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Igen ám ! azt mondják iparosaink, nálunk nem becsü
lik meg a mesterembert. Vali valami igaz a dologban, de 
mégsem egészen úgy áll. Megbecsülik biz azt nálunk is, 
csak legyen meg a kellíí műveltsége s legyen szakmájában 
kitűnő. Magam is találkoztam eleget úri kaszinókban mes
teremberekkel, a kiket mindenki tisztelt és becsült.

Hogy iparosaink kellő állást vívjanak ki maguk szá
mára a társadalomban, ahhoz maguknak, segédjeiknek és 
gyermekeiknek nevelése és képzése és vagyonszerzés utján 
juthatnál; el. Küldjék gyermekeiket iskolába és végeztesse
nek el abból velők, a mennyit lehet. E czélra igen alkal
masak a polgári iskolák, milyeneket a kormány most nagy 
serónységgel létesít mindenfelé. O tt vannak a kereskedelmi 
iskolák ; az iparosnak kereskedelmi ismeretek igen hasznára 
válnak. Vagy küldjék a gymnáziuinba vagy reáliskolába, 
ügy volna jó, ha a gyerek 8 iskolát is elvégezne. Ily ér
telmes fiúnak nem kellene soká inaskodni, hamar megtanulná 
azt a mesterséget. Ha pedig felszabadult, kezébe kell adni 
a váudorbotot s szivére kötni, hogy a müveit embert magas 
tekintélyre első sorban a vagyon segiti.

Az iparos igyekezzék vagyonra szert tenni. Kezdje 
szerényen, fordítson minden megtakarított garast üzlete ter
jesztésére, s a mint szaporodik dolgoztaiéi száma, szaporítsa 
segédjei számát. Lassankint ily módon az egyszorü iparos 
gyáros lesz, háza nyer nagyságban, fényben, s egyszerre 
azon veszi észre magát, hogy a város, a vidék legvagyono
sabb, legtekintélyesebb emberei közzé tartozik.

Anyagi gyarapodásával azonban nem csak ez a jó vau

A pecsétgyűrű;.
(Elbeizéld.,)

Irta : Harmiuczasy Kálmán.
(Folytatás.)

Tiz év múlt el, mialatt a Névay most már Szerdahelyi pár 
ősz iilrtöket font s Szerdahelyi Lajos pedig gyönyörű férfiúvá nőtte 
ki magát: magas, karcsú termet, holló fürtök, hasonló szemek 
s csinos bajusz ékité öt, szellemileg pedig valódi lángész volt.

Csendes volt Szerdahelyiék laka, nem jártak oda vendégek, 
de ük sem mentek sehova sem. Egész napon át elmulattak a ma
dárdal s a balzsamos erdöcske közepette — mi lakuk mellett volt 
— míg Szerdahelyi Lajosra nézve unalmas kezdett lenni a magány, 
őt vágyai a zajos társaságok közé vonták, hol tudományos és 
szépművészeti beszélgetések között tölthette idejét, s mint értel
mes egyéniség a társaságok kedveltje volt, mit nem a gazdagság s 
költekezés, hanem modora által érdemelt ki barátjaitól.

Szerdahelyiek gyönyörködtek benne s oly gyengéden viselték 
magukat irányában, mint egy jó szerető gyermek irányában csak 
lehet.

A téli unalmas estéken Szerdahelyi tudományos dolgokról — 
melynek ő is kedvelője volt — beszélgetett vele, miközben nem 
egyszer gördültek le arczán örömkönyek, hogy oly jó fiút mondhat 
magáénak, ki oly kitűnő észtehetséggel van megáldva, ki a társa
ságok nélkülözketlen és legkiválóbb kedvencie.

elérve, sokat ér még az is, hogy számos kéznek adva mun
kát, számos ember sőt család fönntartója, jó létének esz
köze. Mennél terjedelmesebb az iparos üzlete, annál több
jó t tesz erabettársainak s hatalma vetekszik némely föld- 
birtokoséval.

És ha isten annyira segítette, ne szógyenelje, mint az 
nálunk szokás, hogy ö ilyen vagy amolyan mesterember, 
sőt legyen büszke rá, mert saját munkája és szorgalma 
által vagyonra és tekintélyre szert tenni bizonyára nem 
szégyeneim való dolog: Munka nemesíti az embert. Nevelje 
fiait magához hasonlóvá, kik az üzletet tovább folytatják 
és fejlesztik, mert csak a magas fokra fölvergődött iparo
sok fognak képesek lenni iparunknak tért szerezni a hazá
ban, kiállani a verseuyt a külfölddel és piaczot szerezni 
számunkra a keleten.

