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S zerkesztőség*
hova a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők: 
S z e n t  An ta  l-u lcza  28. HE*m.

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Náuay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

Kt'/.inilok nem adatnak vissza.

Az iskolai legyeiéin jellemzése és 
fentartásának eszközei.

—  Tanító- tanácskozna ányi dolgozat. —
(Folytatás és vAgc)

Igaz az, hogy minden elérendő czél 
8 törekedés eszközöket és módozatokat 
igényel, melyek ügyesen s szakavatottan 
használva a kitűzött czólft elérésében 
könnyebbitili, sőt azokkal vissza nem é l
ve leggyakrabban biztosítják is.

így a fegyelem honosítására miudenok- 
elótt ki kell puhatolnunk, azon mód- és 
eszközöket, melyeket legbiztosabb minő
ségben bizonyára maga a tapasztalás 
szolgáltat,

A  neveléstan a fegyelem fen tartásá
nak főbb eszközei közé sorolja 1) A  
tanítónak szerétéire valósága, tekintélye, 
igazságossága. 2) A szülőknek, egyházi 
s v ilági elöljáróknak közreműködése. 3) 
A z  iskola i törvények. 4) A  szoktatás. 
5) A  jutalmazás és büntetés. 6) A  ta
nulók osztályozása.

ír ju k  most körül egyenkint, hogy 
m ily körülmények közt válhatnak azok 
oly talizmánul, melyek a tanító miiKÖdé- 
sét gyümölcsözhctövé teszik.

Vegyük sorrendbe először a tanító
nak azou szomélyes tulajdonait, a melylyel 
a fegyelmet fentarthatji.

Mert, ha az iskola jó tanító nélkül 
olyan mint a kert, jó  kertész nélkül, 
úgy bizonyára mindenkor legelőször is 
a tanítóban keresendők azon tulajdonok, 
melyek az állaudó fegyelmet idézik elő.

De hát mi által szerezheti meg a 
tanító azon tulajdonokat, melyeket a 
fegyelem fentartásában bírnia kell ?

H á t az által, ha -  atyai szigorral 
párosult szeretettel viseltetik tanulói irá u t; 
—  ha a gyermekek észreveszik, hogy elő
meneteleik és jó viseleteik felett a tanitó 
örömmel, rossz és hanyagságaik felett 
pedig, fájdalommal viseltetik. Ha  nevel
tetésüket őszinte akarattal teszi, és végre

ha tekintélyt viv ki tanulóitól, viseletében, 
magatartásában illemes, u szükséges is
mereteket megszerezte magúnak. A  leg
lényegesebb eszköze a fegyelemnek pedig 
az, ha a gyermekek szeleteiét megnyertük

A  jó fegyelemnek hathatós eszközét 
bírja u tanitó ha részrehajthatlan igazságos 
tanulói iránt. Azért mindazon eseteknél, 
ha a tanító mint egyenlítő bíró szerepét 
viszi, mindig a legigazságosabb érzettel 
kell bírnia, bármily melléktoKintet nél
kül is.

Másodsorban biztosítja a fegyelmet 
a szülőknek, egyházi s v ilág i e lö ljárók
nak közreműködése, kiknek elengedhetleu 
kötelességük a tanítót eljárásában támo
gatni és tekintélyét emelni.

Vétket követ el azon iskolai elöljáró, 
ki a. tanítóra vonatkozó megjegyzéseit 
könnyelműen vagy rossz akaratukig a 
gyermekek előtt teszi. Ide sorolható azon 
áldásos viszony, mely az egyetértés, bé
kés viszonyból foly ki, és amely a tanító, 
az iskolai elöljárók, vezér, és igazgató ta
nító köztlétezik; —  nemkülönben átkos 
követkczméuyeket von maga után az, ha 
a fentnevezett testületekben a viszály 
hona üté fel hydra fejét. Megmérhetlen, 
kimondkatlau ölő sebet ejt ez a fegyelem 
testén.

Harmadik eszköz a fegyelmi sza 
bályok. A  fegyelmi szabályok azok, ame
lyek körülírják, hogy a tanulóknak mit 
szabad, mit nem szabad tenniük ; —  mint 
kell és mint nem kell viselniök magukat. 
A z  iskolai szabályok akkor jók, ha azok 
a gyermekek természeteihez vanuak szab
va, és olyat nem tartalmaz, ami nem 
be’c való vagy felesleges. Igen természe
tes az, hogy ezekkel csak akkor nyerünk 
czélt, ha azokat szigorúan megtartjuk.

Negyedik eszköz a szoktatás. A  
szoktatás a fegyelem természetében rejlik. 
E rrő l bővebben dolgoza'om elején fog
lalkoztam, most pedig áttérek a jutal
mazás és büntetésre, mint fegyelmi esz 
közre.

Jó l tudjuk azt,, miszerint a helyes 
gyermeknevelés egyik legnevezetesebb 
agát az erkölcsi kiképeztél és teszi. A  
benső érzetek gondos kifejlesztése mellett 
szükséges, hogy azok az ideje korán 
-alkalmazandó rendszabályok által támo
gatva legyen.

Szükséges még továbbá a jóakaratot, 
a nemes tettekre való rászoktatást és a 
ráerőszakolást k ívü lrő l támogatni és meg
erősíteni, mert o nélkül ifjúságunk a 
zabolátlan indulatok, szenvedélyek és 
szokások súlya közt, könnyen leterel 
tetnek áljukról.

Most pedig azon kérdés merül fel, 
hogy a tanítónak a figyelem mely esz
közével kell azt tennie, hogy eljárását 
siker koronázza ?

M i un sál, mint a büntetés és juta l
mazással ?!

Ezek azon fegyelmi eszközök, melyek
kel feltartóztathatjuk a gyermekek indu
latos cselekvéseiket, s mintegy betapaszt
juk ; ezek azon közvetlenül szükséges 
eszközök, a melyekkel befolyhatunk a 
gyermekek akaratjukra és szükség ese
tén, meg velők helyre is pótolhatjuk az 
erkölcsi hibájukat.

Bátran állítható tehá t, hogy a 
fegyelem fentartásának hatalmas emel
tyűje a büntetés és jutalmazás. Igaz 
az, hogy sokan jobbnak tartják azon 
iskolát, a mely kevósbbé szorul a juta l
mazás és büntetésre; — de azért nincs 
oly iskola, hol a tanító egyszer másszor 
kényszeritve ne legyen valamely komolyabb 
rendszabályhoz nyúlni.

E lső  tekintetre rossz hangzású szó 
ugyan a büntetés a szabad elvű nevelés 
szótárában, de bebizonyított . tény az, 
hogy az ép oly szükséges, mint a milyen 
elkerülhetetlen. Igaz az is, hogy a testi 
fenyíték legsúlyosbbika a büntetésneraek- 
nek, mi ha gyakrabban használta ik, 
közönyössé és végre hatásnélküli eszközzé 
válik, és azért a testi fenyítéket ritkán,

Igazán, még is csak furcsa ez a világi Itt 
már régen meg van a szárnyvonal, a mienk 
pedig csak most készült el I Hja, nem csoda 
ez I Ahol k é t  n a p  világit, melegít, ergo: 
termékenyít, ott i,,eu sok olyan megterem, 
mi máshol alig sikerülheti

De hát semmi közünk ehhez; örüljünk,
hogy mi is megkaptuk valahára!..............
Hanem azért különösnek még is igen külö
nös, hogy épen senki sincs kívülem a vonaton. 
Vagy tán a második v. harmadik helyen van
valaki. Lehet! ......... Janüoöeéiíáá!.............
Nem vagyok már magam I Lesz már min 
mulatni. Hanem mindannak daczára, ekkorát 
csak egy uéptelen szárnyvonalon ásíthat az 
ember.

Elgondolkoztam azután azon természeti 
tüneményen, mely az ásítást idézi elő; s 
azon esetekre gondoltam, midőn egy némely 
ásitónak állkapcsa leszakadt.

Midőn e tárgjat már teljesen kimeritéin, 
a vidék szemlélésének adtam magam. Kiné
zek az ablakon, hát még is látszik a lenyugvó 
nap sugaraitól megaranyozott templom tornya 
azon városnak, hóimét jó ideje már hogy 
elindultunk.

