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Az igazoló választmány
folyó hó 13 án tartott ülésében a belvárosi, valamint 
a Józsi ív ál ősi kerületben megválasztott uj bizottsági tagok 
a törvényhatósági bizottság tagjaiul igazoltattak. Ellenben 
a .Homok-, Szállás- és Kókus-városrészeket magában fog
laló választó kerületben megejtett választás megsemmisit- 
tetett.

Az igazoló választmány ezen utóbbi határozatát kö
vetkezőképen indokolja :

Az 1870 . A L II. t. ez. 3G-ik §-ának első bekezdése 
különös súlyt fektet aria, liogj a szavazatok összeszámítása 
nyilvánosan történjék. Ezen összeszámítás pedig inoghami- 
sitlanul gyakorlatilag csak úgy vihető ki, ha mind a sza
vazók, mind a szavazat-lapok számai a választás helyszínén 
jelenlevő közönség előtt nyilvánosan összeolvastatok, és ha 
ezeknek összegei megegyezők, mert csak igy lehet meg
győződni arról, hogy a szavazás nem hamisitlatott meg, 
vagy hogy több szavazatlap nem csempésztetett be a vá
lasztási szekrénybe, mint a mennyi választó leszavazott.

Az e módoiti összeszámítás annál nagyobb szigort és 
óvatosságot kivánt volna, minthogy több évekkel ezelőtt 
épen ezen választó kerületben hasonló választásnál megtör
tént, hogy a leszavazott választók száma a beadott szava
zatlapok számával nem egyezett meg, a miért, a választás 
akkor mégis semmisittetett.

A  most lefolyt választásról beadott, jegyzőkönyvben 
pedig egy szó említés sincs arról : hogy a szavazók és sza
vazatlapok összeolvastamal; volna, hanem a leszavazok nevei 
után következtetés formájában áll azon k ité te l: „tehát ösz- 
szesen beérkezett 99 szavazat11, vagyis a leszavazott válasz-
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Az arcz a lélek lükre . . .

tők számából következtetett, hogy ennyi szavazatnak kellett 
beérkezni.

De továbbá figyelembe véve azon körülményt is, hogy 
a választási jegyzőkönyvben mindjárt az elején, még a sza
vazás megkezdése előtt vau megemlítés téve arról : hogy a 
szavazás esti ti óráig tartott, — a szavazók nevei és a 
fenemlitctt következtetés után pedig— átugrásával a 6 óra 
után törtónteknek — közvetlenül a szavazatok eredménye 
soroltatik elő, és ezek eiősorolósa s meghirdetése után a 
jegyzőkönyv „Kelt mint feljebb11 kitétellel fejeztetik be, és 
így a (1 óra után történteknek sora a jegyzőkönyvben ki
fejezést nem nyert, nem lehet tudni, hogy a választottakra 
esett szavazatok a szavazatlapokről miképen és mikor szá
míttattak össze, valljon ti óra után folyton mindjárt-e, vagy 
közbeezakltással ? ■— és ez utóbbi esetben megtartattak-e 
mindazok, amik az 1870. X LH . t. czikk 3G. §-ának máso
dik bekezdésében a szavazási szekrénynek, a küzbeszakasz- 
tott idő alatti bezáratására és lepecsételésére nézve rendel
tetnek.

Mindezek oly hibák, melyek a választási jegyzőkönyv 
utólagos kijavításával sem hozhatók helyre, mert mindazok
nak, amiknek a választás helyszínén az ottani nyilvá
nosság előtt kellett, volna ne gtörtéunie és jegyzőkönyvbe 
foglaltatnia elmulasztása a választó helyen kívüli más 
közönség előtt helyre nőm hozható, és az ily helyrehozatal 
meg sem engedhető.

Ugyanazért miután az igazoló bizottság a választás 
miképen történtét egyedül a választási jegyzőkönyvből me
rítheti, s ennélfogva oly tények, melyek a jegyzőkönyvben 
nem foglaltatnak, megtörténteknek nem tekinthetők, az ezen 
választási jegyzőkönyv alapján észlelt hiányosságok és mu-

A pecsétgyűrű.
(Elbeszéli*.)