He ha iparosaink saját magoknak köszönhetik iparunk 
hátramaradását, tagadhatlan az is, hogy az ipartörvény ál
tal sokat szenvednek. Mindenben utánozni akarjuk a kül
földet. Egy ugrással ott akarunk lenni, ahová az évszázadok 
alatt ért el. Ne csodálkozzunk tehát, ha az ugrásban meg
botlunk és gyakran elesünk vagy lábunkat megütvén csak 
sántikáluuk az előre rohanók után.

A szabad ipar a kontárok számára teremtett talajat. 
A kinek ma pénze van, szerez munkavezetőt, üzletet nyit 
és ügyes spcculátióival rabszolgájává teszi az egész város 
hasonnemü kézműveseit.

Ma a mesterlegény hetykén beszél mesterével, mert ha 
megboszankodik, holnap az ő ezégje is künn pompázik a 
kapu fölött. Persze hogy a hetykeség megboszulja magát,

Valóban Szerdahelyi Lajos nélkiilözhetlen volt a társaságok
ban, mert ha a tudományos dolgokról szóltak, a megfejtés az övé 
volt, az ö szava döntött mindenütt. A nők is kiváló előszeretettel 
viseltettek irányában oly annyira, hogy nem egyszer verseny tá 
madt közöttük Szerdahelyi felett a mulatságokban, mert udvarias
ságában is páratlanul állt.

Tökéletes nyilt szivünek csak azért nőin tartották, mert az 
ujján fordítva lévő gyűrűről felvilágosítással soha sem szólt senki
nek, azért a gyűrű előttük egy rejtélyt képezett, melynek megfej
tését lázas izgatottságban várták.

Szerelmes 8 senkibe sem volt, mert úgymond: Én a szere
lemről tudmással nem birok; míg egy rejtély előttem meg nem 
lesz fejtve, mit közölni senkivel sem fogok, szeretnem senkit addig 
nem lehet, pedig hányszor képzelem magamat a magas menny la
kójának teljes boldogság közepette, érzem keblemben az Űrt, mit 
a szerelemnek kellene betöltenie, azonban lehetetlen. Tudom rajong
nak értem s leendő vagyonomért a nők, kiknek mosolya reám je
lenleg kinos benyomásként hatnak.

Egyedüli oka, hogy szerelmes nem volt, származásának bi
zonytalansága volt, melyre ha gondolt kinos érzelmek háborgat
ták : de némileg mégis megnyugtatta azon hiedelem, hogy talán 
felfogja találni azokat, kiket édes atyja és anyjának mondhat.

Szerdahelyi Béla és neje már igen elaggottak, minden nap a 
halál közeledését várták; egyedüli vigasztalójuk Lajos volt, ki 
napokat töltött oldalok mellett, elbeszélve egy-egy vigabb jelene
tet az ifjak társaságából, mi Szerdahelyiéknak kiinondbatlan él
vezetes volt.



de nemcsak ő ra jta  ám egyedül; megsinli azt a régi majsz- 
ter is.

Ismételjük, iparosaink, ha szivükön hordják a magyar 
ipar fölvirágzását, legyenek testestől-lelkestől iparosok, se
rény munkássággal és takarékossággal fejleszszék és terjesz- 
széit üzletüket, mert avval fejlesztik és terjesztik az ország 
iparüzletét is, s neveljék kitűnő és értelmes iparosokká 
gyermekeiket, mert jól mondja a költő : „Hass, alkoss, 
gyarapits s a haza fényre derül,“ s igaza vau a németnek: 
„Handwork hat einen goldenen Bodcn.“

__ Illés Nándor.

A Mcs-Rodi'oglt megyei gazdasági egyesület vá- 
lasztmáuyi ülése, Szabadkán, 1880. jan. 11-én.*)

Elnöklő-. Vojnich Jakab, egyesül ti első aleintik.
Jegyző : Ráez Vilmos, egy. titkár.
Jelen vannak : Sándor Béla alispán (Zombor), dr. 