— Fel nem foghatom, hogy miért megy 
ily lassan, — mondám hangosan önmagám
nak, hogy legalább hangot halljak - -  Uram 
bocsa’! talán szalmával fűtőnek!

Ez a vad goudolat aztán teljesen el- 
zsibbasztá valómat, ily állapotban lehettem 
sokáig, mert egészen sötét volt midőn egy 
őri)áznál (vagy minél) csengettek; mire én 
feleszmélvén, kibámultam az ablakon a ső 
tétbe. - -  A vonat megállt.

Épeu egy gunyuiosoly készült elhagyni

egyes kivétel esetben ajánlatos csak hasz
nálni.

A z  iskolai büntetés némely refor
mátorai a testi fenyítéket zsarnokságnak 
nevezik, mely a személyes tekintélylye), 
a jog eszméjével meg nem egyezik.

Nem szándékozom ezen állítást pro 
et contra megbeszélni, már azért sem, 
mert a felvett kérdésem értelme nem is 
teszi azt feladatommá, — de annyit még
is bátorkodom megjegyezni, hogy a fen
tebbi á llítást nem irora alá és hogy a 
büntetés jog eszméje maga a gyermeki 
természettel megegyez. És ennek bebizo
nyítására a tanítókra, (k ik nem papiroson, 
hanem praxisban, az iskolában, tanítanak) 
hivatkozom.

Ezen oknál fogva, ha a tanitó a 
testi fenyítéknél körültekintőleg já r el, 
akkor a testi büntetést természetes joggal 
végzi, mi a fegyelemnek igen hasznos 
szolgálatot tesz.

Nem kevesebb rangú eszköz a 
fegyelem fentartásában a jutalmazás.

Sokan vitatkoztak már ugyan a 
fölött, váljon czélszerü-e oly tanulókat 
jutalmazásban részesíteni, akik magukat 
jó  magaviseltük és szorgalmuk által erre 
érdemesítettek ?

Összefoglalva a két eltérő nézetter
vet a következőkben ;

A  jutalmazás ellenei azt mondják, 
hogy a jó tett önmagában rejti a ju ta l
mat, az öntudat, hogy jót tettünk és 
helyesen cselekedtünk, feleslegessé tesz 
minden további jutalmazást.

A z t  mondják továbbá —  hogy a 
jutalmazás elbizakodottá teszi a meg
jutalmazott gyermeket és irigyekké az 
ő társait. Bevalják azonban ők, hogy 
serkentő hatással van a gyermekre a 
jutalmazás, de hátrányos azok erkölcsi 
érzületükre és szellemi haladásukra, mert 
egyrészt nemtelen érzet —  az önzés 
ösztönzi őket az iparkodásra, másrészt 
pedig megszokják a gyermekek, hogy 
nem az erkölcsi tisztaságot és az értelmi

ajkamat, amint kívül egy erős női hang üté 
meg fülem dobhártyáját.

— Kérőm a tejes urat, lönne szives 
várni, még möttojik a tyúkom; oszténg éppen 
száz tojás lösz, akivee érdemös lösz bemönni 
a városba!

Erre persze a gunymosoly helyett 
hahotába törtem ki. Ilyet se hallottam 
még soha.

Amint elmondta mondókáját, rohant 
vissza, választ seui várva. Mintha bizony 
várakoznék rá a vonat.------ És várt.

Lehet, hogy nem épen a kofára várt a 
vonat, — mert az volt a jámbor — hanem 
tán a fűtő-anyag hiányzott, vagy dohánya 
fogyhatott cl a vezető urnuk -  ez pe
dig nyomós ok — s azt szereztek ; vagy 
más is lehetett, nem tudom. Én azonbnu fe
lelősséget ezort el nem vumlok. E.eg az 
hoz/.á, hogy vart a vonat.

Vári, vált, mig végre a kofa is megjött 
s felszállt, maga ez állomáson — a vo
natra.

Móg «gy kevés váiaUo/.ás és a vonat 
megindult.

Hála az Égue,k l Tehát czélhoz érünk 
nemsokára.

Hivy utam rövidebbuek tűnjék fel ma
gam előtt, elgondolkoztam a mozdony tör
ténetén, bclalkatásán, azon fizikai törvényen, 
melynek alapján a mozdony létrejött. Csak- 
a feltaláló nevét nem találhattam ki, mert 
mindig az nz ormányos kofutörtéuet lépett 
ilyenkor előtérbe.

Végre egy hosszantartó fü tty , erős 
csengetés szakaszra félbe gondolataimat.

Odú fordultam az ablakhoz, hadd Iá*

'S'ÁisejSA.
Az a kérdőjel!

(Karcz.)

I r t a :  DREISZIGElt FERENCZ.
Lestem, vártam a bajai postát. Végre 

valahára megjött. Két-három levél, egy-két 
újság ; tovább aztán ne keress. (Ez a lalusi 
posta-forgalom I) Ezer a szerencsém, hogy 
a két újság közül az egyik mészárszék szinti 
czimszalaggal körülkötött újság „tekintetes" 
nevemre volt czimezve, mert különbeu alig
ha Bujára nem mentem volna újságot olvas
ni 1 (Mert én kérem falusi vagyok.)

Ami pedig e lap, s különösen a czim- 
szalag érdekességet fokozta, az a rákanya- 
ritott kérdőjel volt.

El nem képzelhettem elejével e jel 
értelmét. Végre aztán rájöttem a dolog nyit
jára. Azt jelenti kérem alássan az a kérdő
jel, hogy miért nem szerencséltetem a n. é. 
közönséget röpke szellememnek az aether 
uránjai fölé emelkedő báj-szuleméoyével. Mint 
egy utóiratul azt kell még ehhez érteni, hogy 
ha még egy megkérdőjelezett czimszalagu 
szám után nem jön egy fönnebb említett 
minőségű szellemi szülemény, úgy megszű
nik az ingyen példány.

Aki fel tud emelkedni azon magaslatra, 
hóimét állásom alacsony jövedelméből kifo
lyólag egy ingyen példány megbecsülüetlen- 
ségét beláthatja, az elképzelheti rettentő 
zavaromat, s nem fog tulszigoruuak Ítélni 
magam irányában, hogy — Güthe szavaival 

igy parancsoltam m agam ra:

„A szóbeszédből elég ennyi, — 
Lássak történni valamit;

Immár tudod, mi kell minóktlnk, 
Erős italra van szükségünk,
Most menj és főzd meg sebtiben :

Az akarat ragadja hevenyón 
A lehetségest üstökén."
Az ára I „A lehetségest" ragadjam meg! ? 

Ami lehetséges volt, azt meg-és elragadták 
előlem már régen e rettenetes ugorka idény 
t&rczairói. Arai pedig nem történt meg, olyant 
csak nem irhatok — legalább most. Mert 
kérem, az ugorka saláta tudtommal nem 
valami nagy fautázia — röppentő hatás
sal bir.

És épen engem ért a szerencse c sze
rencsétlen idényben. Hisz miudeu központi 
és proviueziális lapnál ez idénynek meg van 
uak a maga munkatársai! Ott van például 
az ugorka idény híres munkása, a repülő 
szellemű K a c s a  Pali, a derék O l l ó s  
Pista, a szellemes C z e r u z u Gábor s a 
többi szikrázó szellemű, minden időben ren
delkezésre állam szokott tízetésnólküli mun
katársak ! Miért nem azokat ? Épen engem 1 

No I de ,.a szóbeszédből elég ennyi, 
lássak történni valamit I"

De hát mit ? Mit I ? Nem bánom én 
akármi lesz: lefekszem I Oszt’ punktum I
(Es nem kérdőjel I ) .........

így ui I Legjobb ez I . . .  . Janöoci I . . .  
Itt a táru . . . .  Semmi baj ! Ásítunk és nem
Írunk . . . .  Kérdő je l .................Au h a l . . .
.................P h h h I.............................