Irta : Harminczasy Kálmán. 
(Folytatás.)

Az arcz a lélek tükre. 
Arczomra fel lég ült.
Ily bús léleknek tükre 
Hogy lehetne derültV

Oh pedig van midenem. 
Apám, ah, úgy szereti 
Ha végig imádkoznám 
Az egész életet:

Mégsem rónám le hálám. 
S anyám, mily jó lélok ! 
Mint a napnak mosolya ; 
Szeretem mig élek ;

Ellesi gondolatom, 
Mindent megtesz értlein, 
Mégis, ki Ilin né ? de nem 
Boldog az én éltein:

Kebelem búval tele, 
Benne bánat csatáz . . . 
„Ab, üclvtelen hazában 
Boldognak lenni gyász!"

(Budapest.)

Izgatottan futott fel a lépcsőkön s nyitott be Gizellához, 
ki ép előkészületeket tett az esti vigalomra —■ toilette-jét ren
dező.

Kölcsönös üdvözlés után Gizella azonnal kérdő .tőle izga- 
' tof.tságának okát., mi előtte oly feltűnő azért, mivel izgatottnak 
| még nem látta, de sőt hallotta több barátnőjétől, hogy oly nyu- 
j  godt kedélyű ember mint Szerdahelyi páratlan. Vig kedélyű ő 
' mindig, nem vehető észre egy bús vonás arczán s egy fájdalmas 

sóbaj sem hallható tőle.
— Izgatottságom oka, hogy Vejkey Gyulával bizonyára vívni 

fogok, mert épen ilt n ház előtt egy ismerős úri ember — hihetőleg 
bérencze, — megszóllitott engem, s mindjárt azzal kezdte, hogy 
Vejkey Gyula boszut esküdött ellenem, később pedig nagy bölcsen 
monda: Vejkey már kétszer vivott, s mi fő mindig győzött —

; felelt színében folyton változva Szerdahelyi.
— Vejkey Gyula akar kegyeddel vivni! ? oh ne tegye azt, 

hogy elfogadja tőle a keztyüt, hanem mikor azt átadja, dobja 
szeme közéi Ne viyjon egy sehonnaival. Ne tegyen engem bol- 
dogtalanná, ki csak egyedül kegyed társaságában tudom mi a 
boldogság ; én kérem ne vívjon, ne menjen a biztos halálba A-

| felelt esdeklöleg Gizella, mi közben arcza egész daemoni jelleget 
öltött, s lett a szende nőből egy fúriához hasonló alak.Lakos Gyula.



laiztáiokuál fogra a rálaiztás igazolható nem lévén, meg- 
lemmisitendő vala.

Fővárosi levél.
Budapsst, 1880. febr. 11.

Nincs többé. Meghalt. Elköltözött az álmok szebb és jobb ho
nába. Magával vivé annyi sokak örömét. Bánatot hagyott hátra 
és szép, fényes múltat. A rá kővetkező még fényesebb jövőt már | 
nem érheté meg. Sírba szállt az a gyöngéden szerető szív, a mely : 
népéért oly lángolón égett. Sirba szállt — örökre.

Még fel sem száradtak ama könyek, a melyet ama geniális 
fiatal iró : Toldi István halála felett sírtunk, a sors már is egy 
újabb csapást mért reánk; megfosztotta e hazát, az irodalmat 
egyik tevékeny tagjától, leszakította az élet fájáról hosszas bete
geskedés után férfikora teljében Csepreghy Fereuczet, a jeles nép
színműírót, ki Szigligeti és Tóth Ede után legbivatottabban for
gatta a népszínműíró tollát. Bizonyítja az, hogy a „Falu roszsza" 
óta nem aratott népszínmű oly sikert, mint az ő „Sárga csikó11 
czimű népszínműve, mely a szó szoros értelmében állandó becsű 
mű, és mely eddigelé a népszínházban ötvennél több előadást ért, 
azért még mindig vonz ; ez bizonyítja jóságát.

