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TÁRSADALMI ES SZÉPIRODALMI HETILAP.
S^erfeesizitcség^:
BHiezey utcza 11. szam, hova a lap szellemi részét
illető közleménvek küldendők.
K é z i r a t o k v i s s z a nem adatnak.
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Alaptalan vádak a kiállítás ellen.
Az ezredéves orságos kiállításról mesterségesen terjesztik bizonyos oldalról a rossz híreket,
hogy elriaszszák vele a közönséget.
Kivált néhány (bécsi) lap, melyek a kiállítók
hirdetéseibe vetett bizodalomban csalatkoztak, de
olyanok is? melyek tendenciával hirdetik, hogy
mínclen a mi magyar, az rossz, mindenféle tíiesk öt-bogarat összeírtak a kiállítási drágaságról.
Eleinte mosolyogva néztük a merész rágalmakat, de azután szomorúan tapasztaltuk, hogy
mások is felülnek e tendenciózus hirleléscknek,
sőt magyar ujságuó is akadt, a ki vállalkozott
arra a herosztrateszi munkára, hogy mert a fél
adag pajslít nem kapta oly olcsón a kiállítás
területén mint rendes városi lebujában, gyilkos
csikkekkel ront neki a kiállításnak és minden
ezzel összefüggő sikernek.
Ez szomorú, de igy van.
*»

A rövidlátók és tapasztalatlanokkal hiába áll
pörbe az ember. A kik még sohse láttak kiállítást,
azok panaszkodnak legjobban a drágaság ellen.
Pedig sem a 85-ikí, sem semmiféle külföldi vagy
aránylag mérsékeltebbek lettek volna, mint a
mostani kiállításon.
Igaz, van egy drágább étlappal bíró franczia
vendéglő is, de ezt czélzatosan létesítette az igazgatóság, mert számolnia kellett azzal a közönséggel, mely a városban is a legdrágább vendéglőket
látogatja s melyet nem lehet a közönséges korcsmákba kényszeríteni. Emiatt legkevésbé van jussa
azoknak panaszkodni, a kik olcsón akarnak étkezni mert ezek számára van elég hely és választék a kiállítás területén. Igazán érdekes doloy,
hogy ebben a tekintetben a szegény emberek kelnek védelmére a gazdagoknak.

Előfizetési árak:
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^VIB:G JELEN HETEN KINT EGYSZER VASÁRNAP.

Beliczey-utcza 11. szám. (saját ház,) hová az előfizetési pénzek intézendők.
Hirdetéseket j u t á i y o s áron elfogad.
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fogyasztási illeték ellen sem érdemleges kifogás
az kitűnik a következő, akkor előterjesztett
számításból is.
Például: egy hektoliter sör előállítási ára 12
frí ; egyenes adók 9 frt 60 ki t, szállitáei s egyéb
költségek 40 krt, kiállítási fogyasztási illeték 4
irtot tesz, egy hektoliter sör tehát a vendéglősnek
26 frfcba kerül. Ellenben egy hektoliter sör ad minimális számítás szerint 320 pohár sört, melynek
*
jövedelme 13 krjával 41 frt 60 krt tesz. Ha
De nyilatkozatokkal a dolgot tisztázni nem pedig figyelembe vesszük, hogy már a mostani
kiállítási idény alatt is volt nap, melyen egy
lehet. Lássuk a tényeket.
hordó sört kimérhetett, a kiElőször is azzal vádolják a kiállítás igazgató- vendéglős 40—50
7
állítási
fög}
asztási illeték távolról fem tekinthető
ságát, hogy lehetetlenné tette, vagy legalábbis
megnehezítette a kiállítási vendéglők helyzetét a terhesnek.
Igy vagyunk a többi illetékekkel is. Minden
magas fogyasztási adók és az u. n. székbér
vendéglős fizet minden szék után naponkint egy
által.
krajezárt. A legnagyobb vendéglőterület 1000, a
Erre nézve a következőket közölhetjük :
A kiállítási igazgatóság a vendéglősökkel, a legkisebb 200 székkel van felvéve; ez az adó
kik semmiféle bért nem fizetnek, de vendéglőjüket tehát a kiállítás egész tartama alatt kitesz: a
maguk ilctöleg az általuk képviselt sörgyárak tar- kis vendéglőknél 360 frtot, a legnagydbbnál
toznak felépíteni a jog engedély ezése előtt értekezle- 1800 frtot (teljes hat hónapra) a legutóbbi prágai
tet tartott,melyl en megállapította a szerződési fel- orsz. kiállításon a vendéglősök ötször ekkora
tételeket melyek a székbérböl és az italok után a fo- páusális bérösszeget fizettek.
Az italok után kivetett fogyasztási illetékek a
gyasztási adóból állanak. Ez értekezleten részt vettek a vendéglősök ipartarsulatánakbizalmiférfiai is, kővetkezők; Asztali bór hektoliterenkint 10 kr ;
vagyis olyanok, akiknek a kiállítás területén deczilitere kint tehát a fogyasztási illeték aiz asznincs üzletük. Ezek feltétlen hozzájárulásával álla- tali bornál fél, a jobb bornál egy krajezárt tesz
pította meg az igazgatóság a székbért s az italok ki. A nagy üveg pezsgő után az adó 20 kr.,
fogyasztási adóját s igy ezek az összes pályázó tehát poharanként 4 kr. likőr, cognac stb.ntári
vendéglősök elfogadták s ez alapon köttetett meg az adó literenkint 50 kr., tehát poharankint lV*
velük a szerződés. — Az igazgatóság azért mel- kr. A szódavíz után üvegenkint 2 krajezár, áslőzte a vendéglök bérbeadásánál a nyilvános ár- ványvíz után fél liierenkint '3 kr,
A külföldi borok és italok természetesen soklejtést, mert kiváló súlyt fektetett arra, hogy megbízható, ismert s önként vállalkozó emberekkel kal jobban meg vannak adóztatva (bor 60 kr.,
1
egyen dolga, a kik jó eleve minden önként elvál- pezsgő 1 frt stb.) Végre a sör, mint már emlalandó kötelezettségük felől tájékozva legyenek s lítve volt, hektoliterenkint 4 frtot fizet (a nürnnetáni kifogások vagy nehézmények esetén ideje- bergi kiállításon. 12 márka volt ez az adó hekkorán visszaléphessenek. De hogy nem volt a toliterenként.
•
••
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(Zárjel között érdemes felemlíteni, hogy a bécsi
színházi kiállításon volt a Noal- és Patard-íéle
franczia vendéglő, melynek árai négyszer akkorák
Toltak, mint a mi franczia vendéglőnké. És igen
sok szegény ember, a ki Budapestről Bécsbe utazott hazajövet dicsekedve emiitette, hogy ő is
evett a Noal és Patard konyhájában! Söt a legtöbben szégyennek tartották volna, ha ezzel a
nagy cselekedettel nem dicsekedtek volna.)

