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Hirdetések
a legjutányosabban számíttatnak.

JANKOVICH AURÉL
Baja és Szabadka főispánja fi méltóságának

SZÉKFOGLALÁSA
Haján, 1881. márcziushó 2-án és 8-áu.

A. Első nap, márez. 2*án.
a) BEVONULÁS.

A vig farsangi ünnepélyeknek ked
vezi tavaszi időjárást hirtelen fordulat
tal zord téli hideg és hó váltották fel, 
mintha az anyatermészet a kalendárium 
szerint beálló nagyböjtöt méltán fogadni 
akarta volna, mintha irigyoltc volna tö
lünk, hogy a hosszúra nyúlt carnevali 
vig napokat uiég komoly ünnepélylyel : 
megtoldani akarjuk. Hamvazó, helyesel)- ' 
ben havazó szerdára virradtunk. Kinek 
a bácskai utak téli állapotáról fogalma 
van, tudja, mily kellemes Szabadkáról 
Bajára utazni majdnem folytonosan tartó 
havazás közepette. A főispán ár ő inga 
az utat jelentékenyebb akadályok nélkül 
m egtette; csak egyszer tört el kocsijá
nak tengelye Almáson innen, egyéb baj 
nem érte, s igy mondhatni szerencsésen 
néhány órai késedelemmel, városunk ha
tárához ért.

I t t  ú tjá t állta számos fogaton és 
lóháton kiindult tisztelgő bizottság, mely
nek meleg érzelmeit és forró rokonszen- 
vét az érkezett vendég irányában a ki
állott uedves hideg nein birta lohasztani. 
A bizottság élén álló polgármester meleg

TÁ8C1EA.
MOLNÁR GYÖRGY

III. RIKHÁRD KIRÁLY
TANULMÁNYÁBÓL.

(Az egész 5 ivre terjedő könyv u színházi pénz
tárnál 40 krt kapható)

R i k h á r d a t r ó n i g .
Shakspere nagyszabású tragédiái közt 

leghatalmasabb Rikhárd j nemcsak a killfor- 
m&t és szerkezetet tekintve, de a költői benső 
alkotást is.

Ha Shakspere más müveiben is gyö
nyörködünk a plaszticitás ób arányosság szép 
ségein, III. Hikhárdján bizonyára csodálattal 
telünk el, mert ez a tragikai költészet tö
kélye — minden izében, minden részében.

III. Rikhárd a tragikai költészet min 
tája; — mint Lear király „izről-izre" ki
rály, úgy III. Rikhárd izról-izre tragédia I 
Olyan tökéletességgel bevégzett szobor ez, 
melynek tömör kőanyagján csupán az alko
tás szellemét látjuk, a nélkül, hogy a mester 
vésője csak eszünkbe jutna is.

Állítják, hogy Shakspere 27—30 éves 
koriban irta s hogy müvei közt ez a nyol- 
czadik, — nagyobb szabású tragédiái közt 
pedig az első és bizony leghatalmasabb a 
tökélyben íb.

VI, Henrik király három részét irta 
meg előbb, melynek befejezőse III. Rikhárd j 
de a kettő között megírta Romeo és Júliát, 
— a szerelem eszményítése után a bűn esz
ményítését I

III. Rikhárd a bűn eszményítése. Shaks
pere alkotó költészete nem szállott oly szé
dítő mélységbe egy tragédiában sem, mint 
Rikhárdbsu, -  de oly magasra sem I

A tárgyat megtalálta nemzete történe
tének legvéresebb lapjain, meg a személyt, 
az egyént - mindent; és mégis az ragadja

vegye* ta r ta lm ú  hetilap .
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Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

szavakkal fogadta az őszinte tiszteletet 
megköszönő főispánt s a város kocsijára 
őt ültetvén, megindult a hosszú menet. 
Két lovas pandúrt követte a többi lovas, 
ezeket a főkapitány s ennek kocsiját a 
a polgármester a város vendégével igeu 
számos kocsitól kisérve. O tt láttuk dr. 
Ivnnovi' Pál, Drescher Ede, Állaga 
Ottó, Csorba Fcrencz, Schcrer Antal, 
Uosenbcrg Mór, Stccklcr Samu és szá
mos más helybeli polgárt. Folytonos 
taraczkduirogatás között robogott be a 
hosszú menet a városházába, hol Állaga 
Imre főjegyzőnk szívélyes „Isten hozta" t 
mondott a leszálló vendégnek.

b) TISZTELGŐ KÜLDÖTTSÉGEK.

