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Versengés.
Fölöslegesnek tartom megmagyarázni ezen jelentményteljes , 

szÖnak értelmét hogy t. i. sokoldalú a verseny szó alkalmaztatása. 1
De ki találuá ki azon versenyt, melyet az én toliam tűzött j 

ki magának ezélul ? Gondolkodás nélkül azt mondod szives olvasóin : 
„Nos hát mi is lehetne más, a miről Írni lehetne, mint a lóverseny, 
hangverseny vagy legfeljebb kitűzött dijakért való versenyzés.

Távolról sem akarom ezeket papírra átvezetni, mert én egész 
más dologgal foglalkoztatom elmémet, midőn azt kérdem magam
tól : „Mire való az a nagy fényűzés V‘‘ Most már nem tarthatom 
vissza jobbomat, hogy tovább ne szaladjon a megkezdett czikknek 
folytatásában. Meg kell vallanom, hogy az u. n. „szépnemhez41 tar
tozom és hogy még nem vagyok oly idős, hogy rámfogni lehetne : 
„Azért szólok ily hangon mert öreg vagyok, fiatal koromban én 
sem voltam különb Mondjanak bármit, annyi tény, hogy még j 
egyszer sem voltam mulatságban, anélkül, hogy észre ne vettem j 
volna a nőknél, mint nézi le a gazdagabban öltözött az egyszerűeket, 1 
s valahányszor elmélkedtem e fölött, mindig arra a gondolatra té
rek vissza: „Mi okból történik ez ?“ Eddig azon véleményben 
voltam, hogy senki ok nélkül nem tesz >ly dolgokat, melyek nem 
hogy vagyonát szaporítanák, hanem még kizsákmányolni is ké
pesek.

De meggyőződésem szerint igen is tesznek az emberek balga
ságot és pedig a társadalom minden rétegében akadunk ezen igaz* 
bálványozó híveire. Senki sem meri a gyógykezelést magára vál
lalni talán senkinek sem tetszik az egyszerűség.

Dehogy nem, inkább igen sok férjnek s család apának kedvtelés 
szerezne az, ha általános egyszerűség miatt a különben sorvadás

f á i c ;  i  4.
A pecsétgyűrű.

(Elbes'álé*.)
Irta • llarminczasy Kálmán.

(Folytatás.)
Szerdahelyi halálhíre, mint villám futotta be a várost, s le- 

betett is látni nem egy könyezö és báuatteljes alakot közeledni a 
gyászba vont lakba, hol pár nap előtt még maga a jelenlegi ha- [ 
lőtt mondott vigasztaló szókat egy-egy, hozzá segélyéit járuló j 
embernek.

Szerdahelyi Lajos kimoudhatlan részvétet tamisjtott, nem | 
szinleg, hanem szívből, — s méltóan is tette ezt, mert azt, hogy 
ó ma két-három százezret éró birtoknak kizárólagos tulajdonosa, 
egyedül már kihűlt kebelnek köszönheti.

Barátai vigasztalták, de ö azért megmaradt bánatánál s 
eltűnt arczárói a játszikedv, el a mosoly, helyét a komolyság, 
részvét s a könyzápor bús sóhajokkal foglalta el.

A levelet mit Szerdahelyitől kapó t, bőrtokba rejtve, íróasz
talába tévé, telve kíváncsisággal annak tartalma lelett. Eszébe 
jutottak a most már halottnak szavai, hogy gyűrűjét őrizze, mert 
ezáltal lelheti meg boldogítóját.

— Titkot vitt sírba atyám, — monda részvétteljesen Szer
dahelyi halálaihoz, olyan titkot, melynek megfejtését egyedül ü [ 
eszközölhette volna, mert én magamat annak megfejtésére, gyen- j 
gének s képtelennek tartom, pedig a megfejtés nélkül nékem az J 
élet csak mint felesleges teher tűnik fel ; élni nem óhajtok, inig 
annak megoldását nem eszközölhetem, a vagy más nem eszközli.

bán szenvedő „Wertheim cassa“ egyszerre kigyógyulhatna régi ba
jából.

