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díjak küldendők :
B könyvnyomdája.

Az uj ipartörvény.
A pécsi országos kiállítással kapcsolat

ban megtartott országos iparos kongresszus 
alkalmat nyújtott a kereskedelmi kormány
nak arra, hogy ipari politikáját az első sor
ban érdekelt iparosokkal, de ezúttal az or
szág közvéleményével megismertesse.

Az a kétórás beszéd, a inelvben Szte- 
rényi József államtitkár ezt tette, oly meg
nyugtatóig hatott a kongresszus tagjaira, 
hogy igen sok indítványt, mint tárgytalant, 
levettek a napirendről.

Mellőzzük a beszédnek azon részeit. ■ 
melyek a kormánynak eddigi iparfejlesztési I 
tevékenységéről, nevezetesen a közszállitá- j 
sok szabályozásáról egyes arra érdemes kis- | 
iparosoknak, kisipari szövetkezeteknek pénz
zel és gépekkel való segélyezése, gyakorlati 
továbbképző tanfolyamok beállításáról szól
nak, mert hiszen azokról a lapok utján, de 
szemünk előtt történő tényekből is van tu
domásunk. De röviden ismertetni kívánjuk 
a beszédnek azon részét, mely az ipartör
vény revíziójával foglalkozik, a melynek a 
lehető legrövidebb idő alatt való megoldá
sát magára nézve becsületbeli kérdésnek te
kinti.

Az uj ipartörvény mindenekelőtt sza
bályozni fogja a képesítés kérdését. Ma az 
a helyzet, hogy 1 4 évi, de törvényileg
meg nem határozott tartamú inaskodás után 
és 2 évi segédként való működés után bár
ki mester lehet. Ma tehát pusztán az az

T ARCZ A. 
Melánie.

Fejemen tollas papircsákó, díszlett olda
lamon pléh-kard: generális voltam, mint Pista 
bácsi. Katonáimat sorbaállítottam a fűtött üve
ges tornácon és mialatt én a nyeregből ro
hanva komandiroztam, süni puff-paffozás között 
bevétettem velők a konyhát, hol a szakácsnő 
friss palacsintát, s lángost vagy legrosszabb 
esetben vajas kenyeret osztogatott a győzők
nek. A legnagyobb falat azonban itt is, magá
tól érlhetőleg, nekem jutott; nem csak azért 
mert én voltam a generális, hanem azért is, 
mivel én fin voltam, regimentem pedig csupa 
lány ; Buba, ki akkor három éves volt és még 
nem Bubának, hanem tacskóimnak neveztetett, 
aztán az álellenben levő házból két lány 
egyik öt, másik nyolc esztendős (az utóbbi 
szegény meghalt a múlt tavaszszal, gondolom 
tífuszban) — végül még egv apró göndörhaju 
szöszke lány, aki ina ugyan feltűnő szép fiatal 
asszony, de akkor olyan volt, mint a veréb; 
és — a hogyan most visszaemlékezem — ha 
kinyitotta a száját, mintha csak csipogott volna. 
Ma’pedig olyan mint egv fácán. Melánicnek 
hívták s ő volt hőse annak a dolognak, mely
ről most szólni akarok.

Melánie anyja szép, barna fiatal asszony 

irányadó, hogy ki mit tanult, nem pedig 
egyszersmind az, hogy ki mennyit tud. Az 
uj törvény értelmében az inas csak egy vizs
gálat letétele esetén lesz segéddé, a segéd 
meg csak a mestervizsga letétele után gya
korolhat mesterjogokat. Az ipar tehát meg 
fog szabadulni a kontároktól és az emberi 
munkásságnak e téren is az istenadta te
hetség. meg a fáradsággal szerzett képesség 
fog érvényesülni.

A jövő iparos nemzedék szellemi s er
kölcsi színvonalának emelése céljából a tör
vényhozás az inaskodás előfeltételéül a 4 
elemi osztály elvégzését teszi, szaporítani s 
fejleszteni fogja az ipariskolákat és támo
gatni kívánja a tanonc otthonok létesítésére 
irányuló törekvéseket. Ez utóbbi intézmény 
általánosulásától különösen sokat remélhe
tünk, mert éppen az inasnak ez idő szerinti 
mostoha sorsa, az erkölcsi eldurvulás ve
szedelme az, ami igen sok szülőt visszatart 
attól, hogy gyermekét ipari pályára adja. 
Az iparos osztály érdekeinek a mostaninál 
hathatósabb védelmezése céljából minden 
városban és járásonként kötelező lesz az 
ipartestületek felállítása s minden egyes kis
iparosnak ipartestületi kötelékbe kell tartoz
nia. Az ipartestületek az önkormányzat leg
messzebb menő jogaival fognak felruház- 
tatni. /A munkaadó és munkás közötti vi
szony rendezésében a törvény a legliberá- 
lisabb alapra, a szabad egyezkedés feltétlen 
biztosításának alapjára helyezkedik. Az egyéni 
szerződés mellett bekivánja hozni a kollek

volt s akkor néhány hónapja vetette le az öz
vegyi fályolt. l'ra, akit én sohasem ösmertem, 
egy év és néhány hónap előtt költözött a föld 
alá, hol igen jó meleg helyűk van az olyan 
fázós embereknek, mint a boldogult lehetett 
a inig élt. Zalka bácsi ugyanis — igy hívták 
Melánie apját — mellbeteg ember volt s a 
mint látszik, a házasélet megölte.