közönség véleménye mindenben és teljesen megegyezett a Pokolt és főkép az lepte meg, hogy a művészek Dante
hatalmas müvének megalkotását nem rontották semmia szakértőkével.
Az első látogatok Űzött volt Kossuth Peren cz, aki féle szenzáczió-hajliászattal.
József főherczeg és családjának bejelentett látogaDantét, a Pokol megteremtőjét csaknem oly preczizen
ösmeri, mint Petőfi Sándort. Az ő kritikájára tehát termé tása, fájdalom, Károly Lajos főherczeg halála miatt
szetszerüleg voltak kíváncsiak mindazok, akik a Pokolt elmaradt, az udvar a körképet a juniusi ünnepélyek
Dante hatalmas fantáziájának megfelelően létesítették. alkalmával fogja megtekinteni.
*
*
*
— Éti édes Istenem, mondotta Kossuth Ferencz,
Az első vasárnap nyolczezer ember tolongott a köra m i k o r megpillantotta a görög költök csoportozatát, mit
Vidám, elegáns társaság tolongott pénteken a Pokol- adnának a hevülékeny olaszok, ha ezt a körképet a képnél. Egy mást érték az elegáns fogatok, melyek szában. ifikkor volt Budapest e legújabb és mindenekfölött magukénak mondhatnák. Adja az Isten, — folytatá — zával állottak a körkép monumentális palotája előtt.
szenzácziös látványosságának a veraissage-a, melyre hogy itthon is olyan sikert érjenek annak a szép esz- Főkép este lepte el a városligeti fasor környékét az
eljött az egész fővárosunkban időző arisztokráczia, az mének hatalmas megteremtésével, mint a milyet megér- emberáradat, mikor a Pokol hatalmas facadeja villamos
irók és újságírók nagy gárdája, valamennyi festő es demelnek. De hogy Olaszországban dicsőíteni is fogják fényben ragyogott. A nagy ivlámpáktól s az izzó gömművész. Azt mondják, szerencsétlennap a.pénteki, lulaii mindazokat, akik e müvet megalkották, az bizonyos.
büktől vörös volt az egész horizont s a kiállítás. látoezért kellett ekkor megnyitni a poklot, amely, túlvilági
Rákosi Jenő az Otthon-kör elnöke is a legteljesebb gatóival együtt a városliget egész közönsége gyönyörfezépségíMvel a földi élet előítéletén felül áll. Es mialatt elösmeréssel nyilatkozott a Pokolról és. gratulált a művé- ködött a szép látványban.
az előkelő közömég a lázas érdeklődés közepett meg- szeknek nemcsak szép alkotásukhoz, de ahhoz a szereTizenkét órára járt már az idö és még egyre hömnyílt Pokolban tolongott, az Otthon irók és hnlapiruk tetreméltó merészséghez, a melylyel ezt a m-h ez tár- pölygött a nép a Pokolba. Es ezen az első vasárnapon
köre, a Park-klub s a Nicoletii-kávéház, a k-stők ez gyat választották körképükhöz.
dőlt el az uj körkép sorsa.
örök jókedvű hazája, kihalt volt és szomorú . . *
A nép szava, Isten szava ! — Mindenki, a ki megMindjárt a megnyitás napján jöttek el megnézni a
A vernissage szakértő közönsége az igaz lelkesedés Pokolt Samassa József egri érsek és Schlauch Lörmcz tette körútját a Pokolban, az igaz lelkesedés -hangján
hangján beszélt a legifjabb körképről. Mindenki el volt nagyváradi püspök is. Az egri érsek csak ugy el volt nyilatkozott arról és el nem feledi a látottakat egyharagadtatva. Es a meghívottak órákon által séuilgattaK ragadtatva a látottak által, mint mindazok, a kik e kör- mar. Igy esett, hogyi most Budapesten miiidenfelé a
csodáiról beszélgétnek.
a beláthatatlan magasságú sziklák között, nezve jobbra, képet megnézik. Schlanch püspök egy félóránál tovább Pokolról és annak kolosszális
*
*
balra t előre, hátra, fel és lefelé és minden perezben uj időzött a körképnél, részletesen elmagyaráztatta magáCsodálatos mennyire goutirozzák a Pakolt az asz.
szenzácziót fedeztek fel.
nak egyes csoportjait és ismételten mondotta:
szonyok. A látogatók nagy százalékát -hölgyek: teszik,
— Igazán nagyon szép és érdekes dolog.
A Pokolnak ekként a vernissage4n nagy és eklaFőként a kígyók csoportjánál időzött hosszasan és a kik sehogysem tudnak betelni a rémesen szép > panotáns sikeré vala.
*
rámával Nincs az az operai vagy nemzeti színházi premikor távozott, megköszönte a szives kalauzolást.
*
*
Legközelebb ismét eljövök, mondotta mert hiszen miere, mely szebb, kedvesebb és elegánsabb hölgykoszoruval dicsekedhetnék, mint mindig, mindennap a PoSzombaton a nagy közönség számara is I " W ¡ J
egyszerre nem lehet az egészet jól megnézni.
kol. A sziklák közötti mysztikus yilágitásu utakon a
a Pokol. Előkelő un emberek, csodaszepsegu
Eötvös Lóránt báró tudományos szempontból bírálta
józ*ás a m u leányok siettek a megtekintem-e s a nagy

Mindezek az adók különben sokkal mérsékeltebbek, mint az ujabbkori nagyobb kiállítások
alkalmával kivetett fogyasztási adók s legtávolabbról sem képezhetik és nem is képezik elégedetlenség tárgyát és ezért az igazgatóság e
szerződésileg megállapított kötelezettségeken tágítani nem akar és nem is fog. Az 1885 "*
kiállításon is — nagyon csekély eltéréssel
a mostani fogyasztási adók voltak érvényben.
*

É s hogy ájl a dolog a vendéglőbeli árakkal ?
A kiállításon használatban lévő étlapok árainak
összeállítása a következő :
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Gelle'ri Mór.

