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A nők a jótékonyság terén.
Helybeli társlapunk lelkes felhívást közölt városunk 

hölgyeihez, különösen a nőügyietekhez, hogy az ágról sza
kadt, elhagyatott szegényekre jótékony figyelmüket Kiter
jesztvén, n é p k o n y h a  á l l í t á s á r a  közöl erővel tö 
rekedjenek.

A felhívást indokolja a most is tapasztalható és jövő- 
/hen bizonyosan nagyobb mérveket öltő szükség. Városunk

nak van sok szegénye, kire nézve népkonyha valóságos áldás 
volna, helyzeténél fogva pedig száz meg szúz szegény for
dul meg benne évenkint. Jelenleg ugyan a 22°-nyi hideg 
távol tartja az idegeneket, de ha az idő engedni fog s a 
közlekedés megindul, valószínűnek tarthatjuk, hogy az in- 
séggyötri felső megyékből tömeges kéregetők és munkake
resők minket ostromolni fognak.

Hogy a nöegyletek jelenleg a szegények és szűkölkö
dik segélyezésével is foglalkoznak, az csak bizonyítja, hogy 
hivatásukat érzik s hogy hasonló irányban működni hajlan
dók, csak legyen az irány megjelölve. Pénz- és éteiosztás 
kiválogatott egyes szegényeknek nem tesz anynyit a köz
nyomor: enyhítésére mint rendszeresített „népkonyha".

Karácsonykor kiosztott, ajándékok csak pillanatnyi nyo
mort enyhítenek sót néha visszaélésre is szolgáltatnak alkalmai. 
Ruhanemüeket iskolás gyermekek között karácsonykor kiosz
tani kissé késő ; ha addig meg nem fagytak, azontúl sem 
lesz bajuk.

A nevelésügy felkarolása sem történik mindig helyesen

f & l f i l á .
Iskolabetegség.

Minden nemzedéknek megvan Magyarországon a maga sajá
tos betegsége. Az a baj, melyben most sinlfídünk, iskolabetegség- 
nok volna nevezhető. Közönségesen azt tartják ugyan, hogy ez 
a betegség csak kis diákoknál fordul elő, a kik a szabadság re
ménytelen szeretetét hordják szivükben.

A való azonban az, hogy itt a felnőttek: a „t. ez. szülök" 
mint nálunk udvarias eleganciával mondják — betegségéről 

van sző. Midőn abba kezdünk, hogy eme betegség tüneteit és kö
vetkezményeit jelezzük, nagyon jól tudjuk, hogy heroikus dőresé
get mivelünk.

Kellemetlen ellentétbe jut ez által az ember egész tömegével 
a szokásoknak, hiúságoknak, érdekeknek; az iró számíthat reá, 
hogy a műveltség (mert „műveltség" akedvencz szó,) ellenségének 
és szívtelen embernek fogják tartani. Minthogy emellett még való
színű, hogy e sorok olvasása egyetlen apát sem fog eltántorítani 
attól, hogy íiát zseninek nyilatkoztassa é3 akként bánjék is vele : 
talán jobb is volna letenni erről az időszerűtlen elmefuttatásról. 
De mindazálta! megkísértjük : megmondani az igazat, úgy a miül 
magunk is napról-napra észleljük s a mint azt előttünk mindenki 
megerősíti, a ki az oktatásügygyei gyakorlati ’ag foglalkozik.

A főváros összes középiskoláiba — különösen pedig az alsó 
osztályokba való roppant tódulás az idén is oly rendkívül nagy 
volt, hogy ha csak minden ötödik, vagy csak minden tizedik uj 
diáknak is képessége volna a tanulásra, úgy számi thatnánk, hogy 
oly időnek nézünk elibe, a melyben Magyarországon a tehetségek 
egyszerre egész zaszlóaljakbun rajzanak majd föl.