. . .  Hanem ez még is sok! Ennyi 
idő óta egyedül egy magam illői; a vonaton; 
senk i; még a személyzetet sem láthatni itt



haladást tekintsék minden törekvésükben 
íőczélnak, hanem a múlandó értékkel bíró 
jutalomdijak elnyerését.

Ebből folyólag csak azon szabály á ll
hat a jutalmazást illetőleg, hogy a juta l
mazás legföllebb néliáuy elismerő illetőleg 
dicsérő szóból álljon.

A z t hiszem itt is, mint mindenütt 
leghelyesebben akkor járunk cl, ha az 
arany középutat választjuk.

A  tauulúk jutalmazását a fentebbi 
okoknál fogva ugyau a szónak legtelje
sebb értelmében én sem tartom czélsze- 
rünek, de azonban adhatunk észrevétlenül 
a gyermekeknek szorgalmuk és jóviscle- 
tük által bizonyos előnyös helyzetet, 
amelyen tanuló társainak fokozott bizal
muk és vonzalmuk örvendeztethetik meg.

Ily  módon elérhetjük azon czélt, 
hogy a fegyelem fentartásának hasz
nos szolgálatot tegyen a jutalmazás.

Végül az utolsó eszközről kívánok 
még röviden szólni —  a tauulók osztá
lyozásáról.

A  tanulók osztályozása abból áll, 
hogy a gyermekeket korukhoz, előmene
teli ikhez képest, oly osztályba sorozzuk, 
hogy azok serkentve legyenek a vágytól 
annak idején felsőbb osztályba lépni.

A  tanulók azon osztályban mutat
nak és fejtenek ki leguagyobb szorgal
mat,, ahol minden erejüket kell megfeszi- 
teuiök. De vigyáznunk kell, nehogy a 
húr túlfeszítve szakadnia kelljeu; mert 
ez által ép ellenkezőt fogunk lapasz- 
ta lni, tudniillik az elkedvetlenkedést.

Szigorúan kell tehát vigyáznunk, 
hogy az osztályzás tapintatlanul vagy 
igazságtalanul meg ne történjék, mert ily  
esetbeu a fegyelem sokat szenved általa. 
H a  pedig az osztályzást jó l eszkö
zöljük, a fegyelem sokat nyer akkor 
általa.

* **
Ezek volnának szerény nézeteim 

szerint a fegyelem fentartásának főbb 
eszközei.

Tudom azt jól, hogy a feisoroltakou 
k ívü l, még igen sok eszköz áll fen a 
tanítónak rendelkezésére, de az idő és 
rövidség tekintetéből nem találtam szük
ségesnek azokat felem liteni; — de meg 
a fegyelem feutartására nézve nézetem 
szerint általános szabályokat igen, de 
részletes körülményeket szabályként fel
á llítan i nem lehet. - -  M ié rt?  —  azért, 
mert a tulajdonképeni tanítói tekintély 
nem jön k ívülrő l, vagyis nem a félig- 
meddig erőszakolt utón szerezhető meg, 
hanem az csupán a tanító egyéni szemé
lyéből önkényt foly ki, és ezért könnyen 
belátható, hogy a szándékosan mellőzött 
többi eszközök csak segítségére lehetnek a

sam a szép kivilágítást, a szép indóházat. 
Sehol semmi, csak a sürü setétség. Hogy le
het ez ? Megvakultam talán ; vagy a fütty és 
cseugetés erős képzelődésem csalfa szülemé
nye lett légyen.

Egyiket sem hittem el magamnak. — 
De hát mi volt az akkor i — Gyufát gyúj
tottam. Nem csak lángját, hanem magát a 
gyufát, újaimat, a körülöttem levő tárgyakat 
mind tisztán láttam. (Csak a kivilágítást nem !)

„Sikvár" kiáltja stentori haDgon egy 
vasúti szolga. Hát még is jól hallok — gon
dolám magamban — de ekkor meg nem lótok , 
mert indóházuak s legalább egy szál faggyú 
gyertyának kell itt lenni. De sehol semmi!

— „Kiszállni!“ — ismétlő az előbbi
hang.

Kiszállottam.
Ila hallotta valaki hírei annak a sötét

ségnek, melyhez Hári János huszár korában 
hozzátámaszkodott, úgy egy kis fogalma lehet 
azon teremtés előtti sötétségről, mely itt 
bennünket körülvett. Oly sötét volt, hogy 
magamat sem láttam.

Csak azt hallottam, hogy a kofa mikep 
köti a szolgák lelkére „száz tojásait11

Igen gyauullom, hogy többen lettünk 
volna utazók, mint mi ketteu, mert ezután 
néma csend lön.

Semmi járműt nem találtak itt még fel, 
mely az utasokat valahova elszállítaná.

— Csak legalább — az utat tudnám I 
— sóhajtottam, mire egy vaskas kéz akad 
kezeim közé Mivel szükségem volt vezetőre, 
mert ismeretien voltam e helyen, megkértem 
hogy vezessen. Halkan súgta, hogy „igeni- 
azuU d hozzám simult.

tanítónak, de nem a feltétlen szükséges 
eszközök közé sorolhatók.

Ezek után azt mondom, hogy :
„Győzzön a jobb.-

Téli palota Budapesten.
Fővárosi tárczalevél.

Uiulapeet, a u g .  19.

Az orosz czár féli palotáját Moszkvá
ban a világ mint csodamflvet bámulja s vi
lágvárosok irigylik tőle e pompás .speciális 
jellegű palotát.

S inie a nagy északi kolosszushoz el
enyészően csekély Magyarország fővárosa, 
Budapest nemsokára kilep az irigyek sorából 
s mint versenytárs ál! a muszka czárok régi 
székvárosa mellé, büszkén hirdetve : Nekem 
is van téli palotám. Ezzel a palotával aka
rom én most megismertotui e lapok t. 
olvasóit.

Budapestet a magyar államvasutak 
nyugdíjintézete az utóbbi évek alatt számos 
impozáns palotával gazdagította. Csak magán 
az Andrássy-utón (előbb sugár-ut) mely je
lenleg fővárosuuk legszebb útvonala s bátrán 
állítható a nagy európai városok boulevardjai 
mellé, három diszes palotát emelt.

Kettő az államvasutak központi épüle
tét veszi közre, egy pedig a dalmüsziuházzal 
szemben, tehát a szép forgutiui útnak kö
zéppontján díszeleg.

E palota gyönyörű fekvésénél, de külö
nösen a környező paloták s a főváros vala
mennyi épületétől elütő modora, a modern 
müipar minden ágát felölelő pazar díszítésé
nél fogva mindjárt szembe tűnik. Első te
kintetre bizarnak látszik, mit az alakzatok 
szokatlansága okoz, melyek azonban csakha
mar jól eső harmóniába olvadnak össze.

Az épület közepéből egész magasságban 
előre szökő árkádok, tömör oszlopokkal, csú
csos boltíveikkel s közepén oltárszerü bejá
róval; a félemelet négyes lóhere levélt mu
tató ablakai, a tetőből kinyúló hegyes tornyok 
s bástyácskák; a markáns mondhatni rikító 
szinű díszítések lassankint megnyerik tetszé
sünket s a tetszés bámulattá, lelkesedéssé, 
csodálattá fokozódik.

Nos tehát ezt a remek palotát, mely
nek földszintjén Budapest legelegáusabb ét
terme és kávéháza van berendezve — még 
az őszön t é l i  p a l o t á v á  szándékoznak 
átalakítani. Az Andrássy-útra néző árkádok 
oszlopközeit ugyanis óriási üvegtáblákkal 
látják el, melyek a niannheimi üveggyárban 
már meg vaDnnk rendelve s oly nagyok 
lesznek, hogy külön kocsikon kell Budapestre 
szállítani. Az árkádok alatt aztán délszaki 
növényekből téli kertet, rendeznek be, úgy 
hogy az jobbról és balról a pazar fénynyel 
berendezett étteremmel illetve kávéházzal 
lesz összeköttetésben s ugyaninnen van a 
lejárat a diszes földalatti étterembe. A jobb 
oldali éttermek ifj. R u s c b e r  György s a 
bal oldali kávéház R e u 11 e r Nándor tulaj
dona. Ruscher részt vett legutóbb a trieszti 
kiállításon egy diszes magyar csárdával, hol 
abban a kitüntetésben részesült, hogy szá
mos fejedelmi vendégen kivül a királyi és a 
trónörökös pár is meglátogatta, sőt ettek is 
benne. Reutter Nándor pedig tisztelt és sze
retett Nesztora a fővárosi kávésoknak.