01 áh, Sauer, Szilvássy, Trokán (YJ.) Golián, Hatvani
Lózsa, Mauer, Szlujka (V,) és végül a bort, sört bőven
osztó csapos „uráli" (így tisztelték, meg őket különösen
a kis nebulók nagyobb adagok nyerése reményében)
Pálka, Party, Benkő, Chugyik,
Ezek a derék ifjak voltak „jobb keze" a tanár
rendezőnek, Kutlik Endrének, ki mindenre kiterjedő
körültekintéssel, lelkiismeretes felügyelettel és erélylyel
vezette az egész rendezést, amelynek fényes eredménye
a minden izében tökéletesen sikerült majális, a szarvas-1
fögymnasium ifjúságának tavaszi ünnepe, a mely 10 órakor ért véget, a „tapsoló jókedv" hirtelen megszakasz.
tásával a mulatók nagy keserűségére, a kik búslakodva
engedelmeskedtek a felső parancsnak, a mely a beszüntetést elrendelte.
A „millemiáris" majális méltán marad az abban
résztvevők kedves emlékezetében!

Az volt megbízatásom, hogy referáljak a diákmajálisról. Hja, kérem, nem megy az olyan könnyen,
H I R E K.
még magam sem tartottam ily nehéznek.
Az ember korán felkel, hogy lássa az indulásra
— A diszbandériumban résztvevő bek és metürelmetlenül
várakozó
ifjnság
izgatottsága!,
kivonul
10 10
gyeiek legnap utaztak Gyulára lóháton, hogy az együt20 16 velük a szép Annaligetbe s meghallgatja a sűrűn feltes próbát i n t a r t s á k .
hangzó
óljenzéseket,
a
melylyel
köszönetét
akarja
ki30 30
Kitüntetett békésmegyei kiállítók. Ed<
fejezni, végigélvezni az igazgató szép megnyitó bes>.f..
.
kiall y011 a
(lét s Katiik tanár szavait, mindez csak amolyan
í?
f
^ u á J a t i lovak, hízott ürük,
40 40 vezetésféle és hamar, könnyen átemelik az ember.
és tenyész állat időleges kiállítása
35
JuÜímöSM a hann dik
De azután, a mint megkezdődik a mozgalmas élet, ^
*
sorozat szarvasmarha
kiállítás oly kaliberű voJf, hogy akár mennyiség, akár
ember legyi n a talpán, aki hely akart állni.
minőség dolgában világkiállításokkal is képes vetekedni
70 70
Be kelleti ismernem, hogy nem vagyok ember (a
GO GO
összesen 2300 szarvasmarha van kiállítva, megannyi gyö.
60 GO talpamon), mert megdönlliotlcn téuy az, hogy kellemctBékésmegyéböl
kiállítottak: külön
„ , , példányok,
.
, .
.,
GO (¿0 len érzés állni akkor, midiin a föld forgását is érez/.ük • i wiiycírü
70 l e l t e m M t és kinos sej,elemként czikizolt át agya.no,' W e i f
^ ' ' ^ e s , Almássy Deucs gróf, Békésvánne00
hogy az ön megbízásának nem tudok majd eleget' f f
J " á ] , , t á s á b * » pedig Péter András (Szegtenni.
halom,) IVJSS Mihály (Vésztő,) Békés községe. Eddig a

Főtt tészta
Sült tészta (torta)

13 13 14 14

dicsőséges eseményeinek és bíztatás, buzdítás a
reményteljes jövőre nézve.
A mit a magyar ember itt együtt lálhat hazánk
kulturális és gazdasági életének jellemzésére, az
felemelőleg hat mindenkire, A kiállítás hatása tehát
ép ugy mint az ezerév többi nagy ünnepeinek hatása nem egy pillanatra van számítva, át kell
éreznünk ezt a buzdítást és lelkesitést s nemzedékröl-nemzedékre erőt nieritnünk a jövő munkásságra
abból, a mit ht szemlélni és tapasztalni lógunk.

14 14 14

I

A sörkóstolóban egy pohár sör 12 krajczár
és egy adag szalámi 20 kr.
Az étlapokon kitett árakat minden vendéglős
tartozik szigorúan betartani, s azt a pinczért. a
ki az étlapokon kitett árakat nem respektálja vagy
csalási kísérletet követ el, az igazgatóság megokolt feljelentés esetén kitiltja a kiállítás területéről.
*