Nézzük, mily következménye van annak, ha a leányok szok
tatva vannak arra, hogy mindent, a mi „ujdivatu" rajtuk észlelhető 
legyen.

Rendesen az a következés, hogy mint mident, a mi a lélek
nek semmi táplálékot és uj ingert nem szolgáltat, utóvégre is meg 
unják.

Akkor aztán vagy folytatják a fényűzést, mint rósz szokást, 
ha t. i. a „Börze11 megengedi, vagy ha nem, akkor inkább sehova 
sem mennek, sem hogy az egyszerűséghez, mi előttük szégyen, 
szokni akarnának.

S ha azt vesszük szemügyre, hogy hány ifjú házasodnék, ha 
nem kellene jövedelméhez mérten visszariadnia attól, hogy a nő 
hozományával egybekapcsolva a jövedelmét még sem lesz kepes az 
igényeket megfelelően kielégíteni.

Nem egy ilju házaspár hazsártoskodására szolgáltat okot a 
fényűzés. A uö mindenről inkább lemond, csak arról nem, hogy 
mint ö mondja, állásához képest lépjen fel a társas körökben, ami 
persze nem kis feladat, mert a toillettejákoz szükséges nem közön
séges selyemruha, minden elgondolható diszszel ellátva, különnemű 
ékszerek, elegáns legyező elefántcsontból s isten tudja mi minden 
halmozódik össze a szegény férj kontóján. -  S ez mind egy estére 
szól, mert ha jövő napon ismét elmegy mulatságba, akkor csak 
nem mehet ugyanazon ruhában, hisz ezt csak nem teheti. — Te
hetné de nem teszi, s a szegény férjnek jaj, ha csak egy moczcza- 
nást is mer koczkáztatni, hogy nincs ínyére a dolog. S mi a vég
zete és vége az ily életnek ? A férj belevergödik az adóságokba, 
ugyannyira, hogy nem is veszi észre, hogy jutott bele, csak aztán

— Hagyd barátom azt, tűrj békén s türelmed koronázva 
leend. a titkot felfedezi majd a véletlen akkor, midőn annak meg- 
lejtésére legkevésbé gondolsz, midőn egészen más ezél eszmény 
lesz előtted — monda egy középtermetű, barna, fekete szemekkel 
s remek vonásokkal ékeskedő halai ember Z a l a y  S á n d o r

— A türelem és az ujjainon lévő pecsétgyűrű talán megfej
teti velem ama rejtélyt, melynek megfejtésétől függ boldogságom 
— felelt komolyan Szerdahelyi Lajos.

— Igen a türelem és a pecsétgyűrű I viszonzá Zalay — —

A temeiés alkalmával, mi nagyúri pompával ment véghez, 
Szerdahelyié esete nem egy szemben csalt kényeket s hallatott 
zokogást, mert ugyanis, midőn Szerdahelyit a sírboltba tenni 
akarták Szerdahelyiné felkiáltott — Kedves Bélám I s azután ösz- 
szerogyva megszűnt élni — Férjével együtt volt már fenn a 
mennyben.

Szerdahelyi Lajos fenntartva némileg férfiúi komolyságát.  ̂
könnyű fájdalmas sóhajokat és zokogását el nem nyomhatá. Ott 
állt a kihűlt, kebel felett, némán tekintve azt addig, mígnem Zalay 
Sándor elvezeté onnan s fogatára emelve lakába szállitá, hol 
csaknem eszmélet nélkül feküdt le pamlagára. Egy szót mondott J mindig, de zokogása azt megérteni nem engedte, mígnem egyszer 
hangosan mondá: Nyugodjatok békében ti szerető szülők, legyen 
könnyű a föld, mi rágördül tetemeitekre.