Mondjuk meg mindjárt itt az elején, hogy a hallhatatlanság 
apró kandidátusainál különbséget teszitek a jómódúak fiai ás a sze
gény emberek fiai közölt. Ami amazoknál csak fonákság, az utób
biakra uézve katasztrófává lesz; a mi amazoknál a legtöbb eset

„nőegyesületek" részéről. Vagy oly dolgokba fognak, mikhez 
alaposan nem értenek, vagy anuy'ra beleuyuluak az intéze
tek beléletébe, hogy az önérzetes, kötelességeit ismerő, 6s 
teljesítő tanítót vagy tanítónőt elkeserítik. A nevelés- és 
iskolaügyet — akár „továbbképző nőiskola" akar „kisdedó" 
a nevQ, hjUy.vetleuttl a községek vagy más hatóságok kezé
ben szeretjük- látni s így egyesek annyira élire állították a 
dolgot, hogy a nöegyletek létjogát határozót an kétségbe 
vonták.

Néhány budapesti nőegyesület, különösen a jelen évti
zed első íolébeu, jótékony czélu mulatságai alkalmával va
lóságos hajtővadászatot rendezett a pénzre s tagjai a női 
gyöngédség és szemérem követelményeinek meg nem felelő 
szelepet is vállaltak magokra, ügy, hogy a vigadó tombola
estéi egyidőben egyenlő hirüek lettek — s nemcsak az élcz- 
lapokbun — a Bakony-erdőséggel. Megtörtént nem egyszer, 
hogy magas állású hivatalnokok s a társadalomban jelen
tékeny helyet elfoglaló férfiak jutottak csődbe részben nő
egyesületek beu szereplő nejeik miatt; egy pár főbe is lőtte 
magát. Elfordult, hogy egyik nőegylet egy hírneves kitért 
papot, tisztán azért ostentatióval mozdított el állásától ; a 
másikban nagy lármát csaptak azért, hog,r a tanítónő egy 
párszor férfiakkal is beszél, a harmadikban évekig tartó 
harcz támadt a bálrendező egyének állítólag helyiden meg
választása miatt. Egyszóval kész volt a gúny s megvetés s 
itt-ott valóságos divat lett a jótékony nőegyesületeket szidni.

Pedig van létjoguk és működési terük, ha kizárólag a

ben csak kerülöutat jelent az utóbbiaknál gyakran egy egész, ta
lán jobb sorsra érdemes élet hajótörését jelenti.

Meg kellene gondolni minden egyes esetben, hogy a tudomá
nyos pályára lépéséhez két dolog szükséges, mely egymást köl
csönösen kiegészítse: vagyon és tehetség. Minél csekélyebb a 
vagyon, annál nagyobbnak kell lenni a tehetségnek; minél cse
kélyebb a tehetség, annál nagyobb legyen a vagyon, ha az akarat 
nélkü i emberfiát, midőn az iskolába adjuk, a legkeservesebb ki
ábrándulásoknak nem akarjuk kitenni.

A jómódú ember fiának, évek múltán, ha megunta az isko
la-ingűi sitiót, nem nehéz uj életpályát kezdenie ; ámde a legtöbb 
esetben, csekélyebb hajlammal is. megmarad annál a f glalkozás- 
nál, a melyet számára választottak, s igen tűrhető orvos vagy 
mérnök válik belőle.

Kevés tehetség, egy kis ügyesség, némi összekö'tetés, olykor 
egy kis szerencse, a későbbi évek szerényebb követelései azzá a 
középszerű emberré teszik, a milyennek a sors a legtöbb embert 
rendelte. Gyermeakora óta szünetleniil előre kiszabott utón ha
ladt, nem v It, kitéve kisértéseknek, tévedéseknek, s talán soha az 
önelliatározásnak sem, s ha más nem : úri kényelme visszatartóz
ta tta  attól, hogy rósz útra térjen.

Ez ugyan nem mindig van igy; egyes esetekben hallunk 
egy hirtelen dördülést, olvasunk egy háromsoros újdonságot — 
s egv ember elköltözött. — Ámde ezek a kivételek. Általában 
raegvalljuk, hogy az adott viszonyok közt a jómódúak fiai a ke- 
vésbbé érdekes osztály gyanánt tűnnek föl előttünk.

