései biztos eredménynyel 
járnak. Egy csekély kis összegért ezen 
rovat által a legbiztosabban érhetünk 
célt, csak meg kell próbálni. Apróhir- 
dntések egyszeri közlése 10 szóig 15 
kr., minden további szó 1 és fél kr., 
vasár- és ünnepnap 2 kr. Cimes hirde
téseknél külön 30 kr. bélyegilleték fize
tendő. A »Budapest« kiadóhivatala Bu
dapesten, IV , Sarkantyus-utca 3. szám 
alatt van, hova az apróhirdetések ára 
bélyegekben is beküldhető.

SZÍNHÁZ
H e g y i A ra n k a  v en d ég - 

sz e re p lé se .

Az elmúlt hét végén igen élénk volt 
a sátoralja-ujhelyi színházi élet. Hegyi 
Aranka a népszínház kitűnő művész
nőjének három estét betöltő vendég- 
szereplése valóságos fővárosi életet va
rázsolt ebbe a kisvárosi lethargiába. 
Az ő csodálatosan érdekes művészi 
egyénisége, az ő művészetének varázsa 
lázba hozta a mi városkánk intelligens 
kis közönségét. Micsoda tapsvihar zu 
gott fel ebben a rozoga színházban, 
micsoda óriási hatást tudott csinálni ez 
a finom művésznő. Volt talán már eb
ben a színházban ilyen óvácio, de a 
műélvezetnek szupcrlativusa soha még 
nem varázsolta igy el a közönséget, 
az operett játéknak nagyszerűsége soha 
igy még nem ragyogott a maga teljes 
pompájában.

A művésznő három nagy és kedves 
szerepében lépett fel.

Első este a »Czigánybáró« Seaffiját 
játszotta. Ebből a romantikus szép sze
repből Hegyi Aranka csinált halhatat
lan s/.inpadi alkot. A szerzők alkotása 
csak félmunka volt, az ő alakításával 
vált ez a szerep azzá a mi. Éppen ha 
összehasonlítást merünk tenni az ő ala
kítása és a vidéki Szafilk alakjai között, 
akkor tűnik fel a szerep nagyszerűsége. 
Mert a mily könnyen lehet valaki bán
tóan konvencionális Szaffi, ép oly hor
ribilis erő kell ennek a szerepnek igazi 
megalkotásához. Hegyi maga volt a 
realitás Milyen hatalmas módon nyil
vánul a szerelem fellángolása, milyen 
igazi cigány tűz, czigány hév szikrázik 
ki az ő kékesbe játszó opál szeméből. 
Mint egy láva úgy önti el a lelket az 
a hatalmas tüzfolyam, amely az ő Szaft
jának egész lényéből ereed. Soha an
nál igézőzb valamit, soha olyan csoda
szép táncot nem láttunk, mint a hogy 
az a tüzesvérü asszony elrezegte a csár
dást. Csak pár nappal ezelőtt láttam 
táncolni a spanyol Tortajánát. Lehet, 
hogy csupa sovinizmus, lehet hogy nem 
tudhatunk annyira lelkesedni az idegen
ért, de én abban a bóditó spanyol tánc
ban halvány színét sem éreztem annak 
a mit a Hegyi rezgő tánca bennem kel
tett. Egyenesen észbontó volt, a hogy 
ez a fekete Szaffi kiöntötte előttünk 
ebben a táncban az ő féktelen termé
szetét. Különben az elösmert dolog, 
hogy ez a művésznő a táncának sajá
tos varázsával fölülmulhatatlan.

Lilit már nagyobb ház előtt játszotta 
másnap: csütörtökön. A legpoétikusabb 
szerep, egyszersmind Hegyi legkedven
cebb alakja. A művésznő itt tartózko
dása ideje alatt gyöngélkedett, de kü
lönösen közvetlenül a Lili előadása 
előtt annyira indisponált volt, hogy nem 
mutathatta be az ő kedvenc Lilijét 
úgy, a hogyan ő ezt a második szivét 
velünk megösmertetni akarta volna. Sa
játságos az ő »Lili« alakítása. Ezt a 
nehéz, elgázoló szerepet — amelyet a 
vidéki primadonnák legnagyobb része 
könynyünek tartja, mert nem érti és igy 
el is ejtik — igazi drámai mélységgel, 
nem is mint operett szerepet, hanem 
mint egy mély és gyönyörű tendenciá
val át és áthatottt szerepet játsza. Mi
lyen világosságot vet ez a játék erre 
a poétikus alakra, ez a játék a realitás 
erős színeivel hat. Itt eltörpül a sablon 
Lilik egész raja, itt vége a legbájosabb, 
legkecsesebb konvenciónak, halvány szí
nei elvesznek, a vér pirossága mellett. 
Szinte az a baj volt, hogy a közönség 
egy része a kolosszálistól nem látta 
meg az ő Lilijében az ő légiesen finom 
művészetét, s ennek a művészetnek 
filigrán remekléseit. Kár volt, hogy a 
rossz keret miatt nem domborodhatott 
ki annyira ez a művészet. Lili finoman 
és érzelmesen komponált zenéjét a 
Csóka rossz zenekara nem tudta érté
kesíteni.