*

Szerdahelyi Lajos nevelő szülei elvesztése óta elveszti élénk
ségét, mosolyt igen gyéren lehetett látui arezán, inkább dráma



látja, hogy a kétségbeesés meredek sziklái közé jutott; nincs me
nekülés egy pisztolylövés a megmentöje. Térjünk át most a nőre. 
Minthogy a pipere is oly élvezet, mely magában véve valóban 
semmi örömet nem nyújt, azért csak is a hiúságnak kifolyása, mert 
a hiú nem elégszik meg a természeti szépségekkel. Ifjú korában 
a nőnek kedve telik az ilynemű fényűzésben, de utóvégre meg kell 
unnia. Bár akkor felhagyna vele ! Nem teheti! Mit szólna a világ? 
Hát férje előtt alázta meg magát. Pedig bár lemondana hiúságá
ról, talán még nincs is késó s ki tudja mennyi bajuak vehetné 
elejét !

Mindezekre azt lehetne ellenvet^: „Ez fukarság, miből éljen 
a divatárus, ha ily szigorúak vagyunk ?“

Megélhet ő azért, mert ha mindenki vagyouához mérten ru- 
házkodnék, jutna azért ö neki is. A női finom Ízlés egyszerű szép
séget is tud varázso ni, ha nincsen elkapatva. Különben midőn 
mocsarat b csapolnak, nem szokás kérdezni, hová lesznek a sze
gény békák, hogy élnek majd meg?

Elősoroltam már a hibákat, de még nem szóltam arról, hogy 
lehetne azokat jóvá tenni ?

Véleményein szerint hathatós ellenszer volna, ha a legelőke
lőbb nők kezdenek meg az egyszerűséget, úgy hiszem számos kö
vetőjük akadna.

Különben is az igazi vagyonos és miveit nő rendesen egyszerű. 
De a leghatliatósabb szer az volna, ha apák és férjek egyhangúlag 
kívánnák az egyszerűséget. Szilárdul kellene nejeik vagy leányaik 
túlzott követeléseiknek ellentállani, egyszersmind méltányolván az
egyszerűség határait. Csakhogy nehéz feladat ez a férjekre nézve, ' 
mert a legtöbb íérjecske, (de csak négy szemközt mondom, hogy ! 
meg ne hallják) papucs alatt van.

iiát még az atyus mitévő legyen, mikor az ö egyetlen „szív- j 
gyöngye“ a nyakába borul s esdeklő hangon kéri a jó papát: j 
Még csak azt az egy nyakeket vegye meg, hisz akkor már minden ! 
meg lesz 1

És unt tesz az atya? Megveszi, bár jól tudja, bogy nem az 
utolsó. De mit tegyünk, mikor igy van? Segítsünk rajta. -{;

Apák es térjék jól vigjuzzanak » az msö kmaíko/.u alkalmat i 
el ne szalasszák, hanem próbálják meg szerencséjüket.

Farsang vau! Bo alkalom kínálkozik az egyszerűség nemes 
erényének gyakorlására, ügy is nehéz az idők viharos járása 1 
Legyünk előre látók.

Baja, 1880-ik farsang idejében. II. P.

Osztjuk munkatársunka tapasztalás által indokolt komoly

eszmék foglalkoztatták elméjét; a halált óhajtotta legtöbbször, kü
lönösen azért, mivel teljesen bizonytalanságban volt származására 
nézve, a pecsétgyűrű által pedig legkevésbé Yélt anyja nyomára t 
találni, bár mindig előtte állottak érezbetünként Zalay barátjának 
ama szavai „Igen a türelem és a pecsétgyűrű.^

Már az is rejtély volt előtte, hogy Szerdahelyi meghagyta 
néki még gyermekkorában, hogy örökségkép kapott anyai pecsét
gyűrűt kövével befelé hordja, s még jobban az, hogy a kapott le
velet csak Szerdahelyi halála után két év leteltével bonthatja fel. 
Sokszor napokig elmerengett azon, hogy vájjon ki s merre legyen 
az, kit édes atyjának nevezhet s érezheti az anyai csókot és hall
hatja az enyelgő szókat, mit hozzá 24 évi távoliét után mond az.

Nem egjszer találták barátai kunytelt szemekkel szobájában, 
folyton érthetlen szavakat mormolva magában.