A szegény ember fia!
Egész regény, melyről -beszélni sem lehet, hogy érzékeny 

kebleket, mélyen ne érintenénk. Legérzékenyebbek ily esetekben 
azok, kik maguk soha sem látták közelről a szegénységet. A sze
gény ember fin, ki magát a tudománynak szenteli, az a h ő i ; szel- 

i lemes, becsvágyó, inagamegadó, érdekes - •  igy szenved és gyóze- 
, de.lmeskedik, inig végre fölkeresi a siker, s a koldust királyiya 

teszi. S ezzel aztán a mese tökéletes A valóságban azonban más
kép folynak a dolgok. A szegény ember fia feljön az iskolába.



Jótékonyság terén megmaradnak s azt testületileg közös 
erővel és versengő buzgósággal cselekszik, mihez egymagá
ban is legjobban értenek : könyökét szárítani, miket a nyo
mor ás el hagyatottság kifacsart, rendet és szerény jólétet 
teremteni, hol szerencsétlenség és elemi csapások folytán 
származott Ínség tanyát ütött.

A közvetlen jótékonyság terén iehát örömmel üdvö
zöljük a nőegyleteket általában, a helybeli szükségeket te
kintetbe véve pedig különösen a „népkonyha"-] intézményt 
ajánljuk jótékonyságának úgy is már számos tauujeleit 
adott a már is hervadhatlau érdemeket szerzett nőegyletoink 
szives figyelmébe.

Áldás kísérje, jólét és boldogság kövesse jótékony mű
ködésüket.

Dr. Bnrtsoh Samu.

A „bécsi academlai magyar olvasó és társaskörről".
Egy acad. magyar egylet fennállásáról Becsben talán 

érdekes lesz néhány adatott közölni. Miír maga u tudat 
minden magyar keblét örömmel töltheti el, hogy külföldre 
csoportosult if'jai bár idegen földön, de eredeti tisztaságában 
őrzik meg még otthon szivükbe öntött hazafiságuk érzetét.

Az academiai magyar olvasó és társaskör tendencziája 
a honi szellemet tagjaiban táplálni, az anyanyelvűt gyako
rolni és a többi egyetemi egyesülettel való egybeköttetóse 
által a magyar elemnek — melyről az országunkhoz legha
tárosabb külföldi városban, Bécsben is gyakori helyt furcsa 
fogalmak aralkodnak — tiszteletet és elismerést szerezni.

És czélja minden tekintetben sikerül. Egyletünk közel 
300 iőiokoiai magyar tagot számlái, akii: közül nem egy
nek nyújtanak e valódi magyar szellemtől át lengett termek 
édes otthont, és felejtetik azt az áj jövevényeknél el nem 
fojtható idegenszerűség érzetét, mely őket feljövetelük kezdő 
időiben környezi. Emlékszem, már 2 hétig jártam volt fel
jövetelemkor Bécsben, a folytonos német beszéd közepef.t 
áhítoztam a magyar szó után mint a sivatag vándora egy 
kis frissítő után ; -  csak ekkor jött tudomásomra ez egy
let létele ; ha mindenkire oly hatást gyakorol ez improvi
zált otthon, mint reáin, akkor a czél teljesen el van érve.

Tehetsége van, vagy nincs. Ha nincs tehetsége, nyomorultul el
véi*.

A legutolsó mesterinas élete paradicsom az övéhez képest. 
Iskolába jő reggel — könyv és reggeli nélkül; este elhagyja a 
tanterm et — a nélkül, hogy valamiben gyarapodott volna, télen 
még sajnálva is, hogy a jói fűtött szobát ott kel] hagynia. Ide- 
küldték — nem tudja: minek ? nincs sem foglalkozása, sem öiöme, 
sem jóakarója; megszokja az utolsó helyet, később megszokja a 
játékkal töltött napokat és éjeket; néhány év múlva elhagyja az 
iskolát s előttünk van egy ember, ki siralmas hajótörést szenve
dett, mielőtt a tengert csak meg is pillantotta volna.