Pár pereznyi szünet után, mely alig 
volt elég a döczögös ut fáradalm ait le
csillapítani, mert a teljes kipihenéshez 
napok kellenek, ő méltósága fogadta a 
tisztelgő küldöttségeket az előre megál
lapított rendben, természetesen lámpa- 
fénynél, mert „öreg este" lett. Első volt 
a városi tanács és tisztviselők hosszú 
sora, vezetve a diszmagyarba öltözött, 
polgármester által, ezt követték az egyes 
egyházak és hitközségek képviselői, n 
helyben állomásozó katonai tiszti kar, 
aj.-b iróság , adó-, távirda-, posta-és ka 
taszteri hivatalok, a gymnasiumi tanár
testület, a képezde igazgató tanácsa és 
tanártestülete, a néptanítók; a casinoi 
és olvasói egyletek; a polg. czéllövész-

egy le t; a pénzintézetek, végre a bajai 
ipartársulat. Ü méltósága valamennyi 
tisztelgő küldöttségnek hozzá intézett 
szavait megfelelő talpraesett válaszszal 
megköszönte.

c) FÁKLYÁS-ZEN E.

Mintegy 8 órakor indult 200 fák
lyavivő a „B árány“-hoz eziinzett ven
déglőből Scheibncr főkapitány úrtól ve
zetve a városháza felé a helybeli első 
zenekar kíséretében. A sok fáklya lángja 
és filstgomolya tündériesen tündöklött. a 
komorsetét éjben.

A városháza elé érvén az impozáns 
menet, ott félkörben állást foglalt. Az 
erkélyen megjelent az ünnepelt főispán s 
Drescher Ede ügyvéd üdvözlő szónokla
tot intézett hoz.zá harsogó hangon, - 
(beszédjét lapunk más hasábjain találja 
meg a szives olvasó) mire az út fára
dalmaitól és számos tisztelgések fogadá
sától ellankadt nap, illetőleg est hőse 
röviden válaszolt.

B. Második nap, márczius hó 3-ika.
a) TULAJDONKÉPI SZÉKFOGLALÁS.

A Wtiiaött időben pontban 10 óra 
kor a közgyűlésbe küldöttségileg meghí
vott főispán ur ő méltósága harsány él
jenekkel fogadtatván, kijelenté, hogy ünne
pélyes esküje letétele előtt ősi szokás 
szerint először Isten házába megy az 
ég áldását kikérendő, hová őt a polgár

mester, főkapitány és több bizottsági 
tag urak elkísérték.

Visszaérkezvén a gyülésterembe, el- 
mondá a városi főjegyző ur által felol
vasott szokásos esküt, mire polgármester 
ur ismeretes ékesszólásával a város nevé
ben melegen üdvözlő.

Hely szűke miatt ezen, valamint a 
többi szónoklatok részletes ismertetésébe 
nem bocsátkozhatván csak a lényeges 
eszmék megjelöléséreszoriikozhatuuk, Pol
gármester ur a bizalom teljes üdvözlésen 
és fogadáson kívül, különösen az anyagi 
gyarapodás szükségességét lmngsulyozá, 
melyre törekednie kell az államnak — 
hogy független és szabad legyen, a köz
ségnek és egyeseknek, hogy kötelességük
nek eleget teltessenek és saját jólétük
nek örvendhessenek. - Ezen irány felé 
lordul a nemzet vezéreinek tigyelrue és 
törekvése, ez irányban kell városunknak 
is előre törekednie. Kéri osztatlan biza
lommal fogadott, és az eltérő nézetektől 
eljárásában vezetett, de ezen közös czél 
felé törekvő városi pártol; felett p á rta t
lanul álló főispáut a várost anyagi fel
virágzásában kitűnő tehetségeivel elő9e-
fptxni

Következett főispán úr ő méltósá
gának székfoglalója. Részletesen korül- 
vonalozta a törvény által megszabott 
hatáskörén belül leendő működését s szí
vesen felajanlá legjobb akaratát és tehet
ségét azon város felvirágoztatására, mely-

csodálatra az elmélkediít, hogy e történet 
politikai sok ág-bogu kuszáit lapokról, eme 
szünetlenül előtérbe magasodható háttérből, 
miként alkothatott még oly lángszellem is, 
mint Shakspere, ily kflltóileg minden izében 
igaz, tehát szép és tökéletes tragikai müvet.