Sztojkovits Péter orsz. képviselő, Latinovics Ernő (Borsód), 
Magyar Imre (Szabadna), Majoros József (Zenta), De- 
belyacsky Izidor (O-Becse), Hariikovics Károly (Palánta) 
Lelbach János (Oservenka), Vojnits Sándor (Szabadka), Bo- 
romissza Tibor (Jankovácz), Gombos Béla (O-Becse), Gom
bos Zsigmond (Zenta), Jankovicb Aurél (Zenta), Varga 
Ágoston (Szabadka), Toriéi Gyula (Szabadka), Száríts K ál
mán (Szabadka), Kelemen János (Ada), dr. Krábl Lipót 
(Szabadka), Császár Ferencz (Baja), Szabadhegyi Sándor 
(Apát,in), Autunovics Mátyás (Szabadíts), Gál István (Sza
badka), Regényi Lajos (Szabadka), választm. tagok es az 
egy 1. pénztárnok.

Elnök örömét fejező ki az igen szép számú ülés felett., 
jelzi ennek mint első rendes választm. ülésnek -  fontossá
gát, 8 azon meggyőződését hangsúlyozva, hogy a választ
mányi tag urakat az egyesület, (jgye iránti meleg érdeklő
désükben a józan számítás is buzdította, mert válóban 
munkálkodásra, cselekvő irányra van szükség, hogy a nagy- 
érdekű czélt reálisan elősegíthessük. Köszöni a részvétet s 
megnyitja az ülést.

Kitűzött sorrend szerint elintéztettek a következő tár
gyak :

1. Felolvastatott az egyesületi pénztárnok által a ta
gok névsora, mely szerint van az egyletnek mai napig 22 
alapító tagja 100 írttal, 1 alapitó 200 írttal, 150 évdijas 
tag 5 írttal és 182 évtlijas tag 2 írttal.

*) Elkésve érkezett.

Azonban egy napon Lajos beszédéi. Szerdahelyi részéről nem 
követte tetszés nyilvánítás, hanem a beszéd végével egy lepecsé
telt levelet nyújtott át néki azon utasítással, hogy azt halála után 
két év leteltével bontsa fel, s az abban előadottak szerint jár
jon el.

Lajos e szók elhangzása és a levél átvétele után színében 
másodperczenként változott s szóhoz jutni sem birt, hanem egy- 
egy halk sóhajt emelt az égre, kínosan forgatta kezében a le
velet.

Szerdahelyi látva őt ily zavartan, felé fordult és kérdé tőle, 
hogy mi légyen oka eme gyors kedélyállapot változásának.

E csaknem siri hangokra Lajos ólig érthetően feleié könytelt 
szemekkel: — Atyám a válás nékem kitnondhallan bánatot okoz. 
Éltemet Önnek köszönhetem, de származásomnak bizonytalansága 
környez, a Dóikul nem válhatok, legalább válni nem óhajtok hogy 
származásomnak bizonytalanságáról az által, — ki nékem eme 
nem várt boldogságot szerezte — a fátyol levonassék. Ha halni 
kell, ne szűnjék keblem dobogni azon öntudattal, mikép még bol
dogítóm, — kiért mig élek, könyeket hullatok s imákat, küldök a 
teremtóhöz — sem tudatja velem édes atyám és anyám kilétét. 
— Önnek erről atyáin tudomással kell bírnia, azért hogy felkeresve 
majdan őket, kellőkre omolva mondjam meg nékik, hogy szeretem 
Őket, — e szavaknál könyek tolultak szemeibe s további szavait 
elnyomta n zokogás.

— Kedves gyermekem, — kezdé Szerdahelyi könytelt sze
mekkel és töredezett hangon, megfogva gyermekének kezét — én 
yeui tt.kproui azt, hogy eredeted bizonytalanságában maradj, ezt

2. A régi (1871 — 1877) tag díjhátralékok; ügyéhen fel
hívás fog intézteim minden egyes régi taghoz.

3. Az egyesületi készpénz az alapítói nevelt külön be
jegyzésével a takarékpénztárakban fog gyümölcsöztetni.

4. Pénztári készlet a pénztárnok jelentése szerin t: a 
szabadkai takarékpénztárban töke és kamatok 2450 irt, a 
zninbori takarékzpéntárban töke és kamatok 1269 írt, így 
részvényben 100 frt.

5. Az egyesületi tisztviselők fizetései: titkáré 600 irt, 
pénztárnoké 2Ó0 frt, ós utazási dijak.

6. A  munkatervezét, költségvetés, kiállítás és verseny
szántás tárgyaiban részletes javaslatok kidolgozására kikül
dött bizottság : Vojnich Jakab ur elnöklete alatt, az egye
sületi titkár, Varga Ágoston, Toriéi Gyula, Száríts Kál
mán és Regényi Lajos urak.