A tehetségesebbnek más az élete. Az első években, mikor még 
semmi néven nevezendő isteni vagy emberi tudományt nem ismer, 
a legközönségesebb nyomor volt állandó kísérője ; későbbi evekben, 
midőn minden egyes órának visszapótolhatatlan értéke van reá 
nézve, java idejét, ha „szerencséje14 vun, leckeadással fogja elfe- 
cserélni, azzal foglalkozva, hogy elkapatott gyerkőezöket nevel- 
gessen; kitéve ezernyi megaláztatásnak, melylyel lépten-nyomon 
találkozik; nem szolga, de mégis szolgai á llású ; vonzza az először 
élvezett kényelem, s elkeseríti környezetének bárgyusága — ez a 
rendes tünemény. Azok közül, kik ezt megpróbálták, senki sem 
fogja az elmondottakat túlzásnak találni.

S eljő a büszke örömnek egy napja. Egy nap — ./.(igény
nek mégis v&n egy napja életében ! Áz a nap ez, a melyen az 
egyetem dísztermében tudóssá avatják. Ezen a napon Caesarnak 
érzi mügét. Szegény Caesar! Nehány hónap iiiu Ivji - -  ha iga/. — 
megtelepszel orvosnak valami faluban, ezer mértiöklnyire a civili- 
satiótól. Eleinte még lesz is egy pár beteged -  azután az is e l
marad — kérdezősködik, s ekkor megtudod, hogy zokon veszik, 
hogy minden látogatásért ötven krajcárt követeltél — ötven kraj
cárt, egy látogatásért, miután tizennégy évet töltöttél szundién 
munkában: Mint s> étfoszlanak ekkor ideális, philan thrópiai áb
rándjaid, mint sólyád alá a semmiségbe tudományos becsvágyad. 
Es mi lesz kedélyei amaz idylljéböl, mely előtted lebegett a meg
próbáltatások és próbatételek hosszú evei a la t t !

Ne légy háládutJao a sors iránt, „doktor u r l“ te a szeren-

Más tekintetben a többi egylettel való b.irátias öasze- 
j köttetései által ma már bátran loglal helyet a legelső aca- 
! demiai körök sorában.

Az egyletnek jól rendezett magyar könyvtára van, mely 
1 minden, otthon újabban megjelenő müvet megszoroz, és igy 
: mi is csakhamar birtokába jutunk jelenlegi irodalmunk t.er- 
: illőkéinek, és büszke örömtől dagad keblünk a száp vivmá- 
! nyokkal szemben, melyekkel honi literül urául: újabb időben 
j dicsekedhetik. — Arany Jánosnak beküldendő feliratot 
| most gyűjtünk a kör ragjai közt.
í Jár a7. egyletnek közel 150 lap, ezek nagyobb része 

magyal* 1, jár majdnem valamennyi vidéki lap, h is z  birodal
munk minden pólusának meg van itt a. contingense és kiki 
érdekkel követi kedves otthonjának egyes mozamitáit. Igy, 
tudom magamról, még máig is jobban érdékel egy vereke
dést história az óu szép emlékű Bujámból*) mint egy Bii- 
diuger vagy Virchow-féle szakmámba vágó, epochát képező 
találmány.

A liéteu alakult a bálbizottság mely a február hó 
9-kén megtartandó „magyar bál" rendezésével vau elfog 
lalva —• amelyre ö Felsége is megjelenését kilátásba he
lyező. Azt a tavaly életbe lépett „Ungarn báli ról olvas
hatták, hogy az évad legelitebb estélye voit mely az udvari 
bálokkal versenyzett. Az idén ugyanazon szellemben rendezik. 
Bécsben tartózkodó magyar ifjú grófjaink vállalták mint.

; tavaly az angementját magukra. — élükön Eszterházy her- 
' czeggel. Ez estély hatalmas lendületet ád körünk finánczi- 
1 ális helyzetének és megleszünk elégedve ha annyit jövedel- 
1 mez mint tavaly, amidőn ugyanis a 4000 irtot, meghaladó 

költségen kívül vagy 2000 frt tiszta bevételt hozott az 
egyletnek.

, Hanem reméljük, hogy magyarosabb szellemben fog az 
• idén folyni mint tavaly. Itt volt ugyan Bácz Pali hegedű

jével és kicsalta belőle azokat a szép varázshungu csárda- 
I sokat, de alig járta egy-két pár a nemzeti tánezot. 
j Egy barátom és tantársam ragadtatá el a jelonvoltakat 
t táuczával, midőn egv főúri hölgygyei lejtő a csárdást Ha- 
: nem milyen csárdás ! Mint. debreczeni fiú valódi debroczeni 
. mintára rezegve mintha gépen járt volna - -  a legváloga-

*) Ezt még ha gondolái is, sem mondanám meg. Szerk.