íme ez az a nagy drágaság, melylyel közönségünket elriogatják a kiállítástól.
Pedig a ki érti a dolgot és a kiállításunkat
látta, az a leglárgyilagosabb ítélettel kénytelen
elismerni, hogy ily nagyszabású, szép, minden
tekintetben sikerült és tökéletes országos kiállítás még nem volt a kontinensen.
Ne is legyen intelligens ember az országban
aki ezt az ezredéves kiállítást ne nézné meg. Már
is országos mozgalom indult meg, hogy a magyar
társadalom mindi n rétegébe behatoljon az a tudat
hogy ez a kiállítás méltatása ezeréves történetünk
nehéz selyem ruhák suhogása párosul a hegyekről szakadó vérfolyamok erős zuhogásával és ha az ember pé'dául Caronnak az Acheronou átkelő csónakját bámulva,
véletlenül szomszédnőjére tekint, egyben vigaszt nyer
azért az eshetőségért, hogy valaha az ördögök országába
A hölgyeknek nagy érdeklődéoe a Pokol iráni
egyébként már fővárosszerte ösmeretes. Innen van, hogy
a tavaszi kocsikorzó, mely másszor csak a Stefánia-utnak volt speczialitása, most egész a városligeti tasor és
Aréna-nt sarkáig terjed; mindenki látni akarja az elra
gadó rózsás ¿arezokat, a mint elegáns toilettjük uszályát megemelve, szinte lázas sietséggel igyekeznek a
Pokol felé.
Es a hölgyek e lelkesedésének köszönhető, hogy a
Pokol nézőtere némelyest veszít komoly hangulatából;
mint madárcsicsergés hangzik fel a mindenfelől egy-egy
aranyos kaczaj, és viszha gzik mindenfelől. És én ott
a szép hölgyek között, a bőditó illattal teli levegőben
járva,/ néha elgondolkodom a túlvilág felett.
En édes Istenem, ha a sok szép asszony közül csak
egynehány kerül a Pokolba, egész nyugodtan bocsájtom
majd lelkemet egykor útjára.
Es velem együtt gondolkodik mindenki, a ki körüljárja ezt a fantasztikus körképet.
*

Molnár Árpiinak, Trill Károlynak és festő társainak,
és Márkus Gézi műépítésznek köszönheti a főváros ezt
a legújabb szenzáczióját. Mindannyian merész századvégi emberek, a kik nehéz feladatukon éveken átal
dolgoztak, anélkül, hogy az eléjük gördülő akadályok
csak egy perezre is lankasztották volna erős akaratukat.
Az övék az érdem a Pokol meg valósi tásáért, s a
közönségé, a miért működésüket ily minden várakozáson felül méltányolja.
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Frigyes gróf békési tenyészete, ugyancsak Almássy
g
ís elképzeilieti, milyen zsibongással, jókedvvel fogadták
sarkadi gulyája, alföldi szarvasmarha példányaiért. Mega tejet és kalácsot, az ebédnél meg milyen jól izlett
jegyezzük, hogy a kiállításon járt angolok és németek
a magyaros paprikás, kíséretében jó boroknak, és a
a legnagyobb elragadtatással nyilatkoznak a ritka tenyéfinom sütemények, a vacsorára kiosztott sült hús pedig
szti áilatkiállitásról.
szintén jö fogadtatásra talált. Ki sem emelem, hogy
— Halálozás. Özv. Bakay Dánielné, Ponyitszkj
kiknek köszönheti a 400 főnél többre menő ifjúság "a
kiszolgálást, az ellátást, nem említem fel, hegy Kutlikné Máté, Ponyitszki»• Sámuel, Özv. Benczúr Jánosné,I Özv*
dr. Haviárné, Miháliiné és a Mihálfi kisasszonyok milyen Paál Józsefné, Ozv. Szenes Elekné, Ponyitszki János
Györgynémint
sógorné
határt nem ismerő fáradozással, lelkiismerettel sürög- mint testvérek, és Özv. Ponyitszky
- - K y ^yoigynem
nt sogorn,
tek-forogtak és jártak a diáksá» kedvében Tbők vű ^ " T
"nnt családjuk neveben szomorodott szwvel
fe
j
uidKsa
tudatják
szeretett
testvérük Ponyitszky Júlia férjezett
ö
megvendégeléssel. Hogy ezért mennyire
hálás lesz az
Horváth Antaluénak folyó hó 23-án reggel 5 órakor
ifjúság, azt nem kell fejtegetnem.
hosszas szenvedés uián, életének 49-ik évében, történt
Talán azt mondjam, hogy milyen nagy tetszés melgyászos kimúl tát. A megboldogult földi maradványa e
lett mutatták be zeneszó aiellett a disztornászok az
hó 27-én délután 4 órakor, az ágostai evangellkus
óriási hatást keltő füzéreket? Hagyjuk ezt, hiszen
egyház szertartása szerint tartott könyörgés után, az ó
ismeretes dolog, hogy Oláh tanár eme kedves tornatemetőben, helyeztetett örök nyugalomra. Áldás és béke
játékai a torna versenyeken is, szakemberek előtt babélengjen áldott porai felett!
rokat arattak s igy mi sem természetesebb, hogy a
— Meghívó. A szarvasi iparos ifjúság önképzö
közönség magérdemlett elismeréssel adózott a mutatköre ma délután a népkertben jótékonyczélu. népünneványokért.
pélyJyel egybekötött majálist rendez. Délután 3 órakor
Lefessem tán a kényelmes és feldíszített sátort ? kivonulás lesz az egyleti helyiségből s aztán követkeSzámot adjak arról, hogy hűsitőkben nem volt hiány, zik a népünnepély a következő programmal: Lekváros
cznkrász volt elég, stb. slb. ?
gombócz evés, díj: 4 korona. Aludttej evés, dij: 4 korona
Vagy talán arról számoljak be, hogy milyen volta Köcsög iiiés, dij 1 korona. Zsákba futás, dij: 2 korona
tánc/mulatság? Oh, kérem, l u báli tudósító volnék is Az ünnepély befejezte után táncz következik. Belépti.
(uiert ilyen spéczies is létezik), még akkor sem volna dij: személyjegy 40 kr. családjegy 1 írt. Felülfizetések
elég alkalmas a ragyogó, csillűríényben uszó kifejezé- köszönettel fogadtatnak.
sek feltalálására az én liegyezetlen c^ernzám! Névsort
— Városi közgyűlés. Érdekes és zajos közállítsak össze, hogy a grófi esalád is künn volt, nem
gyűlése volt f. hó 29-éu a városi képviselő-testületnek
hiányzott a városi notabilitás, az egész intelligenczia — Tárgyalták Ribárszky Pál mérnöknek beadványát,
ott volt?
melyben a f. hó 7 én tartott közgyűlésen egyhangúlag
.Felhozzak rég elkopott frázisokat, hogy mint robog- elfogadott lemondását visszavonja. — A képviselő-testak elő a fogatok, és mint szálltak ki azokból a földi tület a tanács határozatával szemben Dr- Salacz Oszkár
tündérek vidámságot és jókedvet növelő megjelenéssel, l.edig a beadvány lelett napirendre tért és utasította
hogy a bájos Annaliget most lett igazán „bájos" ?
az elöljáróságot, hogy a május 7-ik.i jogerős határozatArra meg már én nem vagyok kíváncsi, vájjon Ön ból folyólag a pályázat kiírása iránt haladéktalanul intézkíváncsi e, hogy a táncz milyen hangulatban folyt le. kedjék. — Dr. Haviár Gyula azon indítványa, hogy a
Hogy Írhatnám én le azt a jókedvet, amely (gészeste volt községi mérnök liibárszky Pál kéressék fel. miszeuralkodott? Talán még arra is gondol, hogy majd tán- rint a pályázatban részt vegyen, elvettetett. — Különezosnő-névsort küldök, felsorolva a hölgykoszorú" min- ben a gyűlés elején a főjegyző és biró beszámoltak külden virágját ? Nem, azt az örömet nem szerzem meg detésük ered menyéről,
egy papírgyárnak sem, hogy készletét elfogyasszam !
— Gyilkosság;, Rémes gyilkosság történt múlt
Hanem hálás köszönettel adom a rendezőség név- vasárnap városunkban, Tóth Lajos korcsmájában. Ugyanis
sorát, ámbár annak elhagyásával, hogy milyen fáradó Barton József, ki gyakori vendége volt TóMinak, duhajzással iparkodtak a diákmajális sikerének emelésén, kod ásáért nem szívesen látott vendég volt, szoníbat éjjel
mert „minden üemosthenesnél jobban beszél a tett"; i-9, az egész éjszakát átdorbézolta s aztán mikor a pénze
íme : A1 b u s z Frigyes, főrendező ; Acsay, Kralovánszky, elfogyott beállított Tóthoz s töle sört követelt. Tóth
Medveczky, Nuszbek tánezrendezők ; Bánhegyi, Danbuer a régi adósságait köve!elte tőle s kabátját el akarta
JTreitág, Hajdú, Hraskó, Matics,PeírÍcs, Salamon, Tyeh- venni, Barlon nem vette tréfára a dolgot, hanem föllár, Vass, Zostyák (VII.)Dérczy A., Dérczy
Hrivnák, kapta a közelben levő sörös üveget s oly szerencséid