Egy hosszú tél elmúlása után azon gondolat villant meg i 
agyában, hogy eladva öröklött vagyonát, átteszi lakását Balázs- 
f&lvára, honnan Szerdahelyiék jöttek. Két czélt hitt ez által elérni, ; 
először, hogy bánata és rósz kedve átváltozik s másodszor, hogy ! 
szülőit tán könnyebbeu fogja feltalálni.

i
Az elhatározást tett követte. Vagyonát eladta, magához véve 

az érte kapott összeget,, távozott azon helyről, melyre ha gondol 
bánat környezi ót, hol annyi jó barát és ismerős körébeu oly jól 
és vignn mulatott, melyre a visszaemlékezés szintén nem kellemes , 
beuyomáit gyakorol reá. j

Bíuátai elkísérték őt bizonyos távolságra, hol búcsú szóul * 
Zala}' Sándor azt mondá hozzá : „Jó barátunk,, ha a titok felfe
di ive let*, Ild itd  velünk, hidd el kedves emlék ként fogjuk mego-

» félj aj d u 1 áa át. Az általa ajánlott gyógymód egyoldalii és nem egé- 
; szén megfeleld. A hol a fényűzés rákfenéje már megtelepedett, olt 
í nehéz segíteni. Azonban vegyük elejét a megtelepedőének ! Erre 

czéloz c/ikkező azon intése, melyet az apákhoz intéz, le het hogy 
igaza van s a nőknél megszokott természetes ösztönnel lógva elta
lálta az igazi utat, mindamellett azon szerény nézetünket merjük' 
iroczkáztatni, hogy a házi nevelésen kívül az iskola igen sokat, t.e- 

j hét, hogy a féttyüzési hajlam első csiráiban elíojtassék. Alapos is- 
I meretek, — külső csillogás és szemfényvesztés helyett, egyszerű,
| hasznos és szükséges kézi munkák, — a dívó drága és elkerü'lmtö 
, fényes tárgyak készítése helyett — talán igen sokat tennének a 

lény űzési hajlam elfojtáséira, mely jelenleg olt. rendszeres ápolás
ban és fejlesztésben részesül. Szerk.

A halintsíttitás Ügyében.
Általános a panasz, folyóvizeinkből a halak mindinkább 

kipusztulnak és hogy egyes halfajokat már épen nem is 
találni !

De hát lehet-e azon csodálkozni akkor, midőn a halak
nak annyi és oly kegyetlen ellenségei, pusztítói vannak !

Ha egy középnagyságú csukát épen olyan időben fo
gunk ki a vízből, midőn napi étkezését ragadózást — be- 

; végezte, azt találjuk, hogy azon csukában 15 20 apró
ital vau mely mennyiség csak egyszeri étkezésére kellett.

Most vegyül; tekintetbe azt, hány ilyen ragadozó csuka 
pusziit az ifjú halak sorában egy-egy folyóban, a halak 
gyérüléséuek egy jelentékeny okára találunk.

Vegyük ehez azonban azon halászokat, kik egy egy ha
ja zás alkalmával az ujuyi bosszú, egészen fiatal halaknak 
százait fogdossák ki könyörtelenül és miért ? — hogy ki
lóját 5 — 6 krjával elvesztegessék !

Ha elpusztítjuk az apróhalakat, miliői legyenek nagyok 
és lta a nagy halakat is rendszeresen üldözzük, emésztjük, 
liounét tartsák fül magukat az egyes halfajok, hogyne lenne 
mindig gyétebb, gyérebb a halak száma?

Hát ha még nem korlátozná az embereket a halászáéi 
törvény?! — Magnak is alig maradt volna már hall

íls kik panaszkodnak u halak meglogyása ellen ? A 
halászok, azok a halászok, kik elég higvelejüek a picziny 
halak százait 10 — 12 kiért eladni és ez oktalan eljárásuk 
által önmagukat is megkárosítani a jövóbeu, a helyett hogy 
visszadobnák a hálóba került fejletlen halakat, hogy pár 
hónap múlva meguöve, értékesen foghassák ni ő k e t!