! esések sorába jutottál. Jusson eszedbe a másik, ki már éppen az 
i egyetem előtt, nem bírhatta tovább és elment „egy időre" neve- 
! lőnek valami faluba. Most sem tanító, sem orvos. Minden eszteu- 
i döben remél megtakaríthatni annyit, hogy később folytathassa ta- 
•' nulm ányait; minden esztendőben úgy találja, hogy csak alig-alig 

élhet meg. S még ez sem a legsajuálatraméltóbb.
Vannak mások, kik tehetséggel és munkakcdvvel indultak 

l útnak, deák proletáriusok, jó bizonyítván okkal és jó étvágygyui, 
i és kik mindjárt az első küzdelemben sem többet, sem kevesebbet 
i nem vesztettek, mint épen a becsületet.

Minek folytatni ezt a képet ? Egész köuyv sem merítené k* 
a tá rg y a t; egyetlen tekintet, mely iátni akarja az élet, valóságát, 

! megfejtheti az egész problémát. A ki érzékeny históriákkal akarna, 
i eiöállaui — oh, az valóságos ktnesbányát találhatna i t t ' A ki 
| érdekes elbeszélésekkel kívánna tetszelegni, unnak páratlan alkalma 

volna itt tehetségét ragyogtatni.
De oly dolog forog szóban, a melynél hasznot lehet tenni — 

j használjuk föl hát ezt az alkalmat. Minden évben rajszúinr.i ke- 
i rülnek a vagyontalan osztályból való gyermekek a középiskolába, 
| tanulók, kik gyakran unoltá teszik a tani tők életét, annyira híján
1 minden hajlamnak, minden előkószülaégnr.k, minden tehetségnek 
! jönnek oda. A szülék a legsúlyosabb áldozatokat, rójják magokra : 

gyakran veréssel kergetik a fiukat az iskolába, a meiy s;:m uekiek 
nem kell, sem őket nőm kiváuja.

i A mi vagyonos embereknél gyakran együgyüségből történik, 
hogy fiaikat, úgy akarják nevelni, hogy a hiú mamáknak legyen 
mivel büszkélkedniük, azt a szegény emberek jámbor tapasztalat
lanságból cselekszik. Az egyik azt hiszi hogy fiának kényelmes 
életet b iztosit; a másik — vannak ilyenek is — mindenek fölött 
meg akar szabadulni a fiútól; a harmadik azt hiszi, hogy tüdős 
fiában a maga vénségére támaszt nevel. A legkevesebben gondol
ják meg azt, hogy attól a pillanattól fogva, midőn a fiú átlépi a 
középiskola küszöbét, aláírta azt a kötelességet, hogy tizennégy 
évig minden kereset nélkül, és tizennégy év múlva — „kezdő" 
lesz.

A ki csak biztos megélhetésre számit, az nem gondoskod-



tottabb a leggyönyörűbb fordulatokkal, csalogatva, megfor
gatva nckihevíilt gyönyörű grófi táuczosnójét. Még Albrecht 
fóherczeg is, ki pedig a csárdást csak 50 miről szereti 
nézni azt mondá reá: „ Kin köstlicher Tanz" — és gratu
lált a tánczospárnak.

Hogy ezen kis excursiú után ismét az egyletre térjek 
viasza, meg kell jegyeznem, hogy belélecének a tulajdonké- 
peni pezsgő lendületet „az irodalmi club" adja. Ennek 
elnökségét csekélységem viszi mit, ha el nem titkolható 
büszkeség érzetével emiitek fel, nem fog szerénytelenségnek 
tetszeni. Rendezünk minden harmadik héten egy irodalmi 
estélyt, melynek tárgyát szépirodalmi közérdekű tudományos 
műismertető felolvasások, tudományos tételek megvitatása 
— szavallatok stb. képezik — mely estélyek főleg a zene
club közreműködése által nyernek kivalló élénkséget. Ez 
utóbbi egyleti tagokból alakult és a közel 30 egyénből 
álló kar Heinrich karmesterének szakavatott és derék ve
zetése alatt oly kitünően construált, hogy már a legtávolabb 
körökben kezd ismeretessé válni.