sír, Május f
nal vágta Tóthnak fejéhez hogy rögtön Összeesett s róicum láng 650Ö frtot emeszt fel, akkor 760 villaEkkor Május megtörülte a szemeit és letette á
meghalt. Barton azonnal jelentkezett a bíróságnál, hol mos lámpa 7000 írtért ajándék : miért is bizonyosra csipkés habszövetetet. Most már mosolyogtak a szemei
vehető, hogy nem lesz oly roszul számító városatya, és arcza piros volt, mint a rózsa. Ajkait felbigy esztette
kihallgatták s aztán szabadlábra helyezték.
— A müvésztársulatról. Mult heti számunk- a ki 700 vllamos fényért 7000 frtot megtagadni vona- és pajkos daczczal rántotta föl a vállát,
— Még meg se csókolt, Deczember!
ban megemlékeztünk már a városunkban időző hipodron kodnék. Érdekes tudni, hogy Makó város népe viláÉs hegy Deczember hosszú, édes csókot szitt az
társulatról, mely érdekes és mulattató előadásokkal gító szerekért évenkint 73000 frtot ad ki; mig ha
az ajakáról, ő kettőt adott vissza Deczember galatobs z ó r a k o z t a t j a városunk közönségét; különösei) érde! es minden szegény ember házában, miihelyben stb, villa- ősz bajuszára. Mindakettő hosszabb volt, mint Deczemmutatványokat végeznek Minszter Manfréd ki fogával öt mos fény világítana, nem kerülne többe 40000 írtnál. peré, égetőbb és édesebb.
sfrös hordót, ami persze vízzel van megtöltve fölemel 5 Hát nálunk mikor tessz a villamosvilágitás?
Éppen bejött a kalauz, Deczember összerezzent,
— „Az ezeréves Magyarország és a mii mint $ tapsifüles vén nyul, de május asszonyos kaczértovábbá Blattner Sándor légtornász gyönyörű mutatsággal nézett a szemébe; bátran és erősen. A kalauz
ványával 3 Blattner Griza pedig nemzet tánczaival s vé- leniumi kiállitás". Ez a páratlan diszmii a mely Lauis megijedt és hebegett, de mikor Deczember egy bangül Nagy Sándor atléta ki már napok óta birkózik rencic Gyula kiadásában jelent meg, aránylag rövid kót nyomott a markába, nem jött vissza többé, csak
idő alatt meghódította a nagy közönséget. Az illuszt- kívül ácsorgott a folyosón és nevetett.
eoyik másik erős helybeli fiatal emberrel.
rácziók pompája, ízléses és tökéletes kivitele, a megAzután Május mind a két kezével elkapta Deczem— B é k é s m e g y e i e k segitö e g y e s ü l e t e é s
választott tárgyak szépsége és festői valta, a kisérő ber fejét és ugy szórta rá a í-rró csokokát homlokára,
a kiállítás. Már közöltük, hogy a békésmegyeiele segítő magyarázó szöveg négy nyelven Magyarország legszebb szemeire, arczára, szakállára, öszevissza, sebesen, őrülten:
— Jó Deczember! Édes Deczember!
egyesülete a békésmegyei tanuló-, iparos-, kereskedo- tájainak s vidékeinek, valamint az ezredéves kiállitás
Deczember minden izében reszketett, mint a kocsoífjak, szegényebb sorsú kereskedők és iparosok részére legérdekesebb látnivalóit tünteti föl. Érdekesség dolnya, szemei lángoltak és fogai vaczogva verődtek össze.
VII, ker. István-ut
sz. alatt két szobából álló lakást gában az első füzettől fölfelé mindig fokozódnak ugy a Nem is tudott szólni, csak ugy nyögdécselte a szavakat,
rendezett be a kiállítás tartamára. Tájékozás czéljáböl képek, mint pedig a szövegek. Ezúttal a 10-ik és 11-ik mint akit a láz gyötörj:
megemlítjük, hogy czélszerü a m. kir. államvasutak füzet jelent meg a következő tartalommal. A 10-ik füzet
— Ivis Május! Kedves! Aranyos!
*
menetjegy irodája által kiadott jegyfüzetekkel utazni, Régi városház Budapesten. Lánczhid. Az uj királyi
Mikor Vtílenczében voltak, négy napig csak ki se
mivel a menetjegy 14 napra érvényes s az egy napi trónterem. A budai alagút. Szt. Margit-sziget. Svábhegy
mentek. Egy nagy karos öregapó székben ült Deczemszállás letelte után az egyesület helyisége továbbra
és a fogaskerekű vasút. Sztrecsnó vara. Alagút Ani- ber állandóan. A fején rostos házi sapka volt és a tesigénybe vehető. A naponkint fizetendő 30 lu\ aránytanánál. Tihanyi kolostor. Bártfa régi városháza. Első tén hosszú zubbony. A térdein ült Május, puha kezeivel
bor2olgatta a nagy fehér szakállátt és olvasgatta Vortslanul csekély összeg, ha figyelembe vesszük, hogy az
temesvári takarékpénztár. Budapesti vásárcsarnok. Bem Avord lágyhangu szerelmes verseit. Halkan olvasta; hpgy
ideiglenesen berendezett szállodákban is egy ágyas szoszobra Marosvásárhe'yen. A történelmi csoport esnezi- azt senki meg ne hallja, csak egyedül ők, csak ők kelben.
báért legkevesebb 2 frt 50 krt. kell fizetni. Az egyeópiilet emeletei lépcsőcsarnoka és a római kolostor