Melánie a szöszke veréb, rendkívül sze
rette az apját, a kiről mindig megemlékezett, 
ha csak egy kis alkalma nyílott rá.

— Az én papám nekem olyan szép ba
bákat vásárolt! Meg egy képeskönyvet is, ami
ben olyan szép képek vannak!

— Az én papám mindig bujócskát játszott 
velem és mindig azt mondta, liogv : Kukk, Me
lánie! Kukk!

— Aztán az apám engem mindig elvitt 
sétálni a promenádra s ott olyan sok nép volt!

Megesett, hogy egyszer közbevágtam :
— Téged a promenádra vitt a papád .’ 

llát a mamádat mért nem vitte el?
Melánie tágra nyitotta a szemét.
— Hja — mondta komolyan, — mamá

nak otthon kellett maradni, mert nem akart 
sétálni.

— Nem akart sétálni'?
— Nem. Mindig azt mondta a papámnak : 

Fáradt vagyok lelkem ; menj csak le a picivel! — 
En .oltani a pici, tudod. Ha pedig én is elfá

tív szerződést is; szabályozza a munkaidőt; 
egyenlővé teszi mimikét félről a felmondási 
határidőt; egyenlő jogokat ad, de egyenlő 
kötelességeket is ró ki.

A munka érdekének megfelelőleg a tör
vényhozás ki fogja venni úgy a munkás, 
mint a munkaadó kezéből a munkaközve
títést, hogy közhatóságiivá (állami vagy köz
ségit tegye azt. Az igy ingyenessé váló 
munkaközvetítés közköltségei dúsan fognak 
kamatozni az általa létrehozott békés álla
potban, mert hiszen a legtöbb súrlódás okai 
itt keresendők. A sztrájk és munkazárlat 
ügyét a törvénytervezet abban a szellemben 
fogja szabályozni, hogy az jogos lehet bi
zonyos körülmények között, de jogtalanná 
válik, mihelyt a hatalom kérdését szolgálja. 
Azonban a közszolgáltatások terén, neveze
tesen a vasutaknál és egyéb forgalmú in
tézményeknél (postát vízvezetéknél, közvilá
gításnál a sztrájkot lehetetlenné kívánja tenni 
úgy. hogy az ellentétek elsimításával egy 
független bíróság bizatik meg. melynek Íté
lete mimikét félre kötelező.

A törvénytervezet különben egyéb ese
tekre is szervezni kívánja az ilyen vegyes 
ipari és kereskedelmi bíróságokat a sztráj
kok megelőzése, vagy minél gyorsabb meg
szüntetése érdekében. A törvény tehát itt is 
a munkás és munkaadó közé áll, s mind
kettőnek jogos érdekeit védi a béke, a sze
retet szellemében, a bojkott s a fekete lista 
megszüntetésével.

Ezek főbb rendelkezései a készülő uj

radtam a promenádon és hamarabb hazajöt
tünk, akkor a marna nem volt otthon. És mi
kor haza jött, azt mondta, hogy minket kere
sett ; engem meg a papámat.

Zsebrevágott kézzel álltam előtte és néztem.
— Furcsa mamád van !
— Igen — hagyta rá Melánie — furcsa. 

De a papám még furcsább, mióta meghalt: 
sohasem jön haza.

Egyszerre nagyon elkomorodott és rög
tön pityergésre állt a kis szája.

En ki nem állhattam az érzékeny jelene
teket és szigorúan szóltam rá.

— Melánie, gyere -egzecirozni !•
— De csak kelten vagyunk!
— Nem baj ! En leszek a generális, te 

pedig a közlegény.
Es fölkaptam a lovamra:
— Csundi, gyühé !...........

♦ *
«

Langyos áprilisi délután volt, mikor Me
lánie — kél napi távoliét után — egyszer 
megjelent köztünk.

Hát te hol voltál két napig? — szóltam 
rá mokányul.

— Nem jöhettem.
— Miért?
— Dolgom volt otthon.
— Micsoda dolgod ?
Lehajtotta fejét s halkan felelte:

2)eák Jenő fogmüterme
............ —

Nagymlhályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeletem. Rendel egész nap.
Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
gyökérre illesztetnek. Fogkó eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



ipartól vényeknek, mely ezenkívül szabályozni 
fogja a inunkaszünetet, a vásárügyet ta vá
sáruk számának lehető apasztásával), a fe- 
gyenc ipart, s korlátok közé szorítani a tisz
tességtelen versenyt. Magát a törvényterve
zetet a kereskedelmi kormány még ez év 
őszén nyilvánosságra fogja hozni, tárgyal
tatni fogja az ipát kamarák utján az ország 
összes ipartestiileteivel s külön a miniszté
riumban a kisiparosság meghívott képvise
lőivel.