Egyletünk beléletére vonatkozó cgvébb adatok kevésbé 
érdekelnék önöket, azért ezen tudósításomhoz még csali azon 
Ígéretet akarom csatolni, hogy a „magyar bál*-ró 1 mely 
kétségkívül az évad legfényesebb mulatságainak egyike le
szen, annak idejében hűségesen referálni fogok.

Jílitz Sándor.

H i K E W
— J utalom  j átéli a lesz f. hó 27-én Jakcibffyné 

Katicza asszonynak, mely alkalommal a bécsi burgszinház 
közkedvességü repertoir darabja : „Egy könnyelmű le
ány* bécsi életkép coupletekkel 3 szakaszban 7 képpel 
[Irta fíitner A. zenéjét llopp Gyula) szinre kerül. Ajánl
juk a jutalmazandót közönségünk szives és meleg pártfo
gásába.

— Tolvaj tré fa . Münchenben történt ez a mulatságos kis 
eset: Egy vendéglő asztala körül többen ültek együtt s a tél folya
mán oly gyakran előforduló kabát lopásról beszélgettek. A jelenle
vők mindannyian egyetértettek abban, hogy meglehetős „jó fejjel" 
lehet már az, a ki igy meglngyja magát lopni. „Az én köpenyem 
itt függ mellettem a szegen", szólal fel egy termetes marhakerea- 
kedö, „és szeretném látni azt az embert, a ki ellopja tőlem". Ekkor 
föláll az asztaltól a vendégek egyike és ezen szavakkal „Lássa ön,

hátik rosszabbul fia megélhetéséről, mint a deák-iskola által. Föl- 
teheti a beiratási dijakat a lutrira — éppen olyan bizonyos az is. 
Ha fölt.eszszük, hogy egy kissé módosabb, de nem jómódú család, 
tanuló-fiáért csak kétszáz forintot áldoz évenkint, ex tizennégy év 
múlva 3000 forintnyi tőkét tesz ki — és ez a képzelhető legcse
kélyebb összeg. Ezzel a pénzzel egy mesterember vagy szerény 
kereskedő tisztességesen megtelepédketik és jövőt alapíthat ma
gának. A diplomás szegény ember, a kinek nincs tehetsége vagy 
nincs szerencséje, az, miután ennyit elköltött magára, még csak 
kezdetén sincs a kezdetnek. Első berendezésével talán olyau adós
ságot vett a nyakába, mely egész életén keresztül terhelni fogja.

S ez nem lehet, máskép oly nagy szegénységi! országban, 
mint a mienk. Az úgynevezett tudós mesterségek űzői mindenek
előtt a középosztály után élnek. A hol gazdag középosztály van, 
mint Francziaországban és Németországban, ott gazdag és jómódú 
orvosok, ügyvédek, mérnökök vannak.

A magyar középosztály azonban alig van még alakulófélben 
s nem képes eltartani a tanult középosztálybeliek ama nagy szá
mát. Ha már most azokból a körökből, a melyekből a munkások
nak, mesterembereknek és kereskedőknek kellene kikerülni, minden 
évben mind nagyobb számmal fordulnak az egyének ama körök 
felé. melyek nem termelő osztályok, ez a viszony egyre rosszab
bodni fog. Húsz év múlva két nemzetség fog egymással szemközt 
állan i: diplomás emberek nemzetsége, alárendelt munkások nem 
zetsége mellett — s felettük egy aranyos vagy befuttatott rétege a 
nagybirtokosoknak.

Nem ezen az utón áll helyre a harmónia egy nép életében, 
mely még nem találta meg végleges útjait. Minden középiskoh i 
tanárnak egy kis Malthusnnk kellene lennie, ki a szülőknek beha
tóan megmagyarázná, hogy mily vétket vesznek magokra, ha gyei • 
mekeiket könny -Imiién b-ietaszitják a szükségletek és csalódások 
világába, melyben a legkevesebbet, éri a sikernek egy-egy sugara.