A gyenge testalkatú, tüdöbajban szenvedő Csepreghyt Gör- 
bersdqyfban érte utói a halál, hova üdülést keresni ment. Ott 
január közepéig elég jól érezte magát, de azután mindegyre rosz- 
szabbul lett, mig végre e hó 6-án délben szeretett neje: Rákossi 
Ida karjai között kilehelte nagyratörekvő lelkét. Igen, nagyratö- 
rekvő lelkét, mert asztalosságból vitte fel annyira, hogy az első 
nemzedék között a legkedveltebb népszinmüirú lett széles e hazában.

Annyi sok szép színmüvet irt, mind között legmagasabban 
állanak, és legvonzóbb erővel bírnak a „Sárga csikó11 és a „Piros 
bugyelláris11, mely utóbbi ha gyengébb is az előbbinél, de a nép
színházban állandó repertoireon vau.

Irt több elbeszélést is, ugyszinte néhány költeményt, és „Utolsó 
esztendő11 czimű regényt, mely erekkel ezelőtt a „Reform" czimű' 
napilap tárcsájában jelent meg.

A korán elhunyt Írónak kéziratban maradt egy színmüve, 
„A izép asszony kocsisa", a melyről azok, a kik olvasták úgy nyi
latkoznak, hogy még a „Sárga csikódnak is felette áll ez, annyira 
hatásos.

Csepreghy Ferencz még august 12-én lett volna 38 éves, tehát 
igen fiatal korában ragadta el tőlünk a halál. Haza hozták, hogy 
hazája földjében pihenhesse az örök álmot. Ott kint pihen a Kere-

— Hisz ép Nagysádért vívunk, — ha lesz annyi bátorsága 
Vejkeynek, hogy engem párbajra hívjon. — Nagysád az ok, ki 
miatt kell tán egyikünknek a boldogok honába vándorolni, a hol 
nem izgatják az embert, az ilyes és más féle dolgokkal — felelt 
nyugodtan s elébbi alakjából kivetkezve, de mosoly nélkül arczáu 
Szerdahelyi.

— Az ok én vagyok ? kérdé zavartan Gizella.
— Igen az ok egyedül Nagysád lehet.
— Hisz még nem hívta ki kegyedet, s már is arról mint 

valóban megtörtónörö! beszél — egészité ki Gizella.
— Az meg fog történni minden esetre, mert annyit megér

tettem azon úri ember beszédéből, kivel az előbb ott künn a hó és 
szélviharban beszélgettem. Az figyelmeztetett engem, hogy ne le- | 
gyek meglepve majd akkor, midőn minden ok nélkül felém dobják 
a keztyüt. Hiszem azonban, hogy engem jött kémlelni az illető 
egyéniség, hogy minő bátorság van bennem. De ha vívni kell, — 
bár nem szívesen vivők — megmutatom Vejkeynek, hogy har
madszori viadala, gyászos emlékű lesz rá nézve, mondá Szerda
helyi, önérzetes haraggal.

—■ Ugyan miért adnék én okot Vejkeynek a kihívásra? — 
kérdé Gizella.

pesi temetőben, a hideg földben . . . Áldja meg az isten a haló 
1 porát is.

Oly szomorú most levelem hangja, mint az idő. Az ég most 
is be vau borulva, ámbár délig igen szép idő volt. Olvadt is annyit 
ma, hogy még talán egész évben sem olvadt annyit. Ha falun pár 
hétig mindennap ennyit olvad, gondolom lesz is ott szép világ I 
Persze olyan falut értek a hol térdigéró sár szokott lenni.

Most pedig azon Ígérettel zárom be jelen soraimat, hogy leg
közelebbi levelemben Lukácsy Sándornak „A szomszéd uram kaka
sa" czimű népszínművéről fogok megemlékezni, melyet először 
holnap adnak a népszínházban.

Lakos Gyula.

Vidéki levél.
Van megyénknek a Duna mentében egy tőzsgyökeres 

magyar városa, melyben műkedvelői társaság színjátékok 
rendezése által a 300 kötetet meghaladó casinoi könyvtárt, 
tüzoltó-egyletünk vagyonát, a szegény tanulók segélyezésére 
ezélzó „tőkét" gyarapító s más jótékony czélokat előmozdí
tott, a mint az alkalom magával hozta és a szükség meg
kívánta.