Ha már a halászok saját jóindulatú ; és helyes fölfo-

rizni, — és a felfedezés esetén veled együtt örvendünk — hiszem 
találkozni fogunk, mert éu egy rövid félév leteltével Balázsfalván
— nálad leszek. Isten veled jé barát I

— A pecsétgyűrű és a türelem tán nyomra vezet. Isten vele
tek jó barátaim ! felelt zokogva Szerdahelyi - további szavait 
elkapta egy lenge szellő, mi felettük elsurrant a tavaszi légben.
— Szerdahelyi Lajos eltávozott

ul.

Kies völgyben fekszik Balázsfalva, körítve balzsamos illatú 
erdőktől, díszes uíczái s zöldelö fasorai, melyek a házak elé iiltet- 
vék — első tekintetre elragadják a. szemlélőt; csak egy ház a 
város föutczáján áll elhagyatottan ; a díszes szobrok, melyek ékí
tették a házat már letöredezve s ti többi diszek is lehulva, pusz
tán hagyják a molilupte falakat. Az ablakokról is lehámlott már 
a festék — egy szóval a két emeleti! lak gazdátlannak látszik, 
avagy lta gazdája van, altnak boldogtalanságtól kell környezve lenni.

Ha kérdezik ki légyen tulajdonosa eme már csaknem rommá 
vált laknak, a felelet szomorúan hangzik, ugyanis e lak egy bol
dogtalan férjét vesztett nőnek tulajdona, ki most magába vonulva, 
a lakot hagyja, emészteni ti romboló időtől; nem törődik semmivel 
egyedül leánya az, kiért élni óhajt, mert másban néki öröme 
nincsen, nem érdekli öt tt természet szépségé, netn a társaság — 
neve Pásztoify Laura, egy körülbelül 40 éves, de még mindig szép 
nő, szőke fürtök s kökény szemekkel, azonban arczán némi bus- 
komolyság honol — életét tükrözi vissza ez.

Azonban a mily dísztelen és roncsolt a ház külső része, ép



gásuk által nem vezettetnek ez eljáráshoz, a városi ha
tóságoknak kellene közbelépni és az olyan halászodnak 
összes hal készletüket lefoglalni egy párszor, akik az apró 
halakat is elárusítják, ilyen loczke után észretéiuének és 
csak kifejlett halakra halásznának, ne.n pedig olyan aprólé
kosságokra melyek jövedelmet, szolgáltatni úgy is képte
lenek !

n i is k k
— A ,.kölcsönös 8ügélyzö-egyleta jüvö hétfőn, február 2-án

tartja rendes évi közgyűlését, melyre az érdeklett tagok figyelmét 
újból felhívja az igazgatóság.

— A haján állomásozó m érnöki-kar Baján, 1880. i'ebr. 
1-én a „Nemzeti szálloda11 nagytermében tombolával egybekötött 
szorosan zártkörű tánozkoszorut rendez. Kezdete 8 ó.akor.

— A helyben működő színtársulat néhány előadásra Bács- 
Almásra ráudult, hol is ma, Szerdán Csepreghy Ferenc kitűnő nép 
színmüve a „Piros bugyelláris“ adatik. Eileuben szombaton az a7, 
január 31-kéu lesz J a k a b 11'y G á b o r a sziubáz elsőrendű 
tagjának jutalom játékául a Budapesti nemzeti színház legkitűnőbb 
vigjátéka „Milyen lesz a világ 200 év múlva" vagy „a női emiiii- 
czipáczió kora uj Párisbau" irta : Balázs Sándor 3 feiv. a vidéki 
színpadokon itt először adatik elő; a jutalmazandót, mint a 
színtársulat igen hasznavebető tagját, ajáuíjuk a n. é. közönség 
becses figyelmébe.

A bálok miatt szombaton január 31-ig a szint előadások 
beszüntettek.

— Daruéval. Szombaton este zártkörű nagy társaság mulal- 
tott kedélyesen a „Nemzeti Szállodában.“ A kivetett tagsági díjból 
a költségek fedezése után maradt -1 frt. 90 kr. a „köztársaság“ a 
polgári olvasó egylet könyvtárának adományozta. Ureiuor Lián.