A Kék asszonyban zsúfolt ház előtt 
játszott. Soha még itten ily lelke
sedést nem láttunk. Különösen pedig 
utolsó estén valahogyan hangulatban 
volt a művésznő. Úgy dalolt, hogy va
lami kimondhatatlan üdeség és bájos
ság volt a hangjában, a mely szerel
messé tette az embert. A legremekebb 
toilettek bámulatba ejtették még a lai
kust, a hölgy közönség el volt ragad
tatva. És érdekes, hogy ez az asszony 
micsoda művészetet fejt ki az ízlésben 
is, a toilettjeit pedig egy igazi párisi 
nőnek veleszületett művészetével viseli. 
Micsoda rythmus és báj van az ő já
rásában. Egyáltalán ennek a kedves 
asszonynak művészi egyénisége oly 
finom, oly gazdag s mégis oly egysé
gesen hangolt, nincs abban a legcse
kélyebb disszonancia sem. Minden sze
repéből az ő előkelő, delikát lelke szól 
hozzánk.

Mindhárom estén át naiy  lelkese
déssel fogadták az egyetlen Arankát, 
azt a kedves művésznőt, aki első ven
dégszereplése után egy csapással hódí
totta meg Sátoralja-Ujhely közönségét. 
Kapott vagy négy-öt remek csokrot és 
három ízléses, csinos virkgkosarat. Meg
emberelte magát a mi vidéki kerté

szünk is, az öreg Moskovszky valóság
gal remekelt, az összes virágajándékot 
ó állította elő, mintha inspirálta volna 
a mi aranyos Hegyink: műremekeit
ő is.

A művésznő még városunkban töltött 
volna cl egy napot, de a budapesti 
népszínháznál felmerült Küry affér miatt 
Porzsolt igazgató táviratilag Pestre hívta. 
Szombaton reggel utazott a művésznő, 
kíséretével együtt Budapestre.

•
Ismét vendégszercplő művésznő ját

szik majd nekünk. Blaha Lujza a »nem
zet csalogánya* jön le hétfőn és négy 
estére terjedő vendégszereplését ked
den este kezdi meg, amint ez az alább 
közölt műsorban részletesen van meg
említve :

* Színházi műsor. Vasárnap d. u. fél
4 órai kezdettel, féláru leszállított hely
árakkal, gyermek és népelőadásul: Hó
fehérke és a hét törpe. Tündéries rege
5 felvonásban. — Este rendes hely
álakkal, ujdomág itt először: Az édes. 
Eredeti énekes népszínmű 3 felvonás
ban. Irta: ifj. Bokor József. — Hétfőn:
E színpadon előszór: 1^48 Hadak útja. 
Látványos történelmi színmű 7 képben. 
Irta: Verő György. — Báró Splényi 
Ödönné Blaha Lujza úrnőt — az igaz
gató hivatkozással a három év előtti 
be nem tarthatott eljövetelére — most 
négy vendégjátékra nyerhette meg, me
lyekben a nagy művésznő Sátoralja
újhelytől búcsút vesz. — Ezen vendég
játékkal a színtársulat is befejezi itteni 
idényét. A búcsú vendégszereplés és a 
társulat utolsó négy előadása is — fel
emelt helyárakkal — következő sor
rendben lesz megtartva : Kedden Báró 
Splényi Ödönné Blaha Lujza úrnő első 
vendégjátékául: A piros bugyelláris. 
Eredeti énekes népszínmű, 3 felvonás
ban. Irta : Csepreghy P'erencz. — Szer
dán mássodik vendégjátékául: A tót 
leány. Eredeti népszínmű 3 felvonásban. 
Irta: Altnássy Tihamér. — Csütörtö
kön harmadik és a társulattal együtt 
utolsó előtti felléptéül: A gyitnesi vödfS 
virág, Eredeti énekes népszínmű 3 fel
vonásban. Irta: Géczy István. — Pén
teken Blaha Lujza búcsúja Sátoralja
újhelytől és a színtársulatnak is utolsó 
előadásául: Náni, a glogowáci szép sváb 
leány. Eredeti énekes népszínmű 3 fel- 
vonáában. I r ta : Follinusz Aurél.