A színjátékok, művelődési szempontból véve, a társa
dalom irány uézeteire kétség hívül befolyással levéu, művelő 
hatásukról Ítélt már elégszer a közvélemény, kitűnő szín
müvek 1 —200 drb arany jutalomdijban részesülnek, a kö
zönség pedig ünnepli és gyászolja e téren kiválóbbjaink em
lékét. És méltán, — mert ki ne tekintené egy-egy paedagogiai 
leczkének a houszoretet édes érzetének táplálására irt remek 
történeti avagy oly népszimnüveiuket, melyben bár a furfaug, 
csel, ravaszság, néha kiszámított ügyességgel üli egyideig 
diadalát, de a végeredmény mindenkor a jog s igazság dia
dala. Dicséretet érdemlő nemes foglalkozás tehát, ha iparos 
ifjúságunk a szórakozásra szánt idejét szellemi önművelődésre 
fordítva a közönségnek önmagát jutalmazó oly élvezetet 
nyújt, melynek anyagi érdeke jótékonyság, alaki czélja pe
dig az életismeret általánosítása, mulattatva terjesztése.

A  f. hó 9-én tűzoltó-egyletünk javára rendezett „Sárga 
csikó" boldogult Csepreghy Ferencz kitUnő színműírónk éue- 
kes népszínművének előadása fényesen sikerült. A színmű 
élénk eljátszása hangos dicséretre késztette a közönséget, 
oly hatást gyakorolt, hogy a közkívánat ismételt előadását 
sürgeti. Burkoviss Hermin k. a. „Erzsi", Matyasovszky Emil 
pedig a szó teljes értelmében hűn adott „Iczig" szerepében 
aratott tartós elismerést ; mig Csiky Árpád mint „ Bakaj

— Igen ez és nem más. A czél engem elejteni, semmivé 
tenni — válaszolá Szerdahelyi.

Tán tovább folyt volna így a beszéd, ba Pásztorfyné nem 
jönn a terembe siettetni leányát az öltözessél azért, hogy mehes
senek már a házi vigalomra, mi Bánhegyi Lajosnál tartatott, 
hova Szerdahelyi és Yejkey is hivatalosak voltak.

Gizella reszketett a fej-ék feltevésnél, mit anyja tett oda, hol 
az imádó azt legjobban állónak vélte.

— Nyolcz órakor megyünk, addig méltdztassék a társáig* 
terembe jönni, hol Gizella fog egy kedvelt darabot eljátszani, — 
mondá Pásztorfyné mialatt felnyitá a társalgó terem ajtait.

Gizella bár kedvetlenül, de engedett anyja felhívásának s 
távoztak a terembe, hol ö azonnal a zongorához ült s végig futva 
a billentyűkön, érzéstelten énekelni kezdett:

„Szeress a mig szeretni tudsz,
Szeress a meddig csak lehet,
Közéig az óra, a midőn 
Bánkódva állok sirod felett.

Vigyázz! szivedben láng legyen,
Érezd a szerelem hevét,
Mig egy rokon szít lángja majd 
Viizonszerelmet int feléd."

— Az ok egyedül az, — legalább Vejkey részéről — hogy 
engem legyőzvén, Nagysádmík szerelmét megvallja I viszonzá 
Szerdahelyi.

— És nem más az ok, egyedül ez ?

A dal végével Gizella könytelt szemei Szerdahelyiéval talál
koztak, mire mély csend lett a teremben addig, mígnem Pásztor- 
finé az indulást j e l z é . ----------------------------------------------------

Bánhegyi Lajosnál fényes társaság gyűlt egybe s lejtettek A



Audi ás* szpmélyesifője — miután szerepéből kifogyván — 
leleményes kérdései által tudta 5 —10 percznyi időszakig 
késő „Harasztos kántor* uram megérkeztéig czigány vendé
geivel mulattatni a közönséget, a mű eredetiségének legcse
kélyebb hátránya nélkül. — Méltán érte azonban a legna
gyobb elismerés Burkovics Lajos urat mint rendezőt, mert 
a hadsereg győzelme a vezér főérdeme.