Shakspere e müvének alkotása mellett 
Katonánk remek tragédiája jut eszembe, 
melyben „lSáuk-bán“ nagy költője mindun 
tahin előtérbe hozza Magyarország gyászos 
politikai hátterét és ezzel igazolja Bárány 
Boldizsár kritikai rostáját, melyben Bank- 
bánt inkább: „a magyar nemzet", mint 
„Bánk-bán" tragédiájának nevezi.

III. Rikhárd királyban (bárkinek és 
bárminek a legcsekélyebb hozzájárulása nél
kül) minden Rikhárd szenvedélyéből foly ; 
— hősi lénye, nagy szelleme a koronát állítja, 
mint prédára néz. föl rá sas szeme, láng- 
szellemének erejével lejtőt emel hozzá, hogy 
vitézi karjával elérje és önön fejére tegye !

Hasonló gyorsasággal, egyöntetűséggel 
egy tragédiájában sem haladnak u cselekvé- 
nyek olyannyira egy csapáson és oly mélyen, 
mint Rikhárdban; — mint a vndfolynm, 
mely tajtékos habjainak csapkodásával meg
ostromolja és darabokra töri az emberi ke
zek által útjába emelt meredek gátokat. 
rohan itt minden a nélkül, hogy fölcsapó 
hullámai a tört réseken elágaznának, de sőt 
dagadt tengerárként, bőazülten rontanak a 
vádpontot elzáró gránitszirtekre, hogy olt 
megsemmisüljenek.

Shakspere minden müvében világos, 
egyszerű, de annyira egyben sem oly nyitott 
könyv, mint 111. Rikhárdban, melynek elég 
az első scénáját és az álom után való jele
nését olvasnunk, hogy megértsük; de, hogy 
meg is alkossuk, még pedig a tragicum nagy 
mesterének legköltőibb eszményében, láng- 
szellemének legmagasabb értelmében, ahuz 
az előadó művészetnek oly tökélyes képessége 
kivántatnék, mint a milyen tökéletes e mü 

I vében maga Shakspere is !
Láttam igazi nagy művészeket, kolos

szális Shakspere alkotókat, jegyzeteim lábiá
ján és emlékembe mélyen bevésve megőriztem 
Egressy (í., ür. Lendvai, Tóth, I.evinszki, 
Dessoir, Dawison, s mások alkotásait, de 
egyik sem emelt tol Shakspere e hatalmas 
alkotásához.

Dawison adott legtöbbet s az ő Rik- 
bánija legalább megközelítette a költő király 
merész szárnyalását.

Egressy G. az ö nagy alkotó erejével 
és psychologiai tudományával mindeniket el
homályosította volna 111. Rikhárdban, ha 
színészi nyelven mondva — megszerette volna 
e szerepet, de nem szerette és ezért nem is 
igen játszotta, sót talán mélyebben sem gon
dolkozott felette, különben nem irta volna 
niegbecsillhetlen könyvében, hogy III. Rik- 
hátd és Moor Ferencz alaphangjai közt ro
konság van.

Or. Lendvai művészete nem tudott e 
nagyszerű alakhoz izmosodni, mit legjellem
zőbben az a kiitika fejezett ki, mely az ő 
Rikhárd,járói csak annyit tudott mondani, 
hogy „Lendvai Itikhárdjáunk elbittük és ter
mészetesnek találtuk a koporsó előtt folyó 
jelenést és azt, hogy Annát meghódítja!" 
Pedig ltiklrárd nem hódítja meg Altnál, csak 
legyőzi, megnyeri magának, de szív  nélkül; 
— azonban ör. Lendvai úgy tudott szeretni 
a színpadon, hogy nem csoda, ha a kritikus 
is „meghódítás" mik vette tőle Rikhárd, szc 
relcmvalló jelenésében Anna megadását.