— A biulupcst-ziinouyi vasút építésé iránt, mint az „E s“ 
Írja, néhány ho előtt szerződés jött leire Frémy franczia bankár és 
a magyar kormány között. Frémy megígérte, hogy l'ranezia-szerb 
bankot alapit Nándorfohérvárott s mindent elkövet a szerb vas
utak építési engedélyének elnyeréséért. Frémy ezen törekvését 
azonban nem koronázta siker, s a magyar kormány ennek folytán 
kényszerítve látva magát a szerződés felbontására. Tisza utolsó 
becsi utjának egyik iöczélja épen az volt, hogy Frémynek valami 
kárpótlást szerezzen és biztositsou a felbontott szerződésért.

— A hideg' áldozatai. A kórházban öt egyéu fekszik fagyott 
lúgokkal, kik közül egy nő oly szerencsétlen, hogy elfagyott egész 
lábfeje, menthetetlenül leválik. Egy férfi lába nagy ujját veszti 
el. — a többi úgy látszik g)ógyului fog, Írja a „Kecsk. L. “
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oly díszesek a termek, melyek nagyszerűen, mondhaini pazaron 
vannak berendezve s fénypontját képezi mindezeknek egy 18 
évesnek látszó, sugár termet, szőke fürtök, égszin szemek s rózsa j 
ajkakkal ékeskedő — báj- s kecsteljes nő, ki egész napon ül zon- j 
gorája mellett játszva azon édes anyjának, mi annak legkedvesebb, ! 
mit igen sokszor e szókkal ad leányainak tudtára: „Gizellám, én ; 
téged szeretlek, nélküled élni nem ólmjtoku azután megcsókolva 
azt, tovább hallgatja a zenét.

A lak nem vőlt látogatott, bár nem egy ifjú kebel sajgott a 
ház virágának elmondani szivének óhajait s elé rakni mindent, mit 
szerelemnek nevezni lehet, mert ki vele egyszer beszélt, azt mondta 
magában : „Én szeretem ezt az angyali szépséget !u — Egy moso- ! 
lya, mit olykor látni engedett, meghódította még a gyászoló keb- | 
leket is; azonban a vele való találkozás avagy társalgás igen ritka 
volt, nem lehetett öt látni, olykor egy-egy házi mulatságot kivéve, 
sehol sem. Nem vett részt a nyilvános vigalmakban, nem a város- j 
hoz közeli kies erdőben összejövő társaságokban : anyja a ma
gányhoz szoktatni akarta, nem akarta azt, hogy leánya is boldog
talanná tétessék egy csalfa szív által, kinek szerelme talán helyet 
foglalna kebelének ama részében, menet a szerelem, a boldog 
szereli m, mely később a boldogtalanság tengerét hozza — szokott 
betölteni.

(Folyt, köv.)

í

Legújabb értesülésünk szerint Veihovay Gyula ájlapo
tál ti. ii rosszablmlás állott be. Nyugtalan, lázas állapot a gyengél
kedőt gyengébbé tette, de azért komoly aggodalomra nincs ok.

— Önérzetes huszár. Egyik nagyváradi tímártól egy hu
szár három kikészített bőrt lopott el s eladta egy czipésznek. 
Ez gondolta, hogy az olcsó bőr még bajba keverheti, elvitte a 
portékát Mező-Keresztesre, s ott egy csizmadiát kínált meg vele. 
A becsületes csizmadia élt a gyanúperrel, elfogatta az orgazdát 
s bekisértette Nagyváradra a. rendőrséghez. A czipész vallomása 
folytán elfogták a huszárt is és a bőrökkel együtt vitték a káros 
emveihez. A tímár tagadta, hogy tőle loptak volna, mire a hu
szár kijelentette, hogy ö nem volt sem bolond, sem részeg, tudja 
ü honnan lopott, vele a tim&r ne komázzék. A tímár azután fel
olvastatta a bőröket s csakugyan rájött, hogy a huszár igazat 
mondott.