Az anyagi haszon !)3 írt lett.
K dunamenti város Bezdán, melynek érdekében valóban 

melegen üdvözöljük a műkedvelő ifjúságot nemes vállalko
zásaiért s kívánjuk, hogy az önművelődés baszna és a köz
tisztelet hangulata legyen fáradozásaik legszebb jutalma.

-  r —ez.

II I 11 E K.
— Farsang böjtben. „A bajai polgári ifjúság uumulattató 

és társalgó köre** f. hó 14-én a „Nemzeti szálloda* nagytermében 
színi előadás és tánczczal egybekötött zártkörű estélyt rendezett. 
Valóban élvezetes volt az est, mert úgy a fesztelen jókedv s mu
latság, mint a szabatos színi előadás nem kevés időre lesz emlé
kébe vésve az ott megjelent közönségnek. A müsorozat első tétele 
egy vígjáték volt „A képviselő és a közösügyek" czimmel, melynek 
egyes jelenetei igen felvillanyozták a közönséget. Tekintve az elő
adókat méltán mondhatjuk, hogy jól játszottak, különösen F r í n é k
J. ur KörtvélyeBÍ Demetert oly sikerültén játszotta el, hogy egy 
gyakorlott, színésztől sem várhattunk volna többet. G o 1 d s t e i u 
M. ur Eláll Menyhért szerepét adta kitűnő jelmezben és jó előa
dással. T o m a s i c s Erzsiké k. a. piaczára annak, hogy kezdő, 
mégis jól játszott, s ha leküzdi még az egyes hanglejtési hibákat, 
úgy ö a színpadnak kedves jelensége leend. Z i r u e r Gy. ur szin
tén UgyeB alakitó,Jósak kissé lassabban beszélne, mert gyakran 
alig lehet érteni az egyes szavakat. K 0 z e 11 a M. k. a. igen csinos 
szobaleány volt. — A második tétele a müsorozatnak „Az együ

gyű paraszt" Sz. Szabó László költeménye volt G od  á r  Juliska 
k. a. által jól szavalva. Ezután a „Kukli prédikácziók" czimü igen 
mulattató kis vígjáték következett; a közönség e darab előadása 
alkalmával mulatott legjobban, mi nagyban hatott is a személye- 
litökre. B e r n d o r í e r  E. ur Feles Mihály szerepét egész ottho
nossággal játszotta, mi főleg a gyakorlatnak következménye. M á- 
tyusM ariska k. a. bár folyton üldözte a lámpaláz, mi legkevésbé 
csodálható egy először a nyilvánosság elé lépőnél, mégis ügyesnek 
mutatta be magát. Csak merészen és sikerülni fog minden I — B o- 
r i s z á k  J. ur ismételve ügyességének adta tanú,jelét: a színpadon 
otthonos, s Így szerepét is ^legelsők közé emelte. Ko vát s  Mari k.

zene kedvderitö hangjai mellett, minek Bánhegyi kimondhatlan 
örvendett..

Ott tündökölt Pásztói 1F Gizella is, kinek arczán azonban 
a szokott mosoly helyett •- bánat honolt, mi mindenkinek feltűnt. 
Kérdezték is tőle, hogy miért van ez, azonban ó e kérdéseket fele
let nélkül hagyta, megmaradt komolynak Szerdahelyivel társa
logván.

Eme komolyságajfelett csakúgy örvendő alak volt látható, 
ki daemonilag mosolyogva tekintett a bánatteljes ifjúkra — ez 
Vejkey Gyula volt.

Ha valakit rósz kedvjjkörnyez,, élv nélkül marad annak min
den öröme.

így volt ez Gizellánál is. Már hallani vélte, mint; fognak 
Szerdahelyi s Vejkey egymásnak nem a legválogatottabb szavak
kal felelni, minek vége a kihívás, s még inkább azon tudat tette öt 
kedvetlenné, hogy egyiknek elvérzése avagy megsebzésére okot ő 
szolgáltatott — bár tudtán és akaratán kívül.