7. Szabadhegyi Sándor ur javaslata alapján következő 
szakosztályok szerveztetnek : I. nemzetgazdasági, II. föld - 
mivelési, Ifi. állattenyésztési, IV . szőllőszeti és borászati, 
V. kertészeti, VI. erdészeti, VII. gépészeti. A szakosztá
lyok megalakítására kiküldettek ideiglenes elnökökül : I. Ma
gyar Iuire, II. Majoros József, III . Vojnits Simon, IV. 
és V. Vojnits Dávid, VI. Kelemen János, VII. Törlői 
Gyula urak.

8. Az alapszabályok módosítása tárgyában javaslat 
kidolgozására kiküldöttek az egyesületi első alelnök és a 
titkár.

9. Egy földmives-iskola ügyének megbeszélése, — 
melynek felállításában az egyesület kezdene aetiót egye
lőre a m {(alakulandó szakosztályra bízatott.

10. A  megyei gazdasági viszonyok statisztikai felvé
telére a titkár által készített statisztikai tabellák megbirá- 
lás és intézkedés végett kiadatnak Vojnich Jakab alelnök 
ur elnöklete alatt egy bizottságnak, melynek tagjai Magyar 
Imre, Vojnits Dávid ós dr. Krábl Lipót urak.

11. Az első magyar általános biztosító társaságnak 
a gazdasági épületek gabuakészletek, takarmány és ingósá
gok biztosítása tárgyában az egyesülethez intézett szerződési 
ajánlata megvitatván, egyhangúlag elhatároztatott, hogy az 
egyesület a bizt. társasággal 12 egymás után következő 
évre szerződési viszonyba lép, s a szerződés megkötésével 
Vojnich Jakab ur bízatott meg.

12. A kisbirtokosok országos földhitelintézetével a 
kis gazdák részére közvetítendő olcsó hitei végeit, az egye
sület Vojnich Jakab ur indítványára összeköttetésbe fog 
lépni.

nem, öli nem akarom, hanem igen is tudomásodra juttatom ama 
levélben mi kezeid közt van, melyet csak halálom után bonthatsz 
fel, azért akkor, hogy ne háboríthasson senki a vagyon — a reád 
h&ratnlaudó birtok élvezetében. Légy nyugodt kedves gyermekem 
élj boldogul, s tiszteld barátaidat, hogy nagyobb s fényesebb előnyt 
vívj ki magadnak, bár diadalod jelenleg is kitűnő ; ismételve mon
dom élj Boldogul s az anyai örökségkép kapott pecsétgyűrűt őrizd, 
mert hasznát veendőd s örömedet ezáltal fogod elnyerni, — e szók 
Illán egy vészes hörgés volt hallható, Szerdahelyi még egyet for
dult azután megszűnt dobogni nemes keble, „ki“ egy különben bol
dogtalan fiút tett boldoggá

— Ö meghalt! kiáltott fel Lajos s rohant Szerdabelyinéllez 
ki egy karszékben foglalt helyet.

— Szerdahelyi Béla meghalt ? kérdé közönyössel! a tiö. — 
Szegény Béla ö már kiszenvedett., de én is kevés időre követni fo
gom öt.

— Kedves anyám fi meghalt, kiszenvedett, lelke elköltözött 
oda, hol nem terem tövis, örök tavasz uralg ott s a rózsák is tövis 
nőikül diszlenek — felelt inegbatottan Lajos, mi közben igyeke
zett, öt székéből kiemelve a halotthoz vezetni, azonban az nem si
kerülvén, maga elment oda s kezét megcsókolta, szemeiből pedig 
a könyök patakként hullottak.

{Folyt, köv.)



13. Á „Bács-Bodrogh megyei gazdasági egyesiét** 
szervezete értelmében permanensnek mondatott ki.

14. Rácz Vilmos indítványára elhatároztatott, liogy a 
Székesfehérvárott tartott országos gazda-congressus határo
zatai tárgyában felirat intoztutik a kormányhoz és az or- 
szággy üléshez.

15. Toriéi Gyula ur inditványára az egyesület taka
rékossági szempontból egy másoló gépet fog beszorozni.

Végül Boromisza Tibor választói, tag bejelenti, hogy 
100 írttal az egylet alapitó tagjai közé lép.