— A „Magyar Nép világ" 4 ik száma következő tartalom
mal jelent meg: Az egyhuszasos leány. Elbeszélés. Irta Jókai 
Mól*. (Folytatás) — Az orosz parasztokról. — A gőzös ház, irta: 
Vernéi* Gyula. (Folytatás.) — Került fiú. Népies beszély, irta: 
Szabó Endre. — Jégzajlás a Dunán. (Képpel.) A piros bugyelláris. 
Elbeszélés, irta: Kazár Emil. (Folytatás.) — Grigori, irta: Június 
Bnitus. — Párisi ünnepély a murcziai károsultak javára. (Képpel.) 
— Mise után. (Képpel.) - Hogy áll a világ. — Az orosz csapa
tok összevonása. — A fejedelem megy. — Mi segít a gazdák baján, 
irt; : Láng Lajos. — Az afgán háború. — Képiseiöjelöltek. — 
A szegedi segély-összegek. — A magyar delegációból. — Mi tör
tént az országgyűlésen. Mi újság. Gazdáknak. Üzleti szemle, 
Képek : A jégzajlás a Dunán. — Párisi ünepély a murcziai káro
sultak javára. — Mise után.

— Szeréé,se» nők a fővárosban. Vasárnap nagy feltűnést
okozott Budapesten három szerecsen nő, kik az utczán sétáltak 
Közülük egyik divatosan, bár kissé rikító s ellentétes ruhába volt 
öltözve. A másik kettő: egy éltusebb asszony s egy leányka, úgy 
látszik környezetéhez tartoztak. Budapest még nem világváros s 
ily látvány 'ritkaságai közé tartozik.

S z i n li á z.
(M —y.) nt\ falu rossza" került színre szombaton Nagy 

Paula k. a. jutalomjátékául, G o l d s t e i n  Márk és K f i s- 
h a b o r  Sándor műkedvelők közreműködésével.

JN a g* y P  a u l a  (Borisba) szabatosan játszott, a kö
zönség, kinek a jutalmazott már igen sok élvdus estét szer
zett, ez iránti köszönetét taps, kihívás és koszorúkkal rótta 
le. - J3. N i k ó L i i) a asszony (Einum Rózsi) szokott
kedvesen játszott és énekelt bravourral. G o l d s t e i n  Márk 
ur (Göndör Sándor) hévvel játszott és jól énekelt. K  r i s 
ii a b e r Sándor Gonosz P istá t szeiuélyesité sikeresen. — 
J a n i  (Feledi Gáspár) pedig szerepét átérezve adta, -  
A kar lehető legrosszabbul működött. — Ez előadást zsú
folásig telt ház hallgatta.

Vasárnap L e n g y e l  J ó z s e f  első felléptéül „Du
námul apó és fia utazása" czimü bohózatos operette ada
to tt köztetszés mellett, miben legforésze van B. N i k ó 
L  i n a asszonynak (Parnéla), ki ismételve tauujelét adta 
szeretette méltóságának és tehetségének ; ez estén ő a többi 
szereplőket, mind túlszárnyalta játékával, miért a taps és 
kihivás el nőm maradt. L  e n g y el (Dunanan apó) jó hang
gal rendelkezik s o szerepében, mint gyakorlott és jó  szí
nész — minőre a társaságnál szükség van — mutatta be 
magát. S z a b ó u é igen csinos Patroclus volt. H e g y i  
(Tympanon) nagyban járult a sikerhez. A kevés számú kö
zönség többször tapsolt és liivta ki a fentieket.

Hétfőn H e g y i  G y u l a  jutalmára „A tiszteletes 
ur keservei" czimü vígjáték került szilire. Nagyon, de na
gyon kevesen voltak, habár H e g y i  eddigi játékaival iga
zán megérdemelte volna a közönség nagyobb érdeklődését.