Oda kellene hatni, hogy szétfoszoljanak azok a naiv ábrán
dok, melyeket a szegény ember ama föltételek felöl táplál, a melyek 
alatt a „müveit" emberek élete folyik. Ez üdvös czélnak szoi- 
gálniok : írattak e sorok.

ezt igy szokták csinálni", leveszi a szegről a köpenyt, nyakába 
kanyaritja, ajánlja magát és kalap nélkül — mint az eféle tréfá
nál magától értetődik — kimegy az ajtón. A többiek még utáua is 
kiáltanak, hogy ez ugyan nem valami különös viezcz. Azonban el
telik néhány perez és az illető még mindig utun mutatja magát. A 
marhakereskedö Yégül kérdést intéz a többi as/túltársakhoz az el
tűnt vendég kiléte felül. De senki sem ismeri öt. Kérdezik a ven
déglőst, a pinczérnő'. Mindhiába. Azok is csak aunyit tudnak róla, 
hogy ma volt a helyiségben először. Uczczu mindenki talpra ug
rik s utána a tolvajnak. Ez azonban a vendéglő oldalkijáratán már 
rég eltűnt. A böpenyeguek és a benne levő 200 frtnak pedig ü t
hették bottal a nyomát.

-  A legnagyobb vágóh íd  A legnagyobb vágóhíd a világon 
Amerikában a Csikágo városában van. A külön vasúton megérkező 
állatokat, hosszú, fedett hídon át viszik e vágóhely negyedik eme
letébe, e hid alatt vannak a több angol négyszög mértföldre ter
jedő istállók. Ha a disznók megérkeznek a vágóházba, 40—50 
darabból álló csoportban egy karámba hajtatunk, honnan egymás 
után láiutzczal körülövedzett lábakkal gőzerővel a magasba emel
tetnek s iuusu vasúti síneken futó csigolyákra függesztve, a hen
teshez tolatnak, ki torkukba döfi kését s igy megölve esnek a forró 
űrbe, útközben a láncz önmagától leesik róluk. Innen ismét szin
tén ünmozdouy segélyével asztalra emeltetnek s lassaukint levonat
nak a tisztit,ó gépbe. Ezen különböző kerekekből álló gép az 
állatot megtisztítva adja át, a hentesnek, kik fejőt levágva hátulsó 
lábaival felkötik egy mozgó tengelyre, mely lassan halad, úgy, 
hogy az állaton időközben többen végzik el különféle munkáikat, 
míg végre az egy óriási jégterembe ju t, hol éjen át tavtatik. Más
nap eldarabolják, besózzák, a sonkákatJtistölui viszik, a többi részt 
30—40 napig sóban tartják. A sonkák vászonba varrva befestve 
s jegygyei ellátva kereskedésbe vitetnek. Kolbászkészitésre ő t gép 
van, mindegyik mellett egy ember, s az öt gép 40—50,000 fontot 
előállíthat. A vér s szőr külön czélokra haszuáltatik fel. Az ökrö
ket lövéssel ölik meg, a go’yót, a szarvak közé bocsátják. Ezen 
állatokat azonban itt nagyban nem ölik, üsikágóbau magiban 
5 9 - 6 0  ökör naponkint elegendő, mig a disznókból naponkint 
12— 20 ezer darabot leülnek. Nyáron 1800 -  2000 ember van itt 
elfoglalva, télen azonban 3000-nél több. Az intézetnek külön gáz
gyára. vau. A gépházak s más épületek nagyszerűek ; a jógház 
építésére magában több mint G millió deszka lett fölhasználva. A 
vágóhíd s hesózó ház 4 föld fölötti s 4 földalatti emeletből áll. A 
rend és tisztaság nagyszerű, de még meglepőbb a pontosság, úgy 
hogy minden valósággal úgy megy, mint a gépen. Hasonló vágó
híd-.'t Amerika más városaiban is építettek, líankasban, Miivanki- 
beu és St.-Pattiban, de a csikágói miudeniket felülmúlja.