Az alapitó tagok részére az egyesület oklevelet fog 
kiadni.

fel. Még nem tettek kísérletet vele, vájjon a ritka gyártmány ké- 
p»:s-e az üveget elmetszeni, de reményük, hogy erre. is képes lesz. 
Ez ál-gyémántok a st.-roiloxi vegytani gyárban készültek. Majd 
meglássuk.

— Az apostolok. — KI Palotán egy ópoly jámbor, mint 
gazdag nő, ki minden reggel misére megy és túlzott istenfélő tu- 

; Újdonságának nem egy bizonyítékát szolgáltatta. Megtörtént, hogy 
| a legutóbb lefolyt szent karácsony előtti napon szokásként reggeli 

misére ment; elvégezvén ájtatosságát, egy levélkét vesz észre ülé- 
; són, mely szerint; a 12 szent apostol másnapra a szent karácsony 

éjjelére látogatásukat jelentették be. Hazaérkezve : volt készülődés,
| sütés-főzés. Szukácsnéja kiváncsi leven e szokatlan esetre, kérdez- 
] te okát, mire oly fenntartással tudá azt meg, hogy senkinek sem 
| szabad említést tennie róla. Meg is Ígérte . . . E sütés-főzés kö

zepette jő a szakácsnő kedvese...Mars szép fia. Ki sziutén fenn
akadt kedvese ló tás-futásán és a jobbnáljobb ételek főzésén. De a 
konyhaeieus szerette volna, ha kedvese különben is — dugva — 
jelen van az apostolok bevonulásán. Tehát közlötte vele a rejtélyes 
esetet, nem egy jó falatot kívánván juttatni drágájának. Tudva 
levő dolog, hogy Mars fia, feljebbvalója engedelme nélkül éjjel el 
nem maradhat. Jelentette emiatt magát kapitányánál. Ez kikér
dezvén öt, miért akar elmaradni, nagy faggatásaira a kapitány is 
tudomást nyert a dologról. Másnap este a kapitáuy ur 12 jól iel- 
fegyvérzett közkatonával ellátva indul a nevezett nö lakására, 
embereit jól elbújtatván Pontban 12 órakor ojjel lépdel a 12 
szent apostol, tetőtől talpig fehérbe öltözködve, a szobába. Az úrnő 
sorban kezet csókol nekik. Minden felszólítás nélkül a terített 
asztalhoz ültek, jól étkeztek, közben közben megáldva a kenyeret, 
az ételeket és mindent, mi a nő birtokában volt, elöszedetvén ék
szereit is. De „hátra vau még a fekete leves 1“ Kérték készpénzét 
is. Mire a háziasszony egy tekintélyes összeget szolgáltatott át 
nekik. Alig liogy birtokukban van ez, „ill a berek'1, osonni akar
nak. De e pillanatban előtörnek dugva tartott embereink s a szent 
apostolok látván a túlerőt, megadták magukat s megkötözve szu- 
rouyok között kísértettek a jó madarak a község házába, hol vár
jak megérdemlőit büntetésükét. í»o az istenfélő nő is ez utóbbi 
szent karácsonyinip óta sokat vesztett jámborságából. A szent 
apostolok nem voltak egyebek, mint késekkel ellátott zsiványok.

— A magyarság1 a délvidéken. Sanyarú állapotok vannak 
— iija a „Torontói11 — a volt kikindai kerület községeiben a ma
gyar tanítókra és lelkészekre nézve. A tanítók krajezáronkiut ói 
egy-egy forintjával kapják fizetéseiket és nem ritkán uzsorásoknál 
kénytelenek nyugtáikat elzálogosítani, hogy családjaikkal éhen ne 
haljanak. A r. kath. lelkészek illetékeit pedig még utólagosan sem 
fizetik az omladinista szerb községi elöljárók. Megjegyzendő, hogy 
a volt kikiiulai districtus községeinek mindenike több száz holdnyi 
földet tulajdonított el önhatalmúlag a magyarokat is megillető 
közös községi határból gör. kel. szerb egyházi és iskolai czélokra. 
Azonkívül kap még minden szerb pópa külön sesiiót is. De a ma 
gyár tani tó és lelkész számára soha sincsen pénz !

U I U M K
— A bajai ip ar társu la t folyó évi január 18-án tartott 

választmányi ülésében elhatározta, hogy táviratilag r é s z v é 
t é t  fejezi ki V e r h o v a y  G y u 1 a urnák.