Mit tehettem mást, mint karját karom
ba lüzve, mentem, merre ő vezetett.

így menve egymás mellett, a sok badar 
beszéd közbeu előhoztam uéki a kofát is. — 
A többire felelt néha-néha, de ezt mély csend 
követte. Csak kezét éreztem reszketni.

— A h! Nagysád reszket ?
— Keveset! — mondá elfojtott hangon.
Én meg folytattam a kofatörténetet

— Egy ideig hallgatta, hanem aztán kitört.
— Ha maga belőlem csúfot üz, hát ma

radjon itt.
És faképnéi hagyott. Hogy tájékozhas

sam magamat, gyulát gyújtottam. Rémüle
temre magam előtt láttam a megtermett kofát 
amint arc/.omat vizsgálja.

Eldobtam magamtól a gyufát — és 
bolyougtam virradtig.

Másnap a piaczon meglátom a kofát ■ - 
és ö engem.

Párducz tekintetet vetve rám, minden 
szó nélkül tojásos kosarába nyúl s egy ke
gyetlen mosoly kíséretében, egész erejéből 
felém hajítja a költeméuyt.

Már közeledni láttam felém a törékeny 
csibeburkot, midőn mély szorongás fog el; 
és azon pillanatban, midőn a tojás kalapomat 
megérintette volna -  felébredtem.

— Átkozott kérdőjelei nyögtem még 
mindig az álom behatása alatt. Megszenved 
tem érte.

Hanem nem is utazom addig a bajai
szárnyvonalon, mint nem utaztam ez álom
ban látottat) sem. m ég  ö s s z e  n e m k o- 
t i k  a b á t t a s z é k i  v o n a l l a l !

Budapesten már több helyütt megpró
bálták az éttermeknek kávéházzal való egye
sítését, hogy e tekintetben a közönség kívá
nalmainak eleget tegyenek, de az sohasem 
sikerült oly mértékben mint e diszes és ily 
szempontból tervezett palotánál. Ily tágas, 
kényelmes, tetszetős helyiségek sehol sem 
kínálkoztak erre a ezéira. Az Andrássy útra 
néző földszinti és félemeleti helyiségek ugyan
is szakadatlan összeköttetésben a vendéglő 
és kávéház helyiségeit képezik. A földszinti 
vendéglő és kávéház egy-egy óriási terem
ből állanak, melyek franczia modorban pazar 
fényűzéssel vaunak berendezve.

Ezekhez csatlakoznak az árkádok alatt 
valamint a járdán felfutó borostyánnal elke* 
riiett téreu babérfák között felállított asztu- 
lok, bol különösen esténként a főváros mág
násvilága és legelegánsabb közönsége ad ta
lálót egymásnak s a csillagos ég kékszinre 
festett boltívekről lecsüngő villamos lámpák 
féuyébeu olyan e nyiizgö, vidáman csevegő, 
nevetgélő embertömeg, mintegy tündőréj va- 
rázsáluia.

Rendkívül érdekesek a földalatti pincze- 
helyiségben berendezett éttermek is, melyek 
valódi specziálitását képezik a fővárosnak. A 
diszes gloriett alakú föbejaró kettős ajtaja 
közül az egyik e földalatti helyiségekbe ve
zet. Finom szőnyegekkel letcritelt lépcsősoron 
haladunk lefelé, a fordulónál pálmabokor van 
felállítva, melyre két kisebb villamlény hinti 
sugarát.

Beérve azt hiszed talán mogorva sötét 
gőztelt helyiség fogad ? Oh nem, tömör osz
lopokra boruló, tágas, diszes termek, me
lyekben az épület egész hosszában 4 sor asz
tal húzódik végig, körülvéve a főváros tehetős 
polgárcsaládai által, melyeknek ez rövid fenn
állása óta legkedveltebb mulatóhelyévé lett. 
Közepén hideg butiét van felállítva, baloldalt 
pedig a bor és kimérő s ezentúl a^onyhnhe- 
iyiségek terülnek el. A félemcletes (mezzanin) 
jobboldalát, Ruscher György vendéglősnek iga
zán páratlan fénnyel és pompával berende
zett külön szobái (chambre separeé) fog
lalják el.

Három franczia és három tiszta ma
gyar stylben van berendezve, s valamennyinek 
bútorzatát a „Houi iparművészeti vállalat1* 
készítette. A franczia bútorok cseppet sem 
állanak a párisi müipar készítményei mögött, 
s a magyar bútorokon a saját találmányu 
hideg zománezozást a vállalat művészi tö
kéllyel állította elő. Valamennyi szoba az 
ízlés, elegancia és kényelem netovábbja.

Középen terített asztalok állanak, a 
diszes szekrény finom ezüst szükségleti tár
gyak terhe alatt nyög, a pawlag aranyos 
hintájával hívogat s az asztalon álló villamos 
csengettyű egy nyomására szolgálatra kész 
pinezérek teremnek clibéd. 20—50 tagból 
álló társaságoknak ismerkedő vagy bucsula- 
komákra, estélyekre, menyegzőkre igen al
kalmasak e helyüégek, melyekhez hasonló 
nincs több a fővárosban 3 azok valóban rit
kán vannak vidám mulató társaságok nélkül. 
E szobák folytatásaként bal oldalt terülnek 
el Reuter diszes kávéházi és játszó termei. 
Igen elegáns és nagyszerű a nagy billiard- 
terein vörös és zöld színben váltakozó falá
val s ugyanilyen színű bútorzatával. Három 
nagy, tömör uj szerkezetű billiárd asztal áll 
a középen, melyek egyszerű megfordítással 
közönséges és karambol játékra egyaránt 
használhatók. E terem előrésze férfi kávé
termet képez, melyből valamint a biliiard 
teremből egy-egy kényelmes játszó szoba 
nyílik, hol világos zöld posztóval bevont csi
nos asztalkákon kávé mellett és után folyik 
a tarrokk, viszt, vagy ha úgy tetszik a íré- 
feránsz; egy fordítással pedig sakktáblává 
alakulnak át az asztalok s kitartó hévvel 
folyik a harcz fehérek és feketék közt az 
utolsó leheletig, akarom mondani, sakk-mat
tig. Reuter helyiségei még nem teljesek, 
amennyiben legpompásabb helyiségeit, u tö
rök kávéházat és hölgyszalout közelebb fogja 
csak megnyitni. A mezzaninra u földszintről 
külön diszes feljáró vezet s az összes helyi
ségek tekervénycs folyosók s lépcsők által 
szakadatlan összeköttetésben állanak egy
mással, úgy hogy az egészet végig járhatjuk 
anélkül, hogy szabad levegőre kellene lepuüuk.

A díszes palota különben Tolnay Lajos 
a magyar államvasutak derék igazgatósági 
elnöke szellemi közreműködésének köszöni 
létrejöttét, aki valódi lelke és pártfogója a 
nyugdíjintézetnek. Az épület egy és fél millió 
írtba került, tehát drágább, de egyúttal nagy- 
szi-rübb is Budapest bármely magánpalotá- 
janál a a szemben álló nagyszerű dalrnüszin- 
háznak méltó vis-ú-vis-ját képezi.

A vendégló s kávéházi helyiségek be- 
nude/ése 250,000 irtot vett igénybe, mely 
szám eléggé tanúskodik azok pazar pompája 
ról. Az. egész épület a legújabb villamos 
világítással, központi gőzfűtéssel es általános 
szellőztetéssel vau ellátva, melyek költségei 
H(',üoo fura rúgnak. Az emeleteken 23 czél- 
.•zerüen és kényelemmel beosztott magánlakás 
áll rendelkezésre; az épület gondnokságát 
és villamos gép kezelését u nyugdíjintézet 
igazgatósága a tngaa körben ismert 111 k iseb 
Ernő magyar állam vasúti főmérnökre bízta.