Bztán hátra dőlt Május Deczember keblére. A nftgy
sület a kiállításra belépő jegyeket 40 krért ad, s útbaudvara. Az ezredéves kiállitás borászati pavillonja. A szék olyan szerelmesen ringott belé. Betakarta szőke
igazítása mellett a kiállítás tanulmányozása és az élelsokszorosító ipar pavillonja az ezredéves kiállításon. t>jét a fehér szakállal, átölelte az öre'g embert és pityergett.
mezés is jutányosán eszközülhető. A Junius 8-iki dísz11-ik füzet: A földalatti villamos vasút. Petőfi szobra
Deczember, ha te most elhagynál engem?!
menet alkalmából az ünnepi .sorfalban Junius G-ig jelentÜliői-iiti klinika Közlekedésügyi csarnok. Széchényi
— Mit csinálnál, kis Május, akkor?
kezők szintén résztvehetnek, amennyiben ünnepi ruháemlék a Svábhegyen. Mátyás templom. Deák Ferencz
Május egy darabig gondolkozott, aztán felugrott a
ban jelennek meg, s a szükséges, szóbeli felvilágosiiás
mauzóleuma a kerepesi temetőben. Rudas íurdő Buda- székből és szemtől szembe fordult Deczeinbernek,
s a jelvények átvétele végett junius 7-én reggel 8 vagy
— Meghalnék.
p sten (kettős kép). Kecskemét uj szép háza és színSzinte elszontyorodott Deczember erre :
este 8 órakor VII. István-ut 4. sz. a. megjelrnnek. A
háza (kettős képj. A Ferencz József színház Temesvá— Ne halj meg, kis Május. Gyerünk le inkább a
lakás iránti jelentkezések pár nappal előbb eszközlen
rott, Jenő herczeg-tér Temesvárott. Késmárk városháza Szent Márk térre, etessük a galambokat.
dók, mivel az csakis a jelentkezés sorrendjeben vehető
Deés evang. ref, templom. Sopron Déva vára. A dobDeczember tartotta markában a búzát, onnan szeigénybe, s igy a lakás iránti tudakozódások mint egyeb
degette Május szemenként a bolondos madaraknak, ü g y
sinai jégbarlang fketiős
felvilágosítások Szlovák Pál egy. alelnök úrhoz VII,
Kapható minden budapesti és vidéki könyviére.- örült neki, hogy tapsikolt a kezeivel, mint a g y e r m e k .
Nefelejts u. 59 sz. a. intézendők, hol a délutáni órák. , .
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ban szóbeli felvilágosítás is szerezhető.
Teréz-körut 38. félemelet (Kunosy Vilmos és fia műNini, Junius !
— Meghivó. Az ezredéves országos kiállítás V I inté/.elében). „Az ezeréves Magyarország és a milleniájus is odafordította tejét:
(Mezőgazdaság) és VII. (Erdészei és vadászat) csoport- umi kiállítás" egyes füzeteinek ára 40 kr„ tehát az
— Igen, a Junius !
Aztán egész hidegen mondta :
jaiban alakítandó bírálóbizottság tagjainak választására. egész, 12 füzetből állő diszmü csak 4 frt 80 krba
— Gyerünk innen, Deczember., nem akarok vele
Az ezredéves országos kiállítás V I és V i l . csoportjai- kerül.
tajálkozni. Nem akarok. Gyűlölöm. Érted : gyűlölöm.
nak tisztelt kiállítóit f. óvi junius hó 6-án (szombaton)
— Hát hova menjünk, május?
a mezőgazdasági csarnok mellettlevő jury-pxvlllon tanácsájus lesütötte a szemeit, aztán a kalapja alól
termében tartandó jury választó gyűlésre tisztelettel megédesden szógyelősen nézett Deczemberre.
I
— Gyerünk haza, Deciember Va
hívom és pedig a VI. csoportban : a) Csoport az 1 alcso|
Mikor tizenegy óra volt éjfél előtt, Május megosőport (Talajnemek, trágyaszerek, meteorología, földmágkolta a fehérszakállú embert;
nesség és időjelzés) a 2. alcsoport (Mezőgazdasági üzleti
-— Jó éjszakát, Deczember! Aludjunk!
berendezés, mezőgazdaságok ismertetése. Grviijtcmönyes
És aludtak.
*
Máju-nak
sárga
volt
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haja,
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kiállítások,) a 3. alcsoport (Kenyértermények, hüvelyeReggel Deczember odaállott az ablakhoz. Lábai
sek, takarmánynövények) és a 17 alcsoport (Geológia) az ajka. Deczeinbeinek haja nem volt, nagy görbe vörös
volt az orra és lehér a szakaija
roskadoztak, szemei égtek és köhécselt. Két sárga hajlisztéit kiállítóit hét jury tag megválasztása czéljából
megesküdött
a
pap
előtt,
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DeA ^
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Egyszer Május m e g ^ u u u t ,
^ uuu,
Azután
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reggel 9 órára, b) Csoport a 4. alcsoport (Kereskedelmi-, •zembert szereti, övé akar leni»
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kezeibe és zokogott:
_ Ijt t hagytál,
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* Rossz jviaius!