A zugás és zene inkább egy tengeri orkán bömbölésének, a 
vadállatok haláltusájának, mint kedves hangzásúnak tetszett — egy 
szóval rósz kedélyben volt.

Néhány negyed óra múltával a másik teremben hová Szer
dahelyi is bement, moraj támadt s végül e szók voltak hallhatók : 
.Holnap reggel a mulató erdőben találkozunk."

„Kardra" volt a felelet, mely szavakat Szerdahelyiének is
merte fel Gizella.

£  szóknál Gizella arcza hasonló volt az őszkor sárgulva le

a. Dorottyát adta élethűen. G e r n e r  Irma k. n. szintén lámpa lázzal 
küzdött, de jövőben majd le is küzdi a z t; azért jól játszott. Kr a j -  
c s ov i c s  M. ur nagyban előmozdította a sikert. — Az egészről 
pedig elmondhatjuk, hogy jó és kerekded volt; a szereplők a kapott 
csokrokat és koszorúkat megérdemelték. — Ezután kezdődött 
még csak a valódi „farsang böjtben." A terem egy-két perez alatt 
a tánezterem jellegét ölté fel, s így most zsúfolva lejtettek a 
párok a sima (?) parquetten „Gyula" hegedűjének hangjai mellett 
addig, mígnem „Morpheus" inté őket arra, hogy kedves emlé
kekkel telten áldozzanak neki is. (H.—-y.)

— Amazonok indulója. A „Székeiy Katalin" czimü eredeti 
operette zenéjének egyik legszebb számát az Amazonok indulóját 
szerzője Erkel Elek zongorára is átírta s az Táborszky és Parsch 
kiadásában megjelent.

— Aradon Ipar- és term ény kiál litást rendez az aradi I. 
ált. ipartársulat ez évi augusztus 8 —15 napjain, mely nem csak 
Arad város, hanem Aradmegye, Békés, Csanád, Huuyadmegyére 
kiterjed.

A „Jlagyar Napvilág" 7-ik száma következő tartalommal 
jelent meg: Az egyliuszasos leány. Elbeszélés, i r ta : Jókai Mór. 
Folytatás. — A horvát parasztokról irta: Tisszó Viktor. — A 
magyar népszínműről. (Csepregi Ferencz halála alkalmából, három 
képpel.) i r ta : Visi Imre. —• Kréniió. —• Éjféli bárbaj. Ballada. 
(Vers,) i r ta : Arany János. — A gőzös iiáz, i r ta : Vera Gyula.
— Becsüljétek meg a verebeket. (Képpel,) irta: György Aladár.
— A piros bugyelláris. Elbeszélés, irta: Kazár Emil. Folytatás.
— A kisialudi-társasag közgyűlése. — Hogy áll a világ. — Az 
angol uóubeszéd. — Az osziták-viszouyok. — A gazdatisztekről.
— Konstantinápolyi követünk. — Tiszai vasút. — A delegácziúból.
— A képviselöliáz pénzügyi bizottsága. — Dubski gróf. — Mi 
történi az országgyűlésen. — A főrendiház. — Mi újság. — Gaz
dáknak. — Üzleti szemle. K é p e k :  Tóth Ede. — Csepregi Ee- 
rencz. — Szigligeti Ede. — A gőzös házhoz egy kép. — Ve
rebek teleli.

— Ne viseljünk szilk gallérokat. Egy orvoslapuak je
lentik Giüubergből, hogy ott egy iparos szemgyuladása miatt 
megkeresett egy Forster nevű orvost. Az orvos constatálta, .hogy 
a szemgyuladást egyedül a szűk inggallér okozta; midőn a pati- 
ens bővebb gallért kezdett viselni, a gyuladás rögtön elmúlt. Az 
orvos ez alkalommal kijelenti, hogy száz meg száz esete volt már, 
melyben a szűk iuggalér szemgyuladást okozott.