X'em kisérjük bővebb kommentárral e 
kormánykijelentéseket, melyek az iparosság 
annyi éven át hangoztatott kívánságait jut
tatják teljesedésbe. Csak mint mélyen a tár
sadalmi rendbe vágó reformtervekre kíván
tuk felhívni az érdekeltek figyelmét. G.

SZÍNHÁZ.

Alidon a színházi szezon második hetéről óhaj
tunk referálni, meglehetősen súlyos ama feladat, 
melynek lelkiismeretesen és minden elfogultságtól 
menten megfelelnünk kell. Súlyos azért, mert ha 
a direktort a repertoir silány volta miatt kell meg- 
rovnunk. ő viszont azzal védekezhetik. s méltán, 
hogv a közönség nem jár a színházba s igy nem 
érdemes uj darabot eloadatni. Szó sincs róla, van 
benne valami igazság. Tehetős vagyonos családok 
annyi áldozatot tőlük ez még csak nem is az 

nem hoznak a magyar színművészet és igy a 
kultúra oltárára, hogy az egyszer, évenként 2-3 
hétre idetévedt színtársulat itteni működését lehe
tővé tennék s igy csak természetes, hogy valami 
különös pretenzióval a társidattal szemben fel nem 
léphetünk. Viszont az igazgató azon helytelen el
járását. hogy csak imitt-amott ad elő egy-egy újabb 
darabot, a közönség közömbössége nem enyhíti, 
mert lehetséges, hogy éppen ezért van ez a rész
vétlenség. Azon körülmény, hogy úgy a „Vig öz
vegy", mint a wMilliárdos kisasszony" előadásai 
telt, úgyszólván zsúfolt ház előtt folytak le. -eni- 
miképen sem az igazgató felé billenti a mérleg ser
penyőjét, s ez „igy van s nincs másképen."

Az egyes színházi estékről referádánk a kö
vetkező :

Szept. hó 26-án, csütörtökön „Sulamith" ke
rült színre. A minden suszterinas által dúdolt s 
ismert daljáték csak kevés közönséget vonzott a 
színházba > ennek hatása a szereplők játékán is 
meglátszott.

Szept. hó 27-én péntek este másodszor ad- 

— A mamával volt dolgom.
Csodálkozva pillantottam rá.
A mamával volt dolgod A te mamáddal ? 

Aztán micsoda?
Nem adott választ.
— Hallod, Melánie, nem is felelsz ? Hát 

nem tudod, hogy én vagyok a generális ?
Kezecskéjét oda kapta a szeméhez és sírva 

fakadt.
Csuklón ragadtam és sietve vonszoltam 

le a kertbe, a lugashoz.
— Mondd, Melánie, miért sírsz ' Mondd, 

mi bajod van ' Mondd ' . . .
— 0 mellettem tipegett és ma is fülembe 

cseng, a hogy sírva kiejtette :
— Papám ! A mama uj papát akar nekem !
— Uj papát? Hogy lehet az
— Nem tudom! De a mama úgy mondta 

tegnapelőtt' Es nekem nem kell uj papa ' Ne
kem csak az én régi jó papám kell !

— Ugy-e, mert a régi papád szép babá
kat vett neked Meg képeskönyvet, a miben 
olyan szép képek vannak ?

— Igen. Es mindig játszott velem' Es 
nekem más papa nem kell! Nem ke-ell '

Könnyei pördültek végig a kipirult kerek 
arcocskáján és én szorongva függesztettem rá - 
tekintetemet.

— Tudod mit, Melánic
— Mit?
— Ne engedd, hogy a mamád uj papát 

hozzon a régi helyett I
— Ö kérdőleg pillantott rám.

iák a „Vig özvegy“-et. Ez mintha jobb lett volna 
az első előadásnál. A szereplők, egy némelyikét le
számítva, melegebbe” e- közvetlenebbül játszottak. 
Különösen áll ez Solti Vilmára, akinek bájos ala
kítását, meg jobban csodáltuk, mint első alkalom
mal s akinek minden egyes éneket es táncát zugó 
tapsvihar és újrázás követte. Daniid gróf ismét 
Deák volt, aki bár kétségén kívül tehetséges színész, 
ebben a szerepben azonban nem érvény esült. Meg 
kell Illeg emlékeznünk Stoll Béláról es Radó Je
nőről. akik közül előbbi a nagykövet, utóbbi Nye- 
gus szerepében sok tapsot aratott. Közönség meg
lehetős számmal volt.