gyógy-, és rostos növények,) az 5. alcsoport (Dohány^ ányok akkor beletömtek p< lielynyi zsebkendőjüket a szak
kis
május!
és 7. alcsoport (Kertészet) kiállítóit hat jurytag megvá- jukba és nevettek. Május boldogan mosolygott. Deczen Kadosa Marczel
l
bernek
ide-oda
billegett
a
szakálla
és
sírt.
lasztása kzéljából reggel 9 f>i órára, c) Csoport a 9.
Májuséknál akkor nagy lakodalom volt. A halat
alcsoport (Állati, termékek,) a 10 alcsoport (Méhészet,) hozatták a Balatonból, a gyümölcsöt Triesztből és a Felelős szerkesztő és kiadófculajdonos SÁMUEL ADOLF.
a 12 alcsoport (Selyemtenyésztés,) a 13 alcsoport (Fej- bort a Rajnáról. Az első felköszöntőt mondották az uj
gazdasági termékek) és 14. alcsoport (Állategészségügy,) párra, a másodikat szintén, a harmadikat ugyancsak. A
tisztelt kiállítóit hat jurytag megválasztása czéljáböl negyediknél Május odahajolt Deczeinberhez, egészen a
füléhez és bele súgott:
reggel 10 órára, d) Csoport a 1L alcsoport (Halászat,)
Édes D'C/.ember, én kimegyek az udvarra, két
a 16. alcsoport (Üdülő telepek és tur sta-ügy) és a 18. perez múlva utánam jöhet.
Y
alcsoport (Vizépitéazet, vizrendészet, folyamszabályozás
Két perez múlva a ház előtt valami kocsiféle zörorvos és fogorvos, specialista fog- és
és talajjavítás) tisztelt kiállítóit hat jurytag megválasz- gött Ekkor az urak és asszonyok összenéztek és mosotása czéljából délelőtt 10 V2 órára, e) Csoport a 8 lyogtak, a lányok pedig elpirultak és az asztal alatt
Lakása:
alcsoport (Szőlészet és borászat) tisztelt kiállítóit Imsz meglökték egymás lábait. Az asztalsarkon, éppen a két
Üres helyivel szemben, Junius ur minden erejéből sodorB U D A P E S T ,
jurytag megválasztása czéljából délelőtt 11 órára. Végül gatta-csavargatta va.^tag fekete bajuszát és haragudolt.
Váczi-utcza 15.
a VII. csoport (Erdészet és vadászat) tisztelt kiállítóit
járat korona-uteza 2. II. emelet 5,
Az állomásnál Deczember megkérdezte Májust:
nyolcz jurytag megválasztása czéljából délelőtt 11 V2
Korona-kávéház épület,
— Édes május, hová hova váltsuuk jegyet?
órára. Ezen gyűléseken a kiállítók személyesen vesznek
Május oda simult Deczemberhez, mint egy kis macska
részt, vagy írásbeli meghatalmazás alapján más kiállítók
ugy nézett tol a szemeibe a kebléről hosszasan édesen:
által képviseltetik magukat. Egy és ugyanazon csoport
_ Velenczébe, kedves Deczember, Velenczébe !
választó gyűlésében minden egyes választó saját szavaKét hordár vitt tízenkét skatulyát, Deczember hat
Tapasztaljuk, hogy a n, é¡ közönség a
zatán kívül képviselet alapján még 2 szavazatot gya- csomagot, Május egy bársonyos tokocskát. Három vasúti
korolhat. Saját szavazattal nem biró meghatalmazottak tisztviselő egymást bökdöste és hunyorgatott. De Májua
sék
még
csak
ki
sem
pillantottak
többé
az
ablakon,
megbízás alapján hasonlóképen 2 szavazatot gyakorolhogy a vonat elindult.
hatnak Krisztínkovich Ede, ministeri osztálytanácsos, a
Egyedül voltak csak a kocsiban. Egymás mellé
földmivel^sügyi m. kir. ministcrium kiállítási irodájának ültek szorosan, melegen. Deczember megragadta Május mérsékelt menet-térti jegyek által nyújtott kedvezméigazgatója.
kezeit, simogatta, tapogatta:
nyek felől nincsen kellőleg tájékozva, az ezrekre menő
— Eíles Május I Édes!
tudakozódások folytán, ez uton hozzuk az utazó közön— V i l l a m v i l á g i t á s Makón. Egyesek 1700
Májusnak a szemei tele voltak kön\ nyel, kis
ség tudomására, hogy ezen mérsékelt menettérti jegyek
lángot rendeltek meg 11000 frt értékben. A varos pénz- ugy rángatózott, mint a csigabiga sxarva, és sirva la
p. o. a 11-ik osztályú XlV-ik vonalszakaszról
tárának most az utczak világítása a létező 476 lámpa- végre.
egy ebédszol vényt, melyet az utas tetszése szerint
A fehér szakállú Deczember megszeppent.
által 6500 írtba kerül. Ugy de, lizgy a város kellőleg
választható elsőrendű fővárosi és kiállitás! vendéglök— Ugy-e, a mamáját siratja> Május?
világítva legyen, 700 lámpára van szükség és ha azt
Május el 1 akarta arczát a tenyerébe, csak a
ben érvényesíthet, egy kiállítási, egy Ős-Budavári bea 6500 irtot a város még 500 frttal megtoldja., vagyis
rázta, hogy nem.
lépő jegyet, továbbá mérsékelt belépti jegyre jogosító
7000 frt ra kiegészíti, meg lesz a városnak is 700
— Ugy-e M'Vjus, leányéletét ? •
utalványokat az „Ecce Homo'1 festményhez, a Jeszty
Jamos lénye,. Már pedig kétségtelen, hogy ha 476
Május azt mondta; néni.