Szerkesztői üzenetek.
Britek Pál urnák Bpesten. Kíméljen meg jövőben oly czikk beküldésé

vel, mely már más lapban megjelent. 11a pedig írói hír-névre vágyó viszketege 
ismét bit: unió tettre sarkallja, említse meg legalább, hogy czikke itt-ott nap
világot látott, mert rólam nem tételezheti fel, hogy a „Bajában", „B. Köz
lönyben" múlt évben vagy ezelőtt megjelent ozikkekre emlékezzem. ”

hulló falevélhez s egész jvalójábau reszketett, csak e szókat — 
„És mégis megtörtént az, mitől én oly annyira irtóztam . . . .  a 
kihívás" bírta kimondani a többit elnyomta a zokogás.

Szerdahelyi kijött a másik teremből, Gizellát ily állapotban 
találva, karon öltve kivezető a teremből s felültetvén fogatára, 
vitte lakására édea anyja kíséretében, maga pedig egész hidegvérü- 
séggel távozott lakába.

— És mégis származásom homályban maradásával kellend a 
halálba mennem, — kezdé megindulva, lakába érve s levetve ma
gát a pamlngra — titokzatos származásomról ép annyit tudok, 
mint egy csecsemő. A levelet, mit nevelő atyám adott még fel 
nem bonthatom, inért még nem múlott el a két év, a pecsétgyű
rűvel pedig inég semmi utat sem leltem arra, hogy némileg is nyom
ra vezetve lennék. Igaz ugyan, hogy az kövével befelé van újamon 
s ki tán adhatna is némi felvilágosítást, nem bir azért adui, mert 
annak azon részét nem látja, mi által talán megismerné annak 
valódi tulajdonosát — az én kedves anyámat.

— De ha már így kell meghalnom — a mit ugyan én nem
hiszek — azon öntudat mégis vigasztal, hogy lesz egy kebel, ki 
síromat virággal beültetni fogja s köoyeket is hullat értem — és 
különösen az, hogy egy kebel — egy női szívért harczolva esem 
el, becsülettel, — ez utóbbi szókat mély és fájdalmas sóhaj kö
vette, mi után ö csendes álomba merült — lehet tán utolszor 
alszik párnák között, mert holnap talán már a rideg sir fogadja 
magába kihűlt tetemeit és a bömbölö orkán hallat felette rémes 
üvöltést. (Vége következik.)



S z í n h á z .
Szombaton, két heti szünetelés után ismételve, meg

nyílónak Thália templomának a jta i ; előadásra Győry Vilmos 
„Nótás K a tá“-ja volt. kitűzve, mi azonban B. Niké Lilla 
asszony betegsége miatt elmaradt, s helyette „Nem tűröm a 
háznál" czimü vígjáték adatott, melyről jót épen nem 
mondhatunk sokat csak azt, hogy Szirmay, egy pár jól 
eltalált helyzet komikumával megnovettette a közönséget. 
Azonban nem hagyhatjuk szó nélkül ama eljárást sem, 
hogy a fenti népszínmű előadásnak elmaradását, nem a 
szokott mód szerint és időben, hanem három negyed órai 
kinos várakoztatás után hirdették meg, a miért indokolva is 
volt a közönség bosszankodása.

Vasárnap „csakugyan" elöadatott a „Nótás Kata" 
nem nagyszámú közönség előtt, mely nem is a legjobban 
mulatott, mert a szereplők csak nem mind az egykedvűség 
netovábbját alkalmazták játékukhoz, ebben kivételt csupán 
B. Nikó Lina a cziinszerepben és Szirmay Boros András 
szerepében képeztek. A  karok szintén a lehető legrosszab
bul működtek. (H —y.)

Üzleti tudósítás.
Baján, 1880. február 14-én.

Búza 13.50 zab 6.40 bab 9.20 árpa 7.70 rozs 9.80 köles G.80 
kukorica 6.60

Az árak 100 kilogr. után.