Szept. hó 28-án, szombat este ..Berger Zsiga" 
énekes bohózat került színre. Az előadást napik
kal előbb reelamirozták, s azon hiszemben, hogy 
ez valami fölötte mulattató bohózat, közönség is 
volt. Csakhamar azonban tapasztalnunk kellett, hogy 
egy csapni való rossz darabról van szó. Az első 
és második felvonáson at mindenki azt a kérdést 
vetette fel. hogy miért nevezik ezt a darabot vol- 
taképen Berger Zsigának, mikor erről a névről úgy
szólván említés sem tétetik s miért akar ez lenni 
énekes bohózat, mikor egy hang éneket sem hal
lani egészén a harmadik felvonásig s ebben sincs 
köszönet. Életkép helyett groteszk alakokat kapunk, 
szellemesség helyett doh-utcai ízetlen trágárságok
kal táplálnák bennünket. A darab - ha ugyan 
egyáltalában lehet annak nevezni tetszhetik Bu
dapest külvárosi kiváncsi közönségének, de a vidék 
romlatlanabb s a színházban szellemi élvezet után 
vágvódó publicuma az ilyesmit be nem fogadja. 
Igaz azonban az is. hogy Budapesten különféle be
tétekkel. énekkel es tánccal adták, szülészeink pe
dig vontatott unalinassaggal játszották, olyannyira, 
hogyha Stoll egy kis élvezetet nem szerez diszkrét 
s derűs játékával s a harmadik felvonásban kup- 
léjával, talán mély álomba is merültünk volna. Bé
késsé. mint irodafőnök, ugylátszik indispositioval 
küzdött, ami körülbelül minden játékára mondható, 
s a szerepét sem tanúba jól he, a minek ellenke
zője a többi szereplőkről sem állítható. Lili szere
pében Pataki Riza volt jó.

Szept. hó 29-én. vasárnap két előadás volt. 
Délután ..Egy magyar huszárkáplár Bécshen" ciniü 
bohózatot adták elő gyér közönség előtt, melyben 
Erdős Alice nagyon kedvesnek es szimpatikusnak 
bizonyult. Több közönséget érdemelt volna.

Este ,.A fekete tenorista" operett került színre. 
Ez a darab üresség szempontjából méltán sorakoz- 
liatik a „Berger Zsiga" mellé. Mintha csak iker
testvérek volnának. Unalmas, fejetetejére állított 
cselekmények, frivol jelenetekkel s a színpadon valói 
vetkőzési s rajtakapási szcénákkal tarkított egyve
leg teszik a darabot. Ennek viszont leginkább Rácz 
Irén volt a megmentöje, a ki oly bájos és kedves

— Hogy?
Most egyszerre, mint valami rém, a ker

tészük termett előttünk.
— A mama küldött kisasszonyka, hogv 

tessen hazajönni.
S nem törődve Melánie heves tiltakozá

sával, ölbe kapta, és mint a pelyhel vitte ki 
kertünkből, hazafelé.

Mamája pedig bármennyire sem akarta 
engedni Melánie, három hét múlva csakugyan 
férjhez ment az uj papához.

* ♦
♦

Mindez most huszonkét év múltán onnét 
jutott eszembe, hogy minap a Kossuth Lajos 
utcában egyszer csak egy szép szőke asszony 
jön velem szemközt. Felnőtt korunkban is 
többször összejöttünk, s igy mindjárt ráösmer- 
tem : Melánie volt.

Bizonyos részvéttel közeledtem feléje, mint 
mindig azóta a borzasztó eset óta, hogv Isten
ben boldogult ura hirtelen őrülési rohamában 
bcretvával elmetszette a torkát, és természe
tesen elvérzett.

Tudtam, hogy Melánie .szerelemből ment 
volt férjhez s elképzeltem, mily isszonvu lé
be lett, mikor két esztendeje — alig hal heti 
házas élet uláu ilyen idegrázó módon kellett 
özvegységre jutnia

— Hogy van ? — kérdeztem kissé szel
lemtelenöl, de őszinte érdeklődéssel.

— Köszönöm felelte könnyedén — jól. 
Most jöttünk haza Olaszországból.

Honnan? — kérdeztem némi megille- 

jclenség volt Heniiette szerepében, hogy meghódí
totta a közönséget. Nagyon tetszett ügyesen lejtett 
szép tánca és kellemes éneke. Kapott is sűrű tap
sot s újrázást. Aphrodité nevelőnő szerepében Ércz- 
köviné nyújtott nagyon jó alakítást s a férfi nem 
elleni pattogása osztatlan sikert aratott. A néger 
tenorista alakját Deák Gyula játszotta meg ügye
sen és sok közvetlenséggel. Játéka sok derültséget 
váltott ki a közönségtől s sokszor tapsolták. A bor
fiuk szerepében igen jók voltak Stollnc és Szende 
Karola.

Szept. hó 30-án, hétfőn este Solti Vilma hu- 
csufelléptével Rákosi—Szabados nagyhatású darab
ját, „A holond“-ot adták. Solti Vilma Birnbilla sze
repében mutatkozott be a nagyinihályi közönség
nek utoljára. Routinirozott játéka többször a nyílt 
színen is felhangzói tapsokra ragadta a közönséget. 
A művésznő oly meghatói természességgel, majd 
pedig játszi pajkossággal creálta a csavargói utcai 
bohóc szerepét s oly gyönyörűen énekelt, hogy va
lósággal lázba ejtette a közönséget, a mely zajos 
ovációval honorálta művészi játékát s igazán rosz- 
szul esett az a tudat, hogy ezentúl nélkülöznünk 
kell társulatunknál e jeles művészi erőt. Partnere, 
Deák Gyula (Bimbó) hatásos játéka a közönség 
részéről sűrű tapsban nyert elismerést. Deli urfi 
szerepében Békéssy Gyula szépen énekelt és szép 
baritonjával egyáltalában mindig tetszést arat; más 
azonban játéka, amely ez estén sent volt mondható) 
kifogástalannak. Ellenben a sikert teljessé tették 
Stoll Béla. Nagy Gyula, Pataki Riza. Rácz Irén. 
Püspöki Rózsi, Kmetty Lajos s a többi szereplők. 
Közönség szépen, az ensemble pedig szokatlanul 
pontos s harmonikus volt.