Tóth Kikhárdja erő és tartalom nélkül 
való Tartulle volt, a tragoedia közepén mar 

i egészen kimerülve; e nagyra törekvő, fárad- 
liatlan szorgalommal búvárkodó művész, — 
utolsó éveiben egész szenvedéllyel állott a 

1 tragikai múzsa szolgálatába, melytől azon
ban sem Maebethben, sem Rikhárdban nem 
nyerhetett babért, mig a karakter-festésben 

. Megyeri után is halommal szedte.
Komáromi Samu, ez. a sok tekintetben 

I magyar Gurrik, Egressy G. tudományos mű
vészetével, hatalmas Rikhárd lectulett,

Lewmszki Kikhárdja egy szánalmas ver

gődő lelkű közönséges gonosztevő, ki nem 
indít részvétre és nem megdöbbentő. Schiller 
Moor Ferenc et láttam benne és nem Shaks
pere ÜL Rikhárdjál. Sajnos, hogy e rendkí
vüli értelem- és szellemi erővel bíró nagy 
művésznél nem párosult a fizikai eró is,

Dessoir Rikhárdj&ban a sátáni vonás 
volt a túlnyomó, még azon jelenetekben is, 
melyekben az alapvonás, t, i. a hősi az ural
kodó, holott ezt ltikhárdban, a maguk he
lyein, egy egy pillanatra mindig ki kell emelni, 
ugyszlóván . átcsillogtat n i ; a koporsó előtti 
jelenete azonban Lady Annával, remek volt; 
Dessoir, csakis Dessoir magyarázta meg iga
zán e jelenet lélektani igazságát, az igaz, 
hogy Annát is kitünően betanította e scénára ; 
csak azt a színpadias fogást ne használta 
volna Dessoir is e jelenetben, hogy Anna 
hosszú gyaszfátyola alá rejtőzve tapadt An
niihoz., midőn szerelmet vall; ez úgy látszik 
hagyományos szokás a német sziuész.etnél, 
mert másoktól is láttam ezt s eltez hasonló 
üres színpadi fogásokat használni Rikhárd
ban ; igaz, hogy ez a színpadi logás Dessoir- 
lói hatásosan jött ki, mint Sulvini sírása is 
Othellobau, mikor dicsőségeinek nagy emlé
keitől búcsúzik, — de az. efféle külső és benső 
bravourokuak ellent mond Rikhárdban a 
külső helyzet, n környezet jelenléte, Othel- 
loban pedig a benső lelkiállapot, mert nem a 
kiégett nap cstalkonyának clegikus hangu
lata ez, Imiiéin a véresen leáldozd napé. mely 
vihart jelent sa  mi (''hellónál rögtön jelent
kezik is.

Dawison Kikhárdja erőteljes volt, de 
egészében nem tudott Shakspere tökéletes 
alkotásáig emelkedni, e mellett túlságosan 
zajos, tomboló, - sőt ideges volt; a hősi és 
sötét lélek alapvonásait mélyen kiemelte, de 
a démoni, nz. ördögi humor élesen metsző 
sziliéi halványak maradtak nála és hiányzott 
még az n — Rikhérdot oly mélyen jellemző 
— maró gúny is alkotásából, mclylyel tet
teit mintegy simítva, lelkiismeretét, áltatva, 
a világot minduntalan arczul csapja. A Da-



ben ifjú ívei Irgliodvesebb emlékei és 
számos baráti kötelék fűzik.

Kiemeljük beszédének azon részét, 
melyben mint a városi hatóság és egyes 
tisztviselők ellenőre megígérő, hogy a 
kötelossűgteljesitö lelkiismeretes tisztvi- 
setének legjobb barátja, pártfogója, ju
rának és igazának védője, kiérdemelt 
eltihaladásának pártolója leend, ellenben 
a kötelességriiulasztót a törvény teljes 
szigorával sujtandja.

A több ízben éljenzéssel kisért és 
lelkesen fogadott föispáni székfoglalóra 
a közgyűlés részéről válaszolt Dr. Iva- 
novics Pál ur, bárom pontra irányozván 
a közgyűlés és ö méltóságának figyel
mét. Mint zentai polgát mester ő méltó
sága a tanügy felvirágoztatásában ma 
gának olóviilhotlcn érdemeket szerzett. 
Mint polgári származású és velünk egyező 
gondolkozása férfiú főispán ur ő méltó
sága minket megért s velünk érez. Mint 
helyben nevelkedett s ifjúságának legszebb 
emlékeivel hozzánk csatolt férfi szivén 
fogja viselni városunk ügyét, mely a lét 
és nem lét között lebeg. Kéri, hogy a 
legközelebb eldöntendő kérdésben, a vasút 
ügyében ■ hathatós szavát városunk 
érdekében emelje fel magasabb és legma
gasabb helyen! Lelkes éljenzés befejezte 
a t. k. székfoglaló ünnepélyt.