— A következő gyászjelentést vettük : Kuluucsics Ágostor, 
özv: Pilaszánovits szül. Kuluucsics Ottilia, Kuluucsics József, !!a- 
dány szül. Kuluucsics Berta és Kuluucsics Győző, fájdalomtelt 
kebellel jelentik, Kuluncsics Mária szeretett testvérüknek végel
gyengülésben folyó évi január hó 18 áu esti §'/« órakor Borsodon 
élte 69-ik évében történt elhuny tát. A boldogult hűlt tetemei i. 
évi január hó 20-án d. u. 6 órakor Borsodon beszeliteltetendvén 
21-én d. e. 10 órakor Baján a szt. IMkusiioz czimzett kápolnában 
előlegestül tartandó szt. mise áldozat után a családi sírboltban 
fognak örök nyugalomra tételűi. Kelt Baján, 1880. évi január hó 
19-én. Áldás poraira!

— Perczel Béla Amerikában. Perezel, volt orsz. képviselő 
ki tudvalevőleg néhány hónap elolt letette képviselői mandátumát, 
a távol külföldre utazott, arról értesítette atyját, hogy Njujorkbun 
állandóan letelepedett s ott munkát talált arra, liogy magát lön - 
tartsa. Eleiute nagyon kényelmetlen volt neki, mig uz angol nyel
vet meg nem tanulta. Most azonban már jól megy dolga. Egy 
nagy kereskedésben mint segéd van alkalmazva.

— A.bajai kölcsönös segélyzö egylet 1880. évi február hó 
2-án tan ja r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t  Baja város közgyűlési ter
mében.

— A népszínm űi pályázatot tegnapelőtt délután 6 órakor 
döntötték el. A 100 aranyos jutalmat a „Legények bolondja** 
ezimü miinek ítélték oda. A szerencsés szerző egy szegény vidéki 
kardalnok; neve C s o b a n c z i  K o r Ő d i P é t e r .  Mint Tóth 
Ede a „Falu rosszáéval : ö is a homályból Mint elő hirtelen.A 
másik legjobb mii a „Borzáéit Marcsája.**

— Jutalom játéka lesz szombaton NAGY PAULA k. a.-nak, 
mely alkalommal a „Falu rossza** kerül színre, melyre a közönség 
szives figyelmét felhívjuk.

— A bajai polgári olvasó-egylet folyó hó 17-én tartott bálja 
a lehető legjobban sikerült. Ott láttunk sok előkelő polgárt és dí
szes hölgykoszorut. A tiszta jövedelem hallomás szerint 120 írt rúg. ;

— Brágalátos férj. Érdekes törvényszéki tárgyalás volt ; . ,
közelebb Bécsben. Goldstein Anna Odesszában tízezer frtnyi vagyont ) i . 1 tt II J P 0 1.
szerzett s férjhez ment Bombayba. Hitestársa azonban csakhamar \ A legnagyobb örömnek s a legnagyobb fájdalomnak nem ta- 
meghalt s ekkor Gillard Ferdiuand, valami gonosz szédelgő befonta \ látsz szavakat. Akárhogy sirsz, nem bírod úgy kifejezni mint va- 
a fiatal özvegyet. Ügyességével rábírta, hogy az asszony tiz évre j lóban érzed súlyát akár mint látszik szemeidből az öröm, mégis 
házassági szerződést kötött vele, oly feltétellel, liogy ha az egyik \ megközelítőleg sem mutatja az igazi bensőséget. 
közülük hűtlen lesz : az a másiknak két ezer forint bánatpénzt tar- j
tozik fizetni. Később a „házaspár“ Európába, még pedig Becsbe 
utazott. Itt Gillard-né szembajt kapott s azért a kórházba m ent; 
mig férje a szállodában maradt. Két hét múlva felgyógyult a nö, 
s a vendéglőbe érkezve megdöbbenéssel hallja, hogy Gillard ur pén
zével és ékszereivel megszökött. A férjet köröztették; de helyette 
ennek egy „utitarsát“ Kowatschofski Teréziát csípték csak meg, ki 
azt vallotta, hogy Gillard Milanóban mindenét elpazarolta. A vád
lott nö csak egy hálókabátot s egy pár papucsot kapott a nyomo
rult embertől; s e tárgyakat Gillardné kárpótlásul visszakövetelte.
Meg is kapta.