Szóval e palota a fővárosnak jelenleg 
kiváló nevezetességét képezi s megérdemli, 
hogy n felranduló vidéki közönség ide is ellá
togasson s tekiolse meg összes helyiségeit 
különösen este, midőn a villamos lámpák vu 
kitó lénye ezer csillaggá törik az üveg-mo* 
zaik ablakokon s a terűét pazar díszítésem,

úgy hogy ilyenkor az épület hasonló az ezeregy
éj tündérpalotájához,

A gazd. egyesület felrándnlása u  
orsz. kiállításra.

A megyoi gazd. egyesület egyik üléBÓn 
Schmausz Endre elnök ur indítványt tett az 
iránt, hogy az egyesület egy felránduláBt 
rendezzen az orsz. kiállításra. Az indítvány 
közhelyesléssel elfogadtatván, az elnökség 
megbizatott, hogy n felrándulás részleteinek 
megállapítása iránt belátása szerint intéz
kedjék.

Több oldalról történt kérdezősködésre, 
a felrándulásra vonatkozólag, az érdeklődők
kel tudatjuk a következőket:

A felrándulás részleteire vonatkozólag, 
minthogy az elnökség nem tudja még hozzá
vetőleg sem, hogy mennyien fognak a rész
vételre jelentkezni : teljes intézkedést még 
nem te t t ; mert úgy az utazást, mint az el
szállásolást illetőleg más intézkedés szüksé
ges, ha 30 an — és más intézkedés szükséges, 
ha 500-an jelentkeznek.

Az indulás, tekintettel arra, hogy a 
nemzetközi gazda congresszus október 3-án 
nyílik meg, Somborból okt. 2-án lesz (az 
indulás órája auuak idején pontosan közölve 
lesz). A megye tiszavidéki és délkeleti részé
ből felrándulók Szabadkán fognak a zotnho- 
riakhoz. csatlakozni, de vasúti árkedvezményt 
nem csupán Zombor és Szabadkáról, hanem 
a megye minden vasúti állomásáról fogunk 
kieszközölni.

A Budapesten való tartózkodás idejének 
meghatározását, tekintettel lesz rá az elnök
ség, hogy a kiállítás megtekintésére elegeudó 
idő legyen, nemkülönben arra, hogy a részt
vevők ott legyenek az okt. 5-én megnyitandó 
nemzetközi lókiállitáson. A testületileg való 
Budapesten tartózkodás tehát 5—6 napra fog 
terjedni.

A felráDdulás költségei, minthogy a 
résztvevők számához mért lesz, m m határoz
ható még meg egész preczizitással, de minden
esetre jóval kevesebb lesz mint a rendes 
költség.

Az elnökség, mihelyt felszólításunknak 
eredménye lesz, érintkezésbe teszi magit 
a magyar államvasutak és az orsz. kiállítás 
igazgatóságával, a kedvezményes árak iránt. 
A kiállítás rendező bizottságát pedig felkéri, 
hogy adjon mellénk a kiállítás területén 
szakértő vezetőt Nemkülönben az elszálláso
lás iránt is intézkedik.

A felráudulásban részt vehetnek a gazd. 
egyesület nem tagjai is. A résztvevőkhöz tar
tozó hölgyek csupán az utazási kedvez
ményben részesülnek, de a kiállításon, mint 
a felráuduló testület tagjai nem szerepel
hetnek.

Bejelentéseket a részvételre elfogad a 
gazd. egyesület titkári hivatala (Zombor, posta 
utcza, Ealcione-féle ház I. em.) Aláírási ivek 
vannak letéve a megyei lapok szerkesztósé- 
geiben.

A további még ezután megállapítandó 
részletek közzé lesznek téve a gazd. egyesület 
hivatalos közlönyében, a „Gazd. Értesitö-ben, 
nemkülönben a többi megyei lapokban.

Rombay Deztö. 
g a z d a i& g i  e g y e g .  t i t k á r .

Különfélék.
— Folyó hó IS án Felséges Királyunk 

születésnapja alkalmából a helybeli plcbáuia 
templomban ünnepélyes istentisztelet ta rta 
tott, melyen jelen voltak a városi hatóság, 
élén Drescher Ede polgármester úrral, a já
rásbíróság, adóinvatal, a honvédség és közös 
hadsereg itt időző tisztjei és egy szakasz 
legénység díszben.

* Jankovicli Aurél főispán ur e hó 
22-én érkezett vissza körünkbe.

Kinevezés. Jankovich Aurél főispán
tor vény adta jogánál fogva, írja a nB. 
E.-' — az üresedésben levő főlcvélt&rnoki 
állasra de. Mtlkó Izidor árvaszéki ülnököt 
nevezte ki,

•Mécs Sztttiiazló Gyula zircz-czisz- 
terczi rendi áldo/úi múlt szombaton, folyó 
hó 15-én tartotta első miséjét a helybeli 
plébánia templomban nagy számú közönség 
jelenlétében. Ezt követte dclbeu a rend házá
ban tartott diszebéd, este pedig az uj uiiséa 
édes atyja, Móts Ferenc/, ur házánál egy 
kedélyes vacsora, mely a legvigabb hangu
latban késő éjig tartott.

G  Szent István király napján a lö- 
\é-/-egyesület fényei, Imii zugaimat tartott, 
melyen ki iiiio kaiéiu-iséggél késő éjfélutánig 
mutáltuk. Jfcwmi&íjíuuk csekély réwvótc miatt



mint Julijuk, jövőre nem szándékoznak táncz- 
vigalmat rendezni.

— Gondnlluiutftg, vagy szerencsétlen
ségből cmberhnlftl. Spitzer Károly szeszgyá
rában e hó 17. napján Polyákovits Mihály 
munkás a nagy kádat tisztogatta, nndőn a 
forró lé nagy robajjal a kádba ömlőit, s a 
benne dolgozó munkást annyira összeégetle, 
hogy szenvedett sérülései következtében más
nap meghalt. A rendőrség bejelentette az 
esetet a jhiróságnak, s igy a vizsgálat fogja 
kideríteni, gondatlanság terhel-o valakit.

— Múlt pénteken éjjel 11 óra körül 
a szabadkai országúton fekvő Smger Edc- 
féle szesz gyár eddig ismeretlen okból kigyul
ladt, s a földig leégett.

— A bajul vadász, egyesület értesíti 
az egyleti tagokat, hogy a petöi szöllökben 
is szabad a vadászat.

— K onrádi Károly jó hírnévnek ör
vendő infllovardája szerdán, augusztus hó 
19 én kezdette meg előadásait nálunk a vá
sártéren e czélra csinosan bereuJeze.lt lovar
dában. A társulat ról, az első pár előadás 
utáu ítélve, mondhatjuk, hogy vaunak jeles 
tagjai, nevezetesen: líourádi Károiyné, Misa 
Ella, Kour&di Mariska, Konrádi János, kik a 
műlovaglásban, Bristolies ur, ki testgyakor 
lati mutatványaiban, végül Sedlaczek testvé
rek éB Altnási Béla ur bohócz-mutatványaik- 
kai tűntek ki. Egyúttal értesitjük ez utou 
is a t.. közönséget, hogy a lovarda atbletója 
b i r k ó z á s r a  liiv lel jó erejű embereket, 
— kik a lovardában jelentkezhetnek, — hol 
a jutalom, azon esetre, ha az atblota legyő- 
zetik, 60 frankban lett megállapítva.

— A bajul iparosok — számra mint
egy 250-en — folyó hó 25-én, kedden, dél
után 5 óra körül egy külön gőzhajón utaznak 
fel Budapestre a kiállítás megtekintésére.

— lilrek  az egyházmegyéből. A 
S z a b a d k á n  újonnan szervezett elemi- 
iskolai hitoktatói állomásokra 6  Eminentiája 
e hó 12-én Kaltenleutgebenben kelt magas 
elhatározásával t. Futó Ferencz, Jeszenovics 
Félix, Kuluncsics Illés és Latki József kápláu 
urakat méltóztatott kinevezui.