A szereplők elkövettek mindent, hogy a közönséget 
„egy kissé" felvillanyozzák, ami sikerűit is H e g y i  (Ágost) 
és S z í  r ni a y n a k (Mátyás) a 3-ik felvonásban. B á n- 
f a l v y  ügyesen adta Károly pinezért. B ó d i n a k  szisze- 
gése nem kellemesen hatott a közönségre. L á n g  I. (Eliza) 
és N a g y  P a u l a  (Anna) teljes igyekezettel iparkodtak he
lyeiket és szerepeiket híven betölteni. H e g y i  úgy ez al
kalommal, mint előbbi fellépéseiben is megnyerte a közön
ség rokonszeuvét, s kívánatos volna, hogy a társulattal 
szerződésre lépne.

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

és m agas német rendek lovagja stb.
cs. kir. udvari malátnkészitmények-gyára Bécs, 

Graben Brminerstrasse 8.
Tekintetes ur;

Kötelességemnek tartom önnek nyilvános köszőneteraet 
nyilvánítani.

20 év óta erős mellbajban szenvedtem, mely erős nyákfo
lyás és mellszorulassal volt egybekötve, hasonlóan éjjeli álom és 
étvágy teljesen hiányzott. — Minden alkalmazott orvosi szer da
czára a baj folyton növekedett, oly annyira, hogy naponta erőm 
elgyengült és <0 éves koromnál aggodalommal neztem a vége felé.

A hírlapok által malátakészitményeire figyelmeztettem, 
még, ezen szerben kerestem menedéket, és már 10 üveg maláta- 
kivonati-sör használata után sokkal jobban éreztem .magamat, és 
további 40 üveg használata után egészen megváltoztatva érzem 
magam, nyugodt álmám van, étvágyam jó, a nyákfölyás ritkább 
és gyengébb; röviden mondva, majdnem teljesen íellabadtam. 
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 enyhítést nyújthas
son, s mindenki elveszett egészségét visszanyerheti.

Budapesten, 187b. nov. hó 28-án 
Kiváló tisztelettel

ó i O Í / Ü S C H M N  J A K A B ,
Budapest, váczi-körut 50 sz.

Baján kapható csak: Miehitsch István ur üzletében.

Poudre de Serail.
Blaháné Louiza művésznő kedvencz arezpora.

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 időjárás kellemetlen befolyásától megóvja, az 
arcznak és a testszinnek ifjú és természetes színezetet kölcsönöz, ugv 
hogy a legélesebb szem sem képes a port rajta észrevenni, mely kitűnő 
hatásaiért B laháné Louiza asszonyság következő sorokkal tüntette k i ;

Tiszt. Mttller J . L , ezelőtt V adász Ferenc* özv. utóda,
illatszerész urnák Budapesten.

A Pondre de Serail, melyet ön feltalt, valóban kitűnő és
netnében páratlan, mert nemcsak az arezon 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
vence arezporomat kizárólag fogom használni, és megvagyok győződve, 
hogy felülmulhatlan jóságáért általános elismerésnek fog örvendeni.

Tisztelettel

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

Az illafászat terén jelentékeny párisi kitűnőségekkel való össze
köttetéseim folytán sikerült a világhírű és fölötte hatásos „Crenic 
Pompndonr“-t egész eredeti tisztaságúban és erejében előállítanom. 
Ez azon szer, melylyel a hírneves asszony egész agg koráig fönn tudta 
tartani csodaszépségét annélkül, hogy az egészségének ártott volna 5 
azért nem mulaszthatom el a t. hölgyvilágnak azt a leghathatósabban 
ajánlani. — E kitűnő szer jóval felülmúl minden eddigi e nemű gyárt
mányt. Egy tégely ára használati utasítással 1 frt 60 kr.

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

Minden doboz Pondre de Serail a mellékelt 
bejegyzett védienvgyel van ellátva, 60 kr és 1 frt do
bozokban ; valódi minőségben csupán a feltalálónál 
Mflller J . L ezelőtt Vadász Ferencz özv. utóda, 
illatszerész a „Virág-királyné“-hoz Budapest, korona- 
herczeg-ntcza 2. sz. kapható.

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltettnek.

Nyomatott Nánay Lajoi könyrnyomdijában Baján.