Október hói 1-én. kedden este a Alicsey-tár- 
snlat uj primadonnája, Köszcghy Aranka mutat
kozott be a nagyinihályi közönségnek a „Milliár
dos kisasszony" Harmat Évi szerepében. Köszeghy 
első debutje meglehetős sikerrel járt. Ügyes moz
dulatai, elbájolóan kedves játéka és graciózitása tel
jes színpadi otthonosságra vallanak. Hangja ugyan 
még kívánni valóit hagy hátra, mindazonáltal elég 
kellemesen cseng. A termet szinültig betöltő kö
zönség egész este ünnepelte a már is kedvelné vált 
eleven kis szubrettet s minden egyes énekét frene
tikus taps s újrázás követte. A darab maga nem 
kiválói mii. Meséje abból áll, hogy egy 40 millió 
dollár hozománynyal rendelkező amerikai kisasszony 
férjhezadásáról van szó, két házassági közvetítő fá
radozik abban, hogy a gazdag kisasszony kezét az 
<1 külön e célra kikészített jelöltjének nyerje illeg. 
Az egeik jelölt egy hülye herceg, a másik egy fess 
huszártiszt. A leány azonban az apja titkárába sze
relmes s a végén neki nyújtja a kezét. Cselekmény, 
bonyodalom száraz, a darabot élvezetessé a házas
sági ügynökök sikerült mókái teszik, s ezen sze-

lődésscl, mert Olaszország említése többnyire 
összefüggésben szokott lenni a nászutazások
kal. — Olaszországból jöttek ? A kis leányaival ?

Melánie mosolygott. Istenemre bájosan 
tudott mosolyogni I

— A kis leánnvommal? Dehogy! . . . Hát 
nem hallotta, hogy férjhez mentem ?

— Cgyetlcnül feleltem.
— Férjhez ment? Komolyan? 
Felbigyesztette az ajkát.
— Csodálkozik rajta? Ne csodálkozzék! 

Az a magány elviselhetetlen volt. Meg a gyer
mek miatt is kellett. . . . Pedig én — tette 
utána clkomolyodva — igazán szivemből mon
dom, nagyon szerettem szegény Ödönt. (Ez 
volt első urának a neve.)

Ellenszenves képi), pocakos gavallér alakja 
tűni föl a sarkon.

Melánie suttogva mondta :
— A férjem. Itt jön.
Odapillantottam: ösmert fővárosi pénz

ember volt. Nem, ebhez már nem szerelem
ből ment férjhez!.........

» »
♦

. . . Ekkor jutott eszembe az egész fönt 
elmondott történet, melynek a kis nőcske, Me
lánie volt a hősnője.

— A kis Melánie ki, mire nagy lesz, meny
nyire átváltozik és inkább megcsalja érzelem
ben a második urát csakhogy a valóságban 
megcsalhassa az elsőt.

Ha máskép nem, legalább az emlékét.
Zsoldos László. 



repeket Stoll Béla és Deák Gyula ki is használták, 
s állandó derültségben tartották a közönséget. Deák 
természetesen tulságba vitte a viccelődést. A mil
liárdos kisasszonyt Püspöki Rózsi játszotta szimpa
tikusait, a titkárt Nagy Gyula adta, a ki szép te
norral rendelkezik, Békéssy fess huszártiszt volt. 
Sárközi ugylátszik most sem törődött sokat a sze
rep betanulásával, Erdős Alice ezúttal is nagyon 
kedvesnek bizonyult. A herceg szereltében Kmetty 
Lajos tetszett. Rendezés és összjáték kifogástalan.

Október hó 2-án, szerdán este a már jól is
mert „Gül-Baba" került színre. Gábor diák szere
pét Rácz Irén játszotta sok melegséggel, a miért 
nyílt színen is többször megtapsolták. Kijutott a 
tapsból Deák Gyulának is Mujkó és Stoll Beláttak 
Zülfikár szerepében, valamint Püspöki Rózsinak 
Leila szerepében és Erdős Alicenak. A többi sze
replők is mind hozzájárultak az est sikeréhez.

Ma. október 3-án csütörtökön este „A kol
dusgróf" kerül előadásra. Erről bővebben a jövő 
számban. — ez

Heti műsor:
Pénteken, f. hó 4-én A Zsába bohózat.
Szombaton, f. hó 5-én Bányamester operett.
Vasárnap, f. hó 6-án délután Gül-Baba ope

rett, este A Bor falusi történet.
Hétfőn, f. hó 7-én Királytigris Detektív 

dráma.
Kedden, f. hó 8-án Víg Özvegy operett har

madszor.
Szerdán, f. hó 9-én Pesti nők operette.
Csütörtökön, f. hó 10-én utolsó előadásul 

közkívánatra Milliárdos kisasszony operett.