— Igazi csinált gyémántok. Mr. James Maclean azzal a
nagy újsággal lepi meg a világot, hogy a valódi gyémánt előállitá- ......... o ........... .. ...... ........
sának módja fel van fedezve. Próbákat tettek vele es az átlátszó ? 3ek ellen, az t. i. hogy rendithctlen bizalommal viseltetünk az

Erre egy más világ szükséges, mely hangjai által szépítse 
cs öregbítse érzelmeidet, s ez nem más mint a zene.

Ki soha sem tévedt az nem is törekedett.

Ha nem tudod utadat,, kérdezz egy vezetőt, de előbb biztos 
légy arról, hogy ő tudja-e?

A szerelem mindent megbocsát, csak az aljas érzelmeket 
mm, mert azokban találja halé lat.

Heveskedés leánya az igazságtalanságnak, s anya az álnok
ságnak.

Csak egy útja van a léleknek megmentésére sötét képzelödé-

szénben épen úgy megvan a gyémánt fénytörö minden tulajdonsága 
mint az igaziban, s azonkívül a legnagyobb hőségben Bem oldatnak 1

iránt, ki minden esemén t rendez, s a jövő fölött uralg.
H. P.



S z í n h á z .

(H —y.) Vasárnap Jakabffyné betegsége miatt, az elő
adásra kitűzött r Liliomfi“ czimű vígjáték elmaradt és he
lyette „Csapodár* czimü franczia vígjáték került színre telt 
ház előtt.

Eme, az életből merített s a coapodár férj kalandjait 
pellengére állító vígjátékot — bár nem ment minden két
értelmű és sikamlós phrasisoktól, mi azonban a finom nyel
vezett, helyes bonyodalom és kivitel által háttérbe szőrűi 
— a közönség derült hangulatban hallgatta végig.

A szereplőket tekintve, első sorban Láng Irma eme
lendő ki, mert eltalálta a kellő hangot szerepéhez s azt 
sikeresen is játszotta le. Ján i a czimszerepet játszta sikerrel, 
ll.g y i Gyula pedig ismét helyesen oldotta meg szerepét s 
ügyes komikumával a közönséget többször nevetésre I;észté. 
Szinnay és Nagy Paula szintén sikeresen alakítottak.

Szerkesztői Üzenetek.
A „Táucz“ beválik mint farsangi leczkéje egy fiatal pessimistának. 
„Első szerelmem", ha helyt nyertluk közölni fogjuk.

üzleti tudósítás.
Baján, 1*80 január 17-én.

Búza 12.80 zab 6.20 bab 9 50 árpa 7.40 rozs 9 10 köles 7.30 
kukorica 6.40

Az árak 100 kilogr. után.

n m m s i j j

Stájerországi

n ö v é s t  y - n e « l  v
mellbetegek részére.

Több mint 30 éve az egyes egyedüli és jeles gyógyszer a 
torok és lélckző szervek minden bajai ellen, úgymint: köhögés 
nádin, reked (Még;, nyak- és mellfajáH.

Azon üvegek, melyekben a s(á je ro ruzág i növéiiynedv 
van, a következő szavak: „Apotliekc zum I I íi'hcIimii íii Graz", 
továbbá a bélyeg „J. P .“ benyomva vannak, valamint a készítő 
neve a Vignettán: „J. l ’urglridier, A potlieker‘‘ kék sz in u d  
van nyomva.

Óva figyelmeztetjük a u. é. közönséget a sok utánzás és 
hamisításoktól és kérjük csak azon üvegeket mint V A L Ó lílA li- 
NAK tekinteni, melyok a fenti ismertetőjelekkel ellátva vaunak.

Ára egy üvegnek 88 kr <>. é.
FöszXküldési-rakiár: Purgleitncr J. gyógyHzerláia 

Oráczbnn.
Főraktár M agyarország részére: TÖKÖK JOZ8I1F

gyógyszerésznél PESTÉN.
Raktár Baján: Micliitsch ImIvúii, llcrzleld  Henrik és 

fia, Hcrzl'eld Jakab és DreMclier U yula uraknál.
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Felelős szerkesztő :
Dr. B A R X 8 0 H  S A M U .

Poudre de Sorait
Blaháné Louiza művésznő kedvenez arc/,pora.