— Értesítés. Az újvidéki kir. kath. 
magyar fögymnasiumban a beiratások az
1885—86. tanévre folyó évi augusztus hó 29. 
30. és 31. napjain eszközöltetnek, mindenkor 
reggeli 8 órától 12-ig. Ugyanezen napok dél
utánjain tartatnak a pótló és javító vizsgálatok. 
Akik először lépnek az intézetbe, iskolai bi
zonyítványon kívül keresztlevelet, vagy hite
les születési bizonyítványt is tartoznak fel
mutatói. A tanulók beiratásuk alkalmával 
szüleik vagy azok helyettesei kíséretében 
kötelesek megjelenni. Kelt Újvidéken, 1858. 
aug 17. Az igazgatóság.

Égő vasúti kocsi. Kevés bijja volt, 
hogy szerencsétlenség nem történt a múlt 
héten a magyar államvasut vonalán. A Buda
pest felöl Szabadka irányában robogó vonat 
egyik személy kocsija Kis-Körös fölött meg- 
gyuladt s csak okkor vették észre1 a bajt, mi
dőn erre a kocsikba betóduló fojtó, bűzös 
lüst az utazókat figyelmeztette. A zajra, mit 
az utasok csaptak, a vonat megállóit, a ku
pék ajtaját gyorsan kinyitották, az utasok 
kiszállottak s megvárták, míg a tüzet eloltot
ták s a vonat kerekeit beolajozták. E miatt 
a vonat némi késedelmet szenvedett. K. N.

— A szabadkai takarékpénztár 500 
rtot szavazott meg az erdélyi magyar közmű 
velödési egyletnek.

— UJvidék város törvényhatósága 
kórházi orvosi állásra hirdet pályázatot. 
Határidő szept. 15.

)( Dudás Ödön előfizetési felhivást 
bocsájtott ki „Bács-Bodroghvármegye régé
szeti emlékei1* ezimü művére. Előfizetési 
ár 1 Irt.

— A helybeli főgymuáziuuiban f. hó 
29. 30 és 31 iken délelőtti 9—12 órakoi lesz a 
tanulók szabályszerű felvétele. Az első osztály
ba csuk oly növendékek vehetők fel, kik életük 
kileuczcdik évét már betöltötték és vagy arról, 
hogy a négy elemi osztályt jó sikerrel végez
ték, nyilvános népiskolából nyert bizonyít
ványt mutatnak elő, vagy felvételi vizsgála
ton igazolják, hogy hasouló mérvű képzettség
gel bírnak. Felsőbb osztályba a íelvétel a 
megelőző osztály bizonyítványa alapján tör
ténik. — Minden tanuló, ki előszűr lép az 
intézetbe, s z a b á l y  s z e r i n t ,  más tanuló 
k í v á n a t r a  köteles keresztelő, illetőleg 
hiteles születési bizonyítványát felmutatni; «• 
nélkül az intézetbe föl sem vétetik — Baja, 
1885. uug. hó 17 én. Szenczy Győző, igaz
gató.

*- Jégverés Szerbiában. Mint Béig 
rádról e hó I L óról írják, a poszarevat/.i ke
rületben e hó 8-áu oly óriási jégverés volt, 
hogy nemcsak óriási anyagi károkat okozott, 
hanem több embert agyouvurt. A mezőkön, 
gyümölcsösökben és szőlőhegyekben okozott 
kár hivatalos jelentések szerint 1.141,000 
dinárra rúg. Ezenkívül 95 ember részint elve
szett, résziut súlyosan megsebesült. Soha uicg 
akkora jeget nem hittak Szerbiában, a három 
loutos darabok nem tartoztak a ritkasá. ok 
jüöU,

— Iskolai értesítés. A városi keres
kedelmi iskolában a beiratások aug. 29—31-ig, 
nz ipariskolában szept. 1 — 15-ig. mindenkor 
8—1 1 . délelőtt és 2 — 4 délután, fognak esz
közöltetni. Baján, J885. aug. 22. Az igaz
gatóság.

— Megégett leány. 13. J. felső-szt- 
ivúni lakos Regina nevű 16 éves leánya a 
múlt héten vasalt, s hogy a szén jobban égjen, 
pei rob ómmal locsolgatta. llogy, hogy nem, a 
pelroleom meggyulladt, belekapott a leány 
ruháiba, s daczára a rögtön jött segítségnek, 
súlyos égési sebeket szenvedeti, s nyolc/, napi 
kínlódás után meghalt. — Ez újólag egy na
gyon tanulságos és szomorú eset arra nézve, 
hogy a pelroleom mai minél óvatosabban kell 
bánni, mert már is százakra megy azok száma, 
kiknek goudatlauságuk folytán halálukat 
okozta.

— Az orsz. s/.iiiéh/,-iskolában az
lb86/6'iki tanévre jelentkezők be Íratása f. é. 
szeptember 11. 12. 13-ik napján, mindcukor 
délután 3 órától 5 óráig, leszou az iskola 
helyiségében. (Kerepesi-ut, nemzeti színház 
bérháza III. eui. 18. ajtó.) A jelentkezők fel
vételi vizsgálata szeptember 14-én d. u. 3 
órakor tartatik az iskola színpadi termében. 
Közöljük egyúttal e helyt a nagymélt. ni. kir. 
vallás- es közoktatásügyi m. kir. Miniszter 
urnák a tanári kar javaslata alapján tett azon 
Intézkedését is, hogy ezentúl a drámai első 
osztályt kitűnő sikerrel végző szorgalmas és 
tehetséges növendékek, ugyancsak a tanári 
kar javaslatára, a III ik drámai osztályba 
tétethetnek át, úgy azonban, hogy amellett 
a II ik drámai osztá y elméleti tantárgyait is 
hallgatni kötelesek, miáltal azon jelentékeny 
kedvezményt nyerik az illetők, hogy a négy 
éves drámai laniolyamot b á r o m  év alatt 
végezhetik. Az operai osztályokba való fel
vételre csak olyanok jelentkezhetnek, kik az 
orsz. m. kir. zeneakadémia magáuének tan
folyamának bái out osztályát elvégezték, vagy 
a III. osztályból a kir. zeneakadémián a vizs
gálatot lelévén, erről bizonyítványt felmutat
ni képesek. Az operai növendékek felvételi 
vizsgálatát szeptember 15 én d. u. 3 órakor 
a nemz. színház színpadán tartjuk. A drámai 
tanfolyam 4, illetve 3 , az operai 2 év. A be- 
iratási díj 1 írt; a felvételi dij 5 frt; az évi 
tandíj: drámánál 30-, operánál 50 frt. Első 
éves növendékek tandíjmentességért s ösztön
díjért szabály szerint nem folyamodhatnak. 
— Ki ezenkívül bármely tekintetben kimerí
tőbb tudósítást kivan, forduljon az iutézet 
titkárához, s a válaszra szükséges levélbélyeg 
melléklésével, ki is készséggel szolgál a kí
vánt felvilágosítással. Bpest, 1885. augusztus 
hó 1 én. Az orsz. szinésziskola igazgatósága.

— A kecskem éti ref. jogakadém ián 
a beiratások az 1885/6. tanévre f. évi szep
tember hó 1—8. napjain eszközöltetnek; a 
rendes előadások pedig szeptember 9-én kez
dődnek meg. A tanév ünnepélyes megnyitása 
f. évi szeptember 9-én d. e. 9 órakor történik, 
mely alkalommal dr. Horváth Adám jogla- 
nár tartja székfoglaló értekezését. Ezzel kap
csolatban megemlítjük, hogy a jogakadémiá
kon megszerezhető elméleti képzettség — az 
egyetemen elérhető tudori fokozat kivételé
vel — teljesen qualifikál úgy a bírói, a köz
jegyzői, mint a közigazgatási pályára s kiváló 
előnyt nyújt a vasúti- és postatiszti személy
zet előléptetésére is. Bővebb tájékozás végett 
megjegyezzük, hogy Kecskemét sz kir. város 
képes nyújtani a *jogt? tuloknak mindazt, a 
mi azoknak pályájukon való haladását előmoz
dítja. Kecskemét törvényhatósági joggal fel
ruházott v ™ , a hol a közigazgatás gyakor
lati keresztülvitele a jogtanuló által szemlél
hető ; van nagyszabású törvényszéke; van 
adó- és illeték-szabási hivatala; van tekin
télyes ügyvédi kara és kamarája stb., melyek 
mindmegannyian ápolójává lehetitek a jogta
nulók ismereteinek; van ezenkMil tekintélyes 
számból é'ló művelt osztálya, amelyekkel tör
ténő érintkezés a jogtanuló ifjúság látókörét 
kitágíthatja s az érintkezésben modor elsajá
tításra képesít. Végül felhozzuk, hogy a kecs
keméti ref jogakadémia, — mely a duna- 
uielléki ref. egyházkerület, Kecskemét sz. kir. 
város és kecskeméti ref. egyház pártfogása 
alatt áll - olcsó és jó tápintézettel, pálya 
és ösztönd:jsikkal, jeles könyvié al, hasznos 
ifjúsági egyesületekkel stb. rendelkezik. - • 
N etár bővebb felvilágosításokat szívesen ad, 
Csi'léry Benő igazgató.