VEGYES HÍREK.
A gymnasium ügye. Nagymihály város 

képviselőtestülete szeptember 2-án d. u. 3 órakor 
Walkovszky Béla községi biró elnöklete alatt köz
gyűlést tartott, amelynek egyedüli tárgya a gym
nasium ügyében a vallás és közoktatásügyi mi
niszterhez felterjesztendő kötvény tárgyalása volt. 
Walkovszky Béla részletesen ismertette az ügy
előzményeit és álláspontját előterjesztvén, felolvasta 
a beadandó kérvény szövegét.

A dologhoz hozzászóltak Barnai Andor, 
Dr. Eperjesy Lajos, Dr. Glück Samu és Dr. Kállai 
József képviselő testületi tagok és mindannyian 
a gymnasium felállításának eszméjét pártolták, 
annyival is inkább, mert a polgári iskola államo
sításához remény nincs és a közoktatásügyi kor
mány által kívánt hozzájárulás évi annuitása kü
lönben sem rúghat nagyobb összegre, mint a 
mennyibe a polgári iskola fentartása a városnak 
kerül. A képviselő testületek ezek után egyhangúlag 
elfogadta az elnöklő főbíró előterjesztését, amely 
szerint a község a kormánytól egy algymnasium 
felállítását kéri és felajánlotta e ezéira a Sztárai- 
utcában lévő úgynevezett Kaszárnya-épületet, úgy 
szintén felajánlotta a polgári iskola berendezését 
is a felállítandó gytnnasiumnak. A közgyűlés vé
gül Walkovszky Béla községi bírónak az ügy ér
dekében kifejtett buzgó és tapintatos eljárásáért 
köszönetét szavazott, úgy szintén jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott zempléni Moskovitz Géza 
nagybirtokosnak is. ki a gymnasium ügyének szó
szólója a miniszternél és a kinek legnagyobb ér
deme lesz abban, ha e tanintézet létesülni fog 
városunkban.

Személyi hir. Sulyovszky István kir. 
tanácsos tegnap vidékünkre érkezeit és ez idő 
szerint Widder Samu gatályi földbirtokos vendége.

Dudits Endre országgyűlési képviselő folyó 
hó 2-án fivére Dudits János rákóczi esperes plé
bános látogatására Rákóczra érkezett.

Október 6. A tizenhári >tn magyar vér
tanú halálának az évfordulója lesz vasárnap folyó 
hó 6-án. A kegyelet mely Ivei minden magyar em
ber viseltetik megdicsöült nagyjaink iránt, föltét
lenül kötelességünkké teszi, hogy e napon váro
sunk közönsége is méltó ünnepélylyel áldozzon 
a vértanuk emlékének. Felhívjuk ezen körülményre 
az illetékes körök figyelmét.

Hivatalos órák a vármegyénél. A vár
megye alispánja a törvény hatósági bizottság hatá
rozati javaslata alapján f. évi október hó 1 -étöl 

kezdödőleg a hivatalos órákat délelőtt fél 8 őrá- I 
tol délután fél 2 óráig állapította meg.

Vármegyei bizottsági tagok választása. 
Zemplénvármcgye törvényhatósági bizottságából 
kilépő tagok helyét a vármegye területén e hó 
16-án fogják megválasztani. A korteskedések már 
meg is indultak, bár az el..jelekből Ítélve, a ré
giek fognak visszatérni a törvényhatósági bizott
ságba.

A laborezszögi állatni elemi iskola 
hereit helyiségei olv rozoga állapotban vannak, 
miszerint valóságos csoda, hogy eddig szerencsét
lenség még nem történt. Az épület leégett tető
szerkezete nem le‘t kellően kijavítva es az esőzés 
teljesen tönkretette a falakat. Felhívjuk e körül
ményre az ungmegyei tanfelügyelő figyelmét.

Eljegyzés. Finkel Simon homonnai lakos 
eljegyezte Hisz Klára kisasszonyt Nagymihályott.

Elegy agár verseny Oálszécsen. A 
zemplénvármegyei agarász-társulat elegy agár ver
senyét 1907. évi október hó 25-én és következő 
napjain Gálszécsen tartja. Összejövetel okt. 24-én 
s közgyűlés este 8 órakor a nagy vendéglőben. 
Versenydij a társulat által adott 700 kor. tisztelet 
dij az elsőnek, a második agár-tulajdonos a téte
lek felét kapja. Tét 10 kor. f. v. f. Nem egyleti 
tag, valamint versenydijat nyert agár után kettős 
tétel fizetendő. — Minden agár után ezen felül 
egy darab 10 koronás arany a vándor-dijra való 
nevezésért külön fizetendő. Ezen vándor-dij — 
védi Thuránszky Tihamér — az. első agár-tulaj
donosnak adatik át. ki azt háromszor köteles meg
nyerni. Nevezni Dókus Gyula titkárnál október 
hó 23-ig Sátoraljaújhelyen, azután október hó 24-én 
esteli 8 óráig Gálszécsen lehet. Október 25-én 
társas ebéd. A netalán szükséges szállások és is
tállóról Nemes Sándor társulati tag. gálszécsi lakos 
megkeresésre szives lesz gondoskodni. Miután a 
versenyek nyilvánosak s azon mindenkit szívesen 
látnak, személyre szóló meghívók ki nem adatnak.