C S A R N 0 K.

Ny i I t t ér.
o a cs

körképhez, az állatkertbe, a Ballon Captif-lioz, a „Párisi
mulatóba'6 tartalmaz, mely kedvezmények, ha teljesen
igénybe vétetnek, mintegy 3 és fél forintnyi értéknek
felelnek meg. A I I I . osztályú utasoknál ugyanily arányú
a kedvezmény.
Ezen jegyekkel magasabb kocsiosztály és gyorsvonat is használható, a rendes árkülömbözet ráfizetésével.
A jegyfüzeteinkkel utazók azon előnyben is íészesülnek, hogy kényelmesen, uj bútorzattal, szállodaszerűleg berendezett bérházainkban, amennyiben üres
szobákkal rendelkezünk, már 1 frttól kezdve lakást
kaphatnak.

minden neme, liázi, nyilvános, mező-

legújabb javított

gazdasági és iparczélokra.

százados és hídmérlegek lábol és vas-

Ü J D O N S

bői, kereskedelmi közlekedési, öTári,

G!

A

rendszem tizedes,

mezőgazdasági és ipati czélokra. Em-

B o w e r-B a r i f-félc szabadalmazott

bermérlegek, mérlegek házi haszná-

inoxydcilási módszer szerint i n o x i -

E g y és több napra szóló teljes ellátást,
l a k á s t , kiállítási, Ős-Budavári belépti, szórakoztatásig
közlekedési stb. szelvényeket tartalmazó j e g y f ü z e t e k
nevezett vállalatnál szintén kaphatók és pedig következő
kombinácziókban :

dált

szivattyúk

rozsda ellen

Commandit-tájsaság szivattyú- és mér

védve
Árjegyzékek ingyen
és bérmentve.

Vasúti j e g y nélkül lakás, étkezés és szóra
koztatási szelvényekkel,
csak szórakoztatásra és élelmezésre,
csak lakás és szórakoztatásra.

w GARVENS, WIEN

I- Wallfisehgasse 14. sz.
Schwarzenbergstrasse 6.

KOBHI

Ezen jegyfiiíetek váltása által bárki előre meg-

megczáfol tatnak.
Felvilágosításokkal és részletes tájékoztatókkal szolgál I p l

a központi iroda Budapest Gizella-tér 4 sz. | |
a pályaudvarokon levő irodák az érkezési ®
oldalon, valamint
a kiállításban a tudakozó és k a l a u z intézet. BMÖ
Él
A m. kir. államvasutak városi menet•IP
e-aa
jegy irodája által létesített

4—1

Millennium- Utazási- és Ellátási vállalat.

bő? é$ Dzipo-fBfeoíB^
na^s^Toa-ri. é s

V&czi-körut
63 sz
által a legjutányosabb árak mellett ajánlutnak:

mezőgazdasági g^pgyarosok e ) B u d a p e s t

fljáíi
kicsinyberL

m
m?
m

Budapest,

fe«©

i

Vili, kerepesi-ut 49. §í i|
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T

HIRDETÉSEK.

N agy raktár niinrienemű
ítoj

ri'lU

B

Ő

R

cipész-lv

Ö

K

>kek

és saját késziím6nyíl

üls
12
m\Locomobil és gözcséplöqép-készletek
lóerőig
lKQ0L 3L A
kolvoa&lr
i™«V.iXÍJ
;l
?
^««pl-ogrépelc,
tmtUtö-rwiták, kont^gl
«oíjcizolc, Icaszaló- es axatogópek, boronák, szénagyUjlffk

I

^ ^ m m s ^ i m m a a m :

van szerencsém a nagyérdemű közönczipő felsőrészekből
ség tudomására hozni, hogy Pesten a központi
éhí
JitGü
íályaudvarral szemben levő József fó'herczeg és mm Nagv képes árjegyzékem most jelent mog, melyet
kívánatra bérmentve köldök, egyszersmind mind- í g i
-iume szállodámban a kiállítás tartamára 78 szoba
áll rendelkezésre, egy személy után küiönszoba $M azon, a kiállítás alkalmával feljövendő czipész ^
S
és csizmadia-mester uraknak ajánlom htfmik táró1
íí legjobb sorvotfigépek, szecsicnvAgftk. répavAtrók, kukorlczam«>ry.solók, darálók, Ürlö-umlniok.
naponta 2 forint 5 0 krajezár, két személyre 3
»
mafc megtekintési e.
I
forint 5 0 krajezár. Megrendelések két nappal előre
2 és 3 vasú
m
1
Egyetemes aczsl-ekik
^
^
sürgönyileg kéretnek.
H Megrendelések postán és vasúton csakis 1 | £ es minden egyéb
a2da
. május 1.

M

utánvét mellett azonnal eszközöltetnek, 'É

IS^
- •-'-*l ?-- "i- l-f»g

sági gépek-

Résalctcs áfjczvnfhck ki ?> Annira iurven t'S bérmentve kiihh^nck.

Sziklai
szálloda tulajdonos
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JUTÁNYOS ÁRON FELVÉTETNEK

Nyomatott a ,Szarvas es Vidéke" g y o r s í t ó könyvnyojiulájábai) 1896"