Ritkaság. Osztrogo'i.ícz Mihály 
Szabadka vúiosi bizottsági tag és földbirto
kosnak kelebiui szállásán egyik anyalova, az 
elmúlt héten b á r ó  m egészséges csikót, 
ellett.

— Mikor a/, asszonyok beszélnek.
Egy figyelmes szemlélő, a többek közt meg 
figyelte nz asszonyok együttes beszélgetéseit, 
s következőkben bocsátja az eredményt, a 
világ elé: Egy asszony: lárma, két asszony 
zenebona, barom asszony, nagy vasár, négy 
asszony . nemzetközi coucert öszbang nélkül, 
öl asszony . égibáboru, menydörgös es villám
lás. hat asszony.- fclzudult népek és háborgó 
tengerek moraja, bét asszony: Uram bocsásd 
meg a mi bűneinket, ne vigy minket a kisér- 
tetbe, de szabadíts meg a gonosztól most és 
mindörökké. Ámen.

fa  A „Képes Családi Lapok11 47. 
száma Mebner Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal jelent meg. Egyes szám 
Ara 15 kr.

— Talált tajtszlpk'i. Fazekas Katalin
a mull pénteken, a nagy-utczAn, Lnngerbacher 
József kereskedése előtt egy tojtszipkát talált. 
Az illető tulajdonos a kapitányságnál át
veheti. (BeküldcteU.)

Patkószögek.
F e j s z ó s  fa v á g ó  egész nap az esőben 

dolgozott éa örvend, hogy otthon meleg szolia óh 
meleg leves várnak icA. Do rosszul számított. - 
Az asszony a kemencze mögül azt kiállja neki : 
„György, nincs viz itthm, eredj a kutra és h-z-ál, 
neked az égd úgy Bem Art, mert egészen vizes vagy 1“ 
— György felveszi a kupát, meg is meríti a csurgón, 
s hazatérve az asszony nyakába önti e szavakkal: 
„így Krzsók, most te is olyan v i z e s  v a g y  
m i n t  ón,  B elmehetsz m a g a d n a k  v i z e t  
h o z n il*

M e n t s é g .  Ügyvéd: „Tehát nern tagadja 
hogy a panaszost megverte; semmit sem hozhat tol 
mentségére ?“

K l i e n s :  „Ej persze, ügyvéd ur! Tetszik 
udni, falunkban épen búcsú volt, és én akkor egész 
Léten At „enyhítő körülmény ck“ kozott voltam 1“

S z e r é n y s é g .  „Csak a mfiveltséggel uem 
kell kérkedni, Ezt ki nem állhatom. Én v e l e m  
liz esztendeig is ellehet az ur, még sem fogja észre 
venni, hogy müveit ember vagyok 1“

Ö n k é n y t e l e n  v a l l o m á s .  O r v o a : 
Nos, hogy van a kis Emil, tart-e még az orvosság?

Ú r n ő :  Ah dehogy, képzelje csak orvos ur, 
az a haszontalan fin mind kiöntötte az orvusságos 
üveg tartalmát az ablakon!

O r v o s :  Teriugettét, ez a fiú mélyen tekin
tett az orvosi tudomány lényegébe, ebből lesz va
lami 1 . . . .

P á r i á i  é l e t .  A lépcsőháziján lövések hall
hatók. „Mit jelentsen ez ?“ kérdi egy lakó a báz- 
meBternőiŐl. — Soh’se törődjék vele. A második 
emeleten lakó hölgy mulat szomszédjával.*

Ez is  kri t i ka.  Valakit megkérdeztek mi a 
véleménye egy színészről.

„Z. — mondja a kérdezett -  jobban tet
szett nekem tavaly “

„De t a v a l y  i t t  s e m vol t .*
„Épen azért.-*

Csarnok.
Kávé mint gyógyszer.
(Egy beteg ember a kiállításról.)

Mielőtt a kiállításról, illetve annak 
egy rám — s bizonyára még sokakra nézve 
nagyfontosságu objektumáról szólanék, köte
lességemnek tartom kijelenteni, hogy e köz
leményem czime alá zárjelbe irt sor már 
nem felel meg a valóságnak, amennyiben 
beteg nem vagyok, csak — voltam.

Voltam bizony, még pedig olyan csehül 
állottam, hogy nem adtam volna lakovát az 
életemért. S most egészséges vagyok, élek és 
uralkodom mint bal a vízben.

Es minek köszönhetem életemet, visz- 
szanyert egészségemet, rugékouy testőrömet, 
fria kedélyemet ? Megválthatom őszintén: 
egy derék magyar ember egyszerű találmá
nyának, a „Hungária kávé"-n«k.

Képzelhetni tehát örömömet, midőn 
legközelebbi kiállítási sétám alkalmával az 
iparcsarnok délkeleti részében (VIII. csoport) 
egy szép csinos kis gloriettebeu a „Hungária 
kávé“ piros sziuti dobozait pillantottam meg 
katonás sorrendben felállítva. Es ez a kato- 
uás hasonlat — tessék elhinni- - épenséggel 
nem üres frázis. A „Hungária kávé" az 
egészségügy térés csataraezejéu bátran te
kinthető a legszervezettebb, kipróbált, biz
tos győzelmet Ígérő hadseregnek, mely más 
számos betegnél, a hol az orvosi tudomány 
kétkedöleg rázta fejét, gyógyulást, győzelmet 
eredményezett. És ezt a vitéz gárdát egy 
szép fiatal hölgy gyönge kacsói mily köny- 
uyedón tartják rendben, helyezik hadállásokba, 
a bástya . . . akarom mondani, a glorietto 
tetejéig érő gúlákba. Alautabb hasonló piros 
uniformisban apró kadétok sorakozuak; ezek 
minták, melyeket a látogatók közt ingyen 
osztanak ki megízlelés végett. Végül a glo
riette közepén Hungária érezpajzsos szobra 
emeli az amúgy is tetszetős kiállítás díszét.

E nagyfontosságu egészségi czikk, mely 
mint mondám, oly sokaknak adta vissza 
egészségét, most jclemk meg először a kiállí
táson s u körülmény, valamint a bála saját 
egészségem visszanyeréséért, késztetlek arra, 
hogy úgy magáról e kiváló gyógy- és táp
szerről mint feltalálójáról n nagy közönsé
get is közelebbről érdeklő részleteket el
mondjak.

A Hungária kávé feltalálója: S z á l a d y  
Antal ,  183Mun Világoson (Aindmepyo) 
született. Atyja előbb gazdatiszt volt I) i e t- 
r i c h n é I , a mostani hóbortos hcrczcg 
R z u l k o v s z k y  uagyatyjúuát , ki mint 
bécsi nagyfuvaros a franczia hadjárat alatt 
roppant vagyont szerezvén , megvette a 
pankutai uradalmat. A német tisztviselőkkel 
elárasztott uradalmat és gazdálkodást azon
ban csakhamar megunta s önálló gazdálko
dáshoz fogott.