Központi választmányi tagok. A folyó 
hó 20-án megtartott megyegyülésen a központi 
választmányba a következő törv. hatósági bizott
sági tagok lettek beválasztva: Ambrózy Nándor. 
Andrássy Sándor gróf. Bernáth Béla. Bernáth Ala
dár. dr. Búza Barna, Constantin Géza. Csőke 
József dr. Czibur Bertalan, Dókus Ernő, Eejes 
István. Éried Lajos dr. Ganzugh Miklós, Gruska 
Lajos, Mailáth József, Matolai Etele, Meczner Béla, 
idb. Miklós Béla, Miklóssy István, Mauks Árpád, 
z. Moskovitz Géza, Nenitby József, Kun Frigyes, 
Nagy Barna, Pekáry Gyula, Potoczky Kálmán, 
Péchy Ádám. Reichard Mór, báró Sennvey Géza, 
báró Sennyey Miklós, Spillenberg József, Székely 
Károly, Widder Gyula és Zinner Henrik.

Olyan törekvés föltétlenül megérdemli 
támogatásunkat, hol arról van szó, hogy a gazda 
minél magasai)!) árak mellett értékesítse termé
nyeit. Gazdálkodó olvasóinknak tehát ezúttal is 
tudtára adjuk, hogy Mauthner Ödön magnagyke
reskedése Budapesten a nyáron kezdett akcióját 
folytatja, t. i. a természettől arankamentes lóhere 
és lucerna magért nemcsak a napiárnál, hanem 
egyáltalán az itt nálunk elérhető árnál is lénye
gesen magasabb arakat fizet. Helyénvalónak tart
juk tehát a gazdákat emlékeztetni, tudassák a 
Mauthner-czéggel, még pedig minta melléklésével, 
ha arankameutes lóhere vagy luczernamag fe
lett rendelkeznek.

Gazdák figyelmébe. Az uj cselédtörvény 
föl} ■ó évi november hó) 1-én lép életbe. Figyel
meztetjük a cselédtartö gazdaközönséget, hogy al
kalmazásban állót cselédeik számára e napig az 
uj s a törvény teljes szövegét tartalmazói cseléd
könyvet az illetékes közigazgatási hatóságoknál 
váltsák ki, illetve cselédeiket erre utasítsák, mert 
e határnapon túl az uj cselédkönyv. vagy annak 
hiányát igazoló hatósági irat nélkül cselédet fel
fogadó) gazdák súlyos büntetés alá kerülnek.

Féláru vasúti jegyek. Az állami és tör
vényhatósági tisztviselők és nyugdíjasok részére 
féláru vasútjegy váltására jogosító) arcképes évi 
igazolványokat a jövő év re október lö-ikétől kezdve 
állítják ki. A jelenlegi igazolványokba kapcsolt 
arcképek az uj igazolványok kiállításánál nem 
használhatók, mihez képest minden egyes igény
jogosultnak uj arcképet kell beküldenie. Az arckép 
az előlap alsó szélén (magán a fényképen) az 

arcképen ábrázolt egyén által névaláírásával ellá
tandó. Az igazolványok kiállítására egyedül a Ma
gyar Államvasutak igazgatósága illetékes, miért is 
a kezelési illetek fejében igazolványonkint fize
tendő egy korona postautalványnyal a Magyar Ál
lamvasutak főpénztára címére (Budapest. VII., 
Andrássy-ut 7.>j küldendő. A postautalvány szel
vényén az összeg pontosan megjelölendő.

Nélküiözhetlen szükséglete ma mái min
den müveit embernek az újságok ásás. A hosszú 
leli esték bck< szöntése elolt szolgálatot vélünk hát 
tenni t. közönségünknek, ha figyelmét a legválto
zatosabb é> legbővebb tartalmú napilapra hívjuk 
fel. Lz ma kétségtelenül a Pesti Hírlap, mely min
den tekintetben első helyen áll a napisajtó termé
kei kozott, l üggetlen és szókimondó újság, oly 
specialitásokkal és előnyökkel, melyek a legnagyobb 
kedvességet szerezték meg és biztosítják neki a 
magyar olvasóközönségnél. Specialitásai: az aktu
ális társadalmi kérdéseket élvezetesen tárgyaló Esti 
levelek, a szellemes Kis komédiák és egyéb hu
moros cikkek, a kedvenc olvasmányul szolgáló, köz
hasznú Szerkesztői üzenetek oly bőségben naponta, 
hogy az páratlan a sajtóban : az eredeti tárcákon 
felül minden nap egy külföldi Írótól való rajz vagy 
elbeszélés ; apró hirdetéseink rengeteg tömege egy
úttal azt igazolja, hogy legelőnyösebb a Pesti Hir- 
lapban hüdetm. mezt ennek van legnagyobb ol
vasóközönsége. Előnyei : egy nagy képes naptár, 
melyet minden előfizető karácsonyi ajándékul kap 
s egy divatlap, melyet az előfizető mérsékelt áron 
rendelhet meg. Aki a Pesti Hírlap nagy képes nap
tárat az 1908. évre ingyen és bérmentve megkapni 
óhajtja, az már most fizessen elő, mert ez ' aján
dékra igényt csak azok tarthatnak, akik legalább 
negyedév óta megszakítás nélkül előfizetői a lap
nak. A Pesti Hírlap ára egy hóra 2 kor. 40 fillér; 
negyedévre 7 korona; a Divat Sálon cimü nagy 
es díszes kiállítású divatlappal együtt negyed évre 
csak 9 korona. A Pesti Hírlap kiadóhivatala Bu
dapest, V., Váci-körut 78.