b) A DISZEBÉI).
Kétszáznál több ember gyűlt össze 

félkeltőkor a „Bárány“-hoz czimzett ven
déglőben. Megtelt zsúfolásig a nagy te
rem, meg a két szomszédos le lyiség sót 
voltak, kik ülőhelyet nem találtak s tá 
voztak. Az első felköszöntést Főispán 
ur ó méltósága monda Ö császári és 
apostoli Felségeikre, a királyra és ki
rálynéra, utána Szutrély Lipót ügyvéd 
ur a Fóistián urat élteté mire a f«lkö- 
szöntések árja gyors egymásutánban kö
vetkezett. Mondottak lelkes szavakat : 
D r. Mauser Mór, Dr. Ivanovits Pál, 
ngs. Latiuovits Gábor, ngs. Ozirfusz Fe- 
rencz, Dr. Nikolszburger Károly, Scbeib- 
ner Gyula, Dr. Ladányi Mór, Erdélyi 
Gyula urak stb.

A ht lybcli első zenekar az ebéd 
alatt kitünően játszott, az étel ital mi
nőségéről csak dicsérettel eralékezhetünk 
meg, nem úgy a kiszolgáltatásról, mely 
a legprimitívebb vidéki igényeket sem 
elégítette ki. A tulnjdonképeni ebéd be
fejeztével kezdetét vevő „fesztelenségé 
az esti órákig együtt tartotta a társa
ság nagy részét.

c) SZÍNHÁZI d ís z e l ő a d á s .
Az ünnepélyek sorát este a hely

ben működő színtársulat által főispán ur 
0  méltósága tiszteletére rendezett dísz
előadás zárta be. Pontban fél 8 óra
kor jelent meg az ünnepelt, s helyét 
Latinovics Gábor orsz. képviselőnk és a 
polgármester mellett elfoglalván, kezde
tét vette az előadás, melyet egy szépen 
sikerült allegória előzött meg. — A 
„Bárány" szintermc talán sohasem látott 
annyi s oly díszes közönséget, mint ez 
e s te ; ott láttuk a szomszéd törvényha
tóságok küldöttein kívül a város előke
lőit majdnem valamennyit, a hölgyeket 
jobbára estély toilettcben. — Maga az 
előadás egyike volt a legsikerültebbeknek, 
melyet Csóka társulatától az idény alatt 
láttunk; — a „Falusiak" Szigeti idili 
vigjátéka adatott. — Csókáné (Irma) já
tékával elragadta a néző közönséget, 
Szinnayné (Ováriné), Vedress (Halni,iy), 
Peterdy (gróf Erdey) összevágó s ügyes 
játékukkal az estét egyikévé a legét ve
zet esbbnek varázsolták. — Az első lel 
vonás után Kocsis Irma kisasszony „Kr- 
nani“-ból énekelt egy áriát, a 11-ik 
lel vonás után pedig Fekete egy spanyol 
romanceot, mindkettőt remek énekükért 
szűnni nem akaró tapssal jutalmazták.

J a n k o v i e h  A u r é l
főispán u r ö m éltóságának székfoglaló

BESZÉD E :

Tekintetes törvényhatósági Bizottság!
A közgyűlés szőne előtt imént letett 

eskü szavainak elhangzása után, elfoglalom a 
föispáni széket, melyre engemet a magas kor
mány bizalmából, Ő császári és apostoli ki
rályi Felsége legmagasabb kegye kivett meg.

A törvénv a főispánt, a végrehajtó ha
talom képviseltjeként állítja a törvényhatóság 
élére. A főispán vezeti tehát a törvényhatósági 
közgyűléseken a tanácskozást; elnöke a köz
igazgatási bizottságnak: ellenőrzi az önkor
mányzatot és őrködik a törvényhatóság által 
közvotitett állami közigie/.gatas erdőkéi lelett.