K im u ta tá s
A perbenyiki »Nyesés«-ben f. évi má
jus hó 23-án rendezett jótékonycélu 

mulatság bevételéről.
Nyereség bevétel . . . .  1219 frt
Ebből felülfizetés . . . .  603 frt

Felülfizettek: Dessewffy grófok (Ki
rály-telek) 50 frt, özv. báró Sennyey 
Pálné, báró Sennyey Béla, báró Seny- 
nyey Béláné, gr. Mailáth József 35—35 
frtot, báró Waldbott Frigyes 31 frt, 
br. Vécsey Sándor 27 frt, Huberth Jó
zsef építész (Bcresz) 16 frt, br. Vécsey 
Béla, Hamniersberg Misi, gr. Lónyay 
Menyhért 14—14 frtot. dr. Darányi Ig
nác miniszter 13 frt, br. Sennyey Géza, 
gr. Zichy Andorné, br. Schell Gyula, 
br. Schell Ferenc, dr. Láczay László, 
Ambrózy Nándor, gr. Bombelles La
jos, Lipthay Béla, Kornfeld Zsigmond 
10—10 frtot, Vladár Emil, Bencsik 
István, gr. Széchényi László 7—7 frtot, 
gr. Berchtold Kázmér, Nattland János 
(Békés) 6—6 frtot, Hamniersberg Jenőné, 
br. Vay Elemér, Lindenbaum Mór (Be- 
resz), Czibur őrnagy, Szepessy Kálmán 
százados, Dókus Ernő, dr. Ulyefalvy 
Vitéz Géza 5—5 frtot, br. Fischer La
jos, Rosenthal Lajos, Thuránszky László 
4 - 4  frtot, br. Sennyey Mária, Gutt- 
man Mór (Luka), gr. Eszterházy Gyula, 
br. Sennyey Miklós, Thuránszky Tiha
mér 2—2 frtot, Lahocsinszki Adolf, 
Orosz György kapitány, Steinfeszt nő
vérek, Barthos József 1—1 frtot.

Esetleges még befolyó felülfizetések 
pótlólag fognak hirlapilag nyugtáztatni.

Oláh Ignác, 
pénztámok.

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



r  Első zem plénm egyei honi bútorcsarnok. 1
Z S  .A..UjUI3IvY. 9|_______________:__________ ______  •
•  Értesítés. í
Z  Van szerencsém a helybeli és vidéki n. é. közönség ÉÉ
S  becses tudomására hozni, hogy a »Vörös ököl*« emeletén B  
Z  levő 5  t e r e m b e n  a legkényesebb ízlésnek is telje- A  
Z  sen m egfclelőleg jól berendezett B

1  B U T O R E A K T A E A M A T  g
W  a n. é. közönség kényelmére ezzel kapcsolatosan ugyanott 
g  a földszinten egy n a g y s z a b á s u  b u t o r r n k -
S  t á r r a l  megnagyobbítottam. a
X  Kik eddig nálam bevásárolni szívesek voltak, meg- B
A  győződhettek azon állitásom igazságáról, hogy raktáram- B
2  bán csakis jó és szolid minőségű és bárminő kivánalom- B 
B  nak megfelelő izlésteljes áruim vannak, miért is kérem
J  e kedvező alkalmat megragadni és Ígérem, hogy a n. é.
S  közönség bizalmát mint eddig, úgy ezután is igyekezni 99  
X  fogok kiérdemelhetni. B
2  6 3 — 9 Kiváló tisztelettel J

2 WILHELM HENRIK. |
I ——————Ž
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42. szám. (4) F E L S Ő M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P .  _______________ Szombat, május 27.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
hogy Nyíregyházára leendő elköltözködésem folytán, több évtized óta fenálló

üzletemet teljesen feloszlatom,
s a meglevő árukészletemet u. m.

férfi- női ruhaszövetek, vásznak, szőnyegek és függönyök stb, stb.
mélyen, rt b eszerzési áron nltil ^

yéglegesen kiárusítom.
A v é g e l a d á s  l e g f e l j e b b  3— 4 h é t i g  f og tartani.

Midőn ezen felette előnyös bevásárlási alkalomra a t. közönség figyel
mét felhívom, maradtam

S.-a.-Ujhely, 1899. május hó kiválló tisztelettel

Kelner József fia.

IgB** Pompás kivitelű

látképes levelezö'lapok
nagyválasztékban kaphatók lapunk kiadóhivatalában
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