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

Majdnem

m W  1 A J Á N D É K R É P E N !
Az „Egyesült brituma-ezüst-gyár“ („Vereinigten Britaniasilber-fabrik"- 

csődtömegétől átvett óriási készlet bekövetkezett többrendbeli fizetési köte
lezettségek teljesítése és az üzlet végleges feloszlása miatt

a becsáron alul 75 száza lékk al olcsóbban adatik,
tehát majdnem ajándék képen.

Csak 7 Irt 25 kiért (mely alig képezi a munkadij felét) kapható az 
alább megnevezett legfinomabb és legjobb britania-ezüst-servi^e, mely azelőtt 
29 Írtba került.

ÍM T  25 é v i  j ó t á l l á s  !
fi db britania-ezüst asztalkái angol aczélpengével 
G db valódi angol britania-ezüst villa.
G db nehéz 
6 db finom 
1 db nehéz
1 db „
2 db gyönyörű 
G db finom
6 db igen írnom 
1 db szép 
1 db finom 
42 darab.

evőkanál.
kávéskanál.
tejmerő.
levesmerő.
karos gyertyatartó.
tojástartó.
asztali táleza.
bors- vagy ezukor-tartó.
thea-szűrő.

Megrendelések a pénz elöleges beküldése vagy utánvét mellett, mig 
készlet tart

az „E gyesü lt britan ia-ezüst-gyár“
(líécs, Untere Ponaustrasse 43.) 

által a legpontosabban eszközöltetnek.
| Jtf*  Meg nem felelő áruk 8 uap alatt visszavételnek. "Qü)

■ ■ ■" <*** -járténtI

i j MATTON1
GIESSU ü BLI-je

a leg tisztább  a lk a ti

savanyiiviz
a légzési és emésztési szer

vek betegségei ellen.1 > 
;l
( i

Pás illák
gyomorbajok és köhögés 

ellen.

MATTONl HENRIK, Karlsbad
Kapható minden gyógyszertár és ásványvizkereskcdésbe

„ T B E  G R E S H A M "
életbiztositö-társaság Londonban.

Magyarországi fiók: II Ausztriai fiók:
Budapest Fer.-József-tér 5.|j Bécs Opernring 8.
A társaság vagyoua........................................................... fres 66.570,023.95
Évi bevétel biztosítások és kamatból 1878. junius

3 0 - á n ................................................... . . .  fres 13.628,702.40
Kifizetések biztosítási és járadéki szerződések s 

visszavásárlások stb. után, a társaság fennállá
sa óta (1848) több m i n t ................................  fres 86.000,000.—

A legutóbbi tizenkét hónapos üzleti idő alatt a
tá rsa ság n á l.................................................................fres 58.340,600.—
értékig nyujtatuak be ajánlatok, miáltal a leg- 

' utóbbi 25 év alatt benyújtott ajánlatok összér
téke több m in t........................................................... fres 945.002,825.—

értékre megy. — Tervezetek s minden közelebbi felvilágo
sítások az osztrák-magyar birodalom minden nagyobb városá
ban az ügynök urak s a m agyar és osztrák fiókok által 
adatnak.

AZ 51 ÍZBEN KITÜNTETETT

HOFF J -féle

bizonyltja a legújabb

köszönetmondó levél Budapestről
H o ff  J á n o s

a legtöbb uralkodók udvari szállítója, cs. k. taná
cso s, a koronás arany crdcinkercszt tulajdonosa 

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

Graben Braunerstrasse 8.
Tekint.eies urj

Kötelességemnek tartom önnek nyilvános köszönetemet 
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
czára a baj folyton növekedett, oly annyira, hogy naponta erőm 
elgyengült és 70 éves koromnál aggodalommal néztem a vége felé.

A hírlapok által malátakészitméuyeire 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 nyákfolyás ritkább 
és gyengébb) röviden mondva, majdnem teljesen fellábadtam. 
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, 1879. nov. hó 28-áu 
Kiváló tisztelettel

GOLDSCHEIN JAKAB,
Budapest, váczi-körut 50 sz.

Baján kapható csak: M ichitsch Is tv án  ur üzletében.

Nyomatott Nán&y Lajos könyvnyomdájában Baján