Mint intelligens ember, gyermekeit az 
akkor tespcdéséból már ébredező kor kívá
nalmainak megfelelő nevelésben részeltető. 
Antal fia az aradi gymnnsiumot végezte szép 
sikerrel, midőn atyja az 1848/49-iki öuvé 
delini harcz alatt az önkéntes őrseregnél 
az erdélyi hadjáratban mint 65 éves agg 
hnrezoB működvén, tetemes sérüléseket szen
vedett s a szabadságharc/ levezetése után 
meghalt. Ily mód u a zsenge de fogékony 
ifjú kitűzött pályájának a sors más hányt

adott s ö a hajlamának leginkább megfelelő
kereskedelmi pályát választó.

Tanulmányainak befejezése utáu, szak
ismeretednek gyarapítása végett külföldre 
utazott, honnan 10 év múlva bő ismereteik
kel tért. haza s szülőmegyéjében, Aradon 
telepedett le. 1880 óta a fővárosba tette át 
lakását főként üzért, hogy már korábban 
feltalált Hungária kávéját forgalomba hozza 
s itt az Andrássy ut 86. szám alatt egy 
virágzó gyarmatáru kereskedésnek s „Hun
gária kávé“-gyárának tette le alapját.

Ezen kávé specialitás a véletlennek kö
szöni feltalálását. Ugyanis Szalády hosszú 
éveken át gyomor- és bélkurutban szenve
dett. Számos hazai és külföldi híres orvos 
gyógykezelését vette igénybe ; azok fürdőről- 
fürdőre utaztatták, küldözték, mindent el
követtek vele, hogy egészségét visszaadják, 
de hasztalan. Baja napróf-napra súlyosbodott 
s már annyira volt, hogy minden munkával 
fel kellett hagynia s lemondtak életéről.

Ekkor Szalády elhatározta, hogy maga 
próbál segélyt keresni, gyógyithatailannuk 
állított bujára s hosszas búvárkodás utáu fel 
is találta azt a „Hungária kávéban.1' A 
Huugária kávé a növényvilág leghasznosabb 
termékeiből készül. Föalkatrésze c s e r s a v 
s egyébb összetételeinél fogva is nemcsak 
kellemes és lápláló eledel, de mint gyógyszer 
is kitűnő hatású, főkent gyomor- és bélhurut 
s egyébb a gyomor tisztátalanságától eredő 
bajok ellen és rendszeres használat mellett 
úgy gyermekeknek mint felnőtteknek állandó 
egészséget biztosit. Ily módon Szaládynak 
sikerült a kellemetlen izü gyógyszert egy 
kellemes tápszerrel helyettesíteni, igeu elő
nyösen választva meg azt az eledelt, melyet 
a gyermektől az aggastyánig, a koldustól 
a király ig mindenki szeret.

A „Hungária kávé" soknemű gyógytu- 
lajdonságaiuál, kellemes szin és izénél, végre 
olcsóságánál fogva teljes sikerrel vette fel 
a versenyt az egészségre rt-udkivül ártalmas, 
izgató ázsiai kávéval (Ceylon, Cuba, Mocca, 
Java, stb, melyekért évente milliók vándorol
nak ki szegény hazánkból,) mit eléggé bi
zonyít az a körülmény, hogy nemcsak ide
haza van általános használatban, hanem már 
a külföldön is tért hódított magának.

De terjeszkedését legvilágosabban mu
tatják a következő számadatok, melyek jó
ságának is legeklatánsabb bizonyítékai : 
1881 ben, mikor a kávé feltaláltatott, illetve 
forgalomba került, feladatott 3100 kiló ; 
1882-ben 7880 kiló, 1883-ban már 15,240 
kiló, 1884-ben 25,640 kiló 8 a folyó 1885 
év első felében 24,810 kiló, vagyis majdnem 
annyi, mint a megelőző egész évben.

A kiállítási jury — mint halljuk ~  
méltányolva e kávé sokféle kitűnő tulajdon
ságait, azt inegérdeinlett figyelemben ré
szesítette.

Végül a napokban velem megtörtént 
következő epizóddal zárom be közleménye
met : Egy előkelő fővárosi kávéházba lépve, 
egyik asztal fölött e felírást találtam: 
„ H u n g á r i a  kávé . "  Előhívattam a pin- 
ezért s csodálkozva kérdeztem, hogy itt 
Hungária kávét is főznek ?

— Igen uram, egy pár törzsvendé
günk, akik odahaza Hungária kávéval él
nek, nem tudták inni sem a Cubát, sem a 
Jávát s hogy el ne maradjanak, kénytele
nek voltunk behozni a Hungáriát s mond
hatom uram, hogy nz uj kávé hívei mind
egyre szaporodnak.

— Okosan Juan — válaszolám — je 
lentse be gazdájának, hogy én is törzsven
dégei sorába állok.

Bolyongó.

A Z E L SŐ  c s  m j

D U N A G Ó Z H A J Ó Z Á S I  T Á R S UL AT
M E N E T R E N D J E .

Érvényes 1885. feb.21-tiil további intézkedésig 
SZEMÉLY- és PUSTAUAJOK;

lludApcstre • naponta kétszer, reggeli 3 óra 15 
perczkor, és délutáni 3 órakor

M oli« r> rn  naponta kétszer, reggeli 6 óra 4 
perczkor, és estve 8 óra 40 perczkor

Ú jv id é k re  5 naponta reggeli >> óra 4f» perczkor.
Z iin o iiy , IG -lgnid  és l ’nneH uvürn : kedden, szol- 

dán, pénteken év vasárnap reggeli 6 
óra 45 perczkor.

O r-o v n ra  és a Ih in n fe je d e le m s é g e k  he : szerdán 
péutckcn és vasárnap reggeli <> óra 
45 perczkor.

A hajók indulása II m in p e s trő l  déli IK órakor és 
éjjeli 11 órakor

Éi kezes I liid é  p i s i r e  : hajnalban 3 órakor és dél 
után 1i  óra 45 perczkor.

üzleti tudósítás,
U n já n ,  1 8 8 5 . a u g u s z tu s iu l  14

Buzh u j ....................................7.15
Z a b ....................................5.50
Á r p a ......................... ..... . 5.80
R o z s ....................................6‘—
Kukoriezn u j ......................... 5.25
bab u j * ...............................6 50
Az arak 100 kilogr. utáu.



Heti naptár.
A U G U S Z T t S  U ó (81 XAP.)

|24| flétfŐ
1

Bertalan | Uoldvdltozds 1
;2f»! Kedd Rajos kir 1 Holdtölte I
12«; Szerda Zcfirin
127 j Csütörtök Kalaz. József
|2S| Péntek Ágoston
,20, Szombat iyer. Ján.
30 Yasárnap Őrangyalt!. ijeseu kiderül..

V a s ú t i

’̂ KlALLITAa K

menetrend

B a já ró l -  S z a b a d k á ra .
Bajáról indul naponkint kétszer d. e. 10 óra és 13 

perczkor és este '/ óra és 14 perczkor.

Felelős szerkesztő:
c s E 11» a p e  n e  s c.

S M M W - l W ’t

legjobb asztali- és üdítő ital.
kitűnő hatasunak bizonyult köhögésnél, 
géfjel ajoknál, gyomor- és hólyaghu- 

rutnál

UjíKoüÍ {!('((! iK, iarlsU és Budapest.

N Á N A Y  L A J O S
Y V N Y  0 1

B A JÁ N ,

BÓDOG-TÉR SCHEIBNER-FÉLE HÁZ.

k £ : s í  m ű i m

GYORSAN, CSINOSAN és JUTÁNYOS ÁRON
mindennemű

1YI I I A1 MUNKÁKAT.
Koszit továbbá

# #

ö l . . .  i  r
FALRAGASZOKAT.

s z á m l á k a t ,  a d r e s s -  é s  v i z i t - k á r t y á k a t , VS!V

eljegyzési- és esketési meghívókat,

fiYÁIXJELKIYiSlIIT,
IkOXNEtd NrOÜITimHIOítAT.

KÖTELEZVÉNYEKET és MEGHATALMAZÁSOKAT.
0 ti

omatott h'Anftj- Lajos köDyvuyomdájábaii Bajin