A közgyűléseken kerülnek tárgyalni os 
vita alá, tekintetes Bizottság, a városnak anyagi 
és szellemi felvirágoztatására ezólzó minden 
fontos kérdések: nem ritkán merülnek fid 
azonban olyan ügyök is, melyeknél egyesei! j 
személyileg közvetlenül is különösen erdokel- 
vék. _  Részemről biztosíthatom a tettes köz
gyűlést, hogy főtörekvésom mindig oda fog 
irányulni, begy a tanácskozást a túrgyilagos- 
8,1 g és higgadtság medrében tartsam, hogy 
Így a szouvedélyosség, mely rendesen igen 
rossz tanácsadó szokott lenni. a gyulesto- 
remből kizárva legyen : továbbá semmiféle 
magánügyet, pártérdeket a közügy rovasura 
előmozdítani vagy támogatni nem fogok, s a 
kicsinyes érdek vagy önzés szűk körön tul 
emelkedve, oda fogok törekedni, hogy az igaz
ságot személy-, rang- és pártkülönbseg ne - 
küL legjobb meggyőződésem szerint kiszol
gáltassam. . ,

Alkotmányos államban s az önkormány- 
zalból kifolyólag a vélemény és szólásszabad- 
ság egyik legszebb joga a polgároknak, E 
jogot, a törvény keretén belül, minden időben 
és minden körülmények között tiszteletben ; 
tartani, meghatalmazni, nemkülönben a köz
gyűlés többségének kilejozett akaratát híven, 
nieghamisitatlanul határozatként meghirdetni, 
s jogerőre emelkedése után, annak pontos vég
rehajtását követelni, szigorú kötelességemnek 
ismerendem.

KI bennem a hit, miként a tekintetes 
Bizottság és a tettes városi tanács erkölcsi 
és szellemi támogatása mellett, a legszebb si
ker koronázandja ebbeli törekvéseimet.

Az 1876. évi VI. t. ez. által szabályo
zott közigazgatási bizottságnak elnöke lévén 
az ezen hatóság által eszközlendő állami és 
törvényhatósági közigazgatási tekintetében , 
szigorún fogom követelni, hogy a rendeletok 
és határozatok végrehajtására hivatott köze
gek . feladatoknak pontosan megfeleljenek. 
hogy igy az állami tisztviselők és az önkor
mányzati közegek működése között a kellő 
összhang — mely nélkül siker nem képzel
hető — meglegyen.

Tekintetes Bizottság! A jó közigazga
tás az állam és igy a törvényhatóság jólété
nek, a polgárok megelégodettségénok nélkü- 
lözhetlen követelménye.

Hogy mily nagyfontosságu dolog a köz- 
igazgatás és hogy mennyire kihat az a polgá
rok vitális érdekeire, mindenki előtt igen 
világos színben fog feltűnni, ha figyelembe 
veszi, miként a jó közigazgatás magában fog
lalja és egész terjedelmében felkarolja nemcsak 
az állambiztonságot, a magyar államiság esz
méjének megvalósítását, fontartását és a nem- 
zetgazdászat érdekeit; hanem a személy és 
vagyonbiztonságot, a népnevelést, a közműve
lődést, a mezőgazdaság fejlesztését, az ipar 
és kereskedelem emelését; továbbá a polgári

wison és Dessoir Rikhárdjából, — tehát a 
kettőből kerülhetett volna ki egy tökéletes 
egész Rikhárd, a Sliakspere III. Rikhárdja !

A többi Rikhárdokról alig lehet szólni; 
tapogatódzuuk, talán értjük is annyira, hogy 
képzeletünkben meg is alkossuk, ámde mit 
ér, ha kiviteli erőnk gyengeségében a költó 
eszményét egészben nem bírjuk megérzéki- 
teui, sőt még a Davvison, Dessoir alakításai
tól is oly messze maradunk !

De azért játszuk és játszanunk kell e 
remek alkotást minél többen és mentül több
ször, mert ez a legnagyobb iskola a sziui 
művészetre, valamint a drámai költészetre is.

Rikhárd szerepében úgyszólván minden 
természeti és erkölcsi állapot meg van, a mi 
a szini művészet fogalmában él. a mi a drá
mai költészet alkotásaiban, hogy úgy mond
jam: százféle eszményében élőképen jelent
kezik és az emberi lelek gyökereiből kiága
zik. Ezért nehéz és elérhetetlen III. Rikhárd 
tökéletes művészi alakítása !

Mint minden tragédia a csúcspontra 
fölemelkedő és innen a katasztrófába sülyedö 
részből áll, melyet tragikni lejtőnek neve
zünk — úgy III. Rikhárd is mintegy két 
részre van osztva, még pedig preguánsabb 
kirívómat lat, mint más müveiben : első részét 
látszólag dirib-darabokra szabta a nélkül, 
hogy a veres fonalat, az összekötött láncz- 
szemet csak egy pillanatra is elszakadni — 
sőt tágulni éreznök. Első részében alakos- 
kodó szinészszé