S  Z Í 11 h  á  Z.
(H y), Szerdán jubileumot tartott a színtársulat vete

rán bajnoka M. S z a b ó  K á r o l y ,  mikor is jutalmául 
a -Házassági három parancs* Szigligeti Edének kilíiiiK vig- 
játéka került szinre. A szerepek jól voltak kiosztva és igy 
az előadás a. legsikerültebbek közé sorozható. M. S z a b ó  
K á r ó l  y (Dörgey) szelepét tökéletesen átérezve játszotta. 
B. X i ii ó h i n a asszony (Czili) a kaczér szobaleányt oly 
tonoészethüu és kedvesen személyesítő, minőt csak egyedül 
tőle válhatnak, s dalai köz tetszésben részesültek. K e r- 
l, é s z (Heti) és S z a b 6 n é (Viktória) szintén helyesen 
és jól játszottak ; a. többi szereplők is járultak az est si
keréhez. Azonban mindez nem volt legkevésbé sem méltá
nyolva a közönség részéről : az tüutetésszerüleg elmaradt, 
mert az egész közönséget 15 -2 0  egyéniség képviselte, 
holott a jubilált egyszersmind jutalmazott, — ki negyven 
óv óta küzd a tövisét bőven termő színi pályán — meg
érdemelte volna a pártíógolást.

Lehetetlen, hogy jutalmazott ih kevés számú közön
ség elolt játszott volna itt Bajáu valaha is; s ha továbbra 
is ez igy megy, színészeink kezébe a vándorbot mellé még 
a koldusbotot is adjuk, mi nem kevéssé coropromitálná u 
bajai áldozatkész közönséget. Ne jegyen mostoha, a közön
ség is nemzeti nyelvünk hű ápolóihoz úgy, mint. tuiuő mos
toha a sors hozzájok, hanem áldozzon eme magasztos ozélra, 
hogy ut* történjék meg az a Jelen társulattal — mi eddig 
Buján cgygyel som történt — hogy f e l o s z o l j ó k .

Ma Gryőry Vilmosnak „N ó t á s K a  r. a* czimtt ;* 
budapesti népszínházban sicert aratott népszínműve adatik, 
melyet a közönség szives figyelmébe ajánlunk.

Felelős szerkesztő :
Dr. B A R T S O H  S A M U



J e l e n t é s
Ezennel van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására 

juttatni, miszerint Hirscll Lázár és fia urak rőfösiizletét igen olcsó árak 
mellett átvettem.

Miután ezáltal azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy az átvett 
árukat b á m u l a t o s  o l c s ó  á r o n  eladhatom, ennek folytán a 
raktár eddigi teljes végeladását még nagyobb mértékben 
eszközlendem, miről a t. ez. közönséget ezennel értesíteni bátorkodom, 
egyúttal számos látogatásukért esedezve,

alázatos szolgájuk

Lusztig’ I p M in  e z .

Legolcsóbb álca, 10 írttól ke.dve fejjebb !

E iK IC H M D B  JO ZSH 3W
BUDAPESTEN,

IV . kerület váczi-utcza 7-ik szám
ajánlja nagy választékú és dúsan felszerelt

ó r a - r a k t á r á t.
Késztetés árjegyzék kívánatra bérmentve Küldetik.

m r  V idéki megrendelések utánvétel mellett és mindennemű beküldött órák 
javítása jó tállás m elle tt gyorsan és pontosan eszközöltetnek-.

; >jt8^ ir lT in ,e uaíir^ ü ijapiiB fv  tAoln sa tiCuosou.iu^ 3}«Jip

? Í® t| 0 § ÍtlP

Árlejtés! hirdetmény.
Bácsin. .Tankovác nivban jövő 1880-ik 

év nyarán egy az apáczák vezetésére 
bízandó l e á n y i s k o l a  lesz felállítandó, 
melyre az árlejtés f. év i (leczciliber liö 
20*i'« délelőtti érákban a községházánál 
ieend megejtve.

Felhivatnak azon épffötm'Mtcr urak, 
kik vállalkozni akarnak, hogy a kii iizöu  
napon bánatpénzzel együtt jelen legye
nek ; amidőn a feltételeket megtudhatják.

A megye áttal jóváhagyott terv addig 
is a községházánál bármely időben meg
tekinthető.

Az építkezési bízottat; i;.
.N yom atott N&uay Lajos könyvnyomdájában Baján.