Művészi kepes levelezo-lapok nagy valaszték- 
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedesében.

mrlmatf Dr. Kállai Józief.
Kiadóbivatali művezető Landal József.

Hirdetések.
Mathiász József szölókertjében minden nap 

■ friss________________

csemegeszőlő
— kapható.______________
Chasselas fajta kilója . 50 fillér.
Muskotály „ 60
Téli csemege „ . 60 „
Ugyanitt kapható kiváló fajlájn szedett alma
— kilója 30 fillér. =====

Női gallér, kézelő és nyakkendő, 
angol flanelt- és selyem-blousok, 
aljak, öv, övcsatt, színházi sál, 
Strucz- és Marahout-Boá, Divat
fátyol, sapkák, keztyii és harisnya- 
újdonságait

ajánljaSTEINDLER ETELKA
központi divatáruháza Nagymihályon.

Balázs Lajos
fűszer- és csemege-üzletében Nagymihályon

/. hó I-töl kezdve naponta friss

Muskotály és Passatuti 
= szőLÖ = 
kapható Kazinczy Arthnr berettői uradalmából.



Meghívó.

A Nagymihályi Gazdasági 0ank r. t.
1907. évi október hó 10 én, csütörtökön d. e. 10 órakor

az intézet hivatalos helyiségében 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívom.

TÁRGYSOROZAT:

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Az igazgatóság javaslata a részvénytőke felemelése 

tárgyában.
Nagyinihály. 1907. szeptember ho 16-án.
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BLUM BERNÁT
• •••••• I TREI-RUHA KÉSZÍTŐ •••••••

NAGYMIHALY. KOSSUTH LAJOS'UTCA 44. SZ.
Az izr. templominál szemben.

...................Valódi angol.................  

gyapjúszövetek 
. . . . nagy választékban..............

Készít: magyar, francia, angol és 
német divat szerint

úri- és gyermek-ruhákat, 
úgyszintén papi, katonai és libéria 
munkákat, lovagló-nadrágokat stb. 
.. a legjutányosabh árak mellett ..

Megrendelések a legrövidebb 
idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Az igazgatóság nevében:

Dr. GLÜK SAMU
elnök.
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HASGHEK ÉS RÓZSÁÉ
KŐFARAGÓ MÜÉPITÉSZETI VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR J
------ --- KASSA, Pesti-út 9 a. --------------------- H 

1’iók NAGYMIHÁLV, Andrássy Dénes-utcza.
Lr 

Ezennel van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek rí 
b. tudomására hozni, hogy Nagy tnihályhan jí

kőfaragó-üzletet£ 
= és sírkő-raktárt rí;

Lr 
alapítottunk. — Raktáron tartunk gránit, syenit márvány es o 
trahit tufkő síremlékeket, valamint úti- es vaskereszteket. To- j 
váhhá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok | 
szakszerű építését. Különösen felhívjuk a n. é. közönség h. J 
figyelmét saját trahit-tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és j 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk kohomlokzatok. lépcsők, j 
sti> készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk, v

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk J
kiváló tisztelettel |

HASCHEK és ROZSA. [J
n

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budapest. Váoxbkörut OS*

í.tal a legjutányosabb árak mellett aJAnltatnak:

egyéb gazdasági gépek.

Locomobil és gözcséplőgépek,
tzalmakazalozók. Járgány-cséplőgépek, lóhere • cséplők 
tlsztiro^rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratögépek.

szénagyüjtők, boronák, sorvetögépek, Plánét jr
kapálók, szecskavágók, répavágök, kukorlcza-

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes
aczél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden

1

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
; elvállal mindenféle temetéseket vidékenjs. és pediyj a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. —

I 
l 
í

A gyászosét megtörténté
vel, a hozzátartozók bármi 
módón tett értesítésére, vi
dékit- is a lehető legrövi
debb idő alatt az intézet 
megbízottja tiszteletét te- 
endi a rendelmétn átvé
tele \ égett és gondoskodik 
annak pontos kiviteléről.
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I ttkoporsol,- 1 frttól Kezűre feljebb, < rezKoporsoKat piproicheKitek- j frttól feljebb, natninftlc 
---------------------------------------- '.7.7 bt naüifxúfíbftn frttól etpttz öOO frthj. '

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat- elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal. rendelkezik oszlopos 
gyas.-kocstv.il. koszorú-kocsival es saját testőrökkel, szóval minden átemeléshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 
-------------------------------------- remlehnénynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik. ------ ~~ ------  

Kiváló tisztelettel : Miskovits Béla.i

Nyom. Laudesiuau B. kuuyvuyumdájábau.
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