Ezen arezpor, vegytanilag tökéletesítve, minden ártalmas szerek
től mentes és oly kitűnő tulajdonságokat egyesit, hogy minden eddig a 
kül és belföldön készített porokat sokszorosan felülmúlja ; nagymérvű 
federeje az arezot az időj-un* kellemetlen befolyásától megóvja, az 
aii-znak és a testszinnek itju és természetes színezetet kölcsönöz, úgy 
hogy a legélesebb szem sem képes a port rajta észrevenni, mely kitűnő 
hatásaiért Blnháué Louiza asszonyság következő sorokkal tüntette ki;

Tiszt. Müller J. L , ezelőtt V adász Ferencz özv. utóda,
illatszerész urnák Budapesten.

A Poudre de Serail, melyet ön feltalt, valóban kitűnő és
nemében paratlau, mert nemcsak az arczon láthatatlan és tartós, de 
egyszersmind rendes használatnál ártalmatlansága által az arezra oly 
különös jótékony hatást gyakorol, a minőt még eddig semmiféle arcz- 
pornál nem tapasztaltam, mely kiváló tulajdonságáért jövőben mint ked
venc* arezporomat kizárólag fogom használni, és megvagyok győződve, 
hogy felülmulhatlan jóságáért általános elismerésnek fog örvendeni.

Tisztelettel

B la h a  L o u iza . 
CREME POMPADOUR.

Az illatászat terén jelentékeny párisi kitűnőségekkel való össze
köttetéseim lolytán sikerült a világhírű és fölötte hatásos „Crcme 
Poinpndour‘ t egész eredeti tisztaságában és erejében előállítanom. 
Ez azon szer, melylyel a hírneves asszony egész agg koráig fönn tudta 
tartani csoda szépségét aunélkül, hogy az egészségének ártott volna ; 
azéit nem mulaszthatom el a t. hölgyvtlugnuk azt a loghathatósabbau 
ajánlani. -  K kitűnő szer jóval felülmúl minden eddigi e nemű gyárt
mányt. Egy tégely ára használati utasítással 1 fit 6<J kr.

Csak azon készítmény valódiságáért kezeskedem, mely alábbi 
védjegyemmel el vau látva. Legnagyobb választék valódi lranczia és 
angol illatszerekben.

Minden doboz Poudre de S ém ii a mellékelt 
bejegyzett védjeggyel van ellátva, 60 kr és 1 fit do
bozokban ; valódi minőségben csupán a feltalálónál 
Mtlller J. L. ezelőtt Vadász Ferencz özv. utóda, 
illhtszerész a „Virág-királyné“-hoz Budapest, kurunn- 
lierczeg-nfrzn 2. ez. kapható.

Vidéki megrendelések pontosan eBzkö/.öltettnek.

AZ 51 ÍZBEN KITÜNTETETT 

HOFF J  -féle

bizonyítja a legújabb

köszönetmondó levél Budapestről
H o ff  J á n o s

a legtöbb uralkodók udvari szállítója, cs. k. taná
csos, a koronás arany crdcnikercszt tulajdonosa  

és magas német rendek lovagja stb.
ct. kir. udvari malátalcészitmények-gyára Bécs 

Graben Braunerstrasse 8.
Tekintetes urj

Kötelességemnek tartom önnek nyilvános köszöneteraet 
nyilvánítani.

20 év óta erős mellbajban szenvedtem, mely erős nyákfo
lyás és mellszorulással volt egybekötve, hasonlóan éjjeli álom és 
étvágy teljesen hiányzott. — Minden alkalmazott orvosi szer da- 
czúra a haj folyton növekedett, oly annyira, hogy naponta erőm 
elgyengült és 70 éves koromnál aggodalommal neztera a vége felé.

A hírlapok által malátakészitményeire figyelmeztettem, 
még, ezen szerben kerestem menedéket, és már 10 üveg malátn- 
kivonati-sör használata után sokkal jobban éreztem magamat, és 
további 40 üveg használata után egészen megváltoztatva érzem 
magam, nyugodt álmám van, étvágyam jó, a nyákfolyás ritkább 
és gyengébb; röviden mondva, majdnem teljesen follabadtum 
Azon meggyőződésben vagyok, hogy ha szerét 10 évvel ezelőtt 
használtam volna, bajomtól gyökeresen ment volnék.

Tartsa önt a mindenható még soká életben, hogy a szen- 
vendő emberiségnek jótékony készítményével envhitést nyuithas- 
son, s mindenki elveszett egészségét visszanyerheti

Budapesten, 1879. nov. hó 28-úu 
Kiváló tisztelettel

GOLDSCHEIN JAKAB,
Budapest, váczi-körut 50 sz.

Baján kapható csak: M ickitsch István  ur üzletében.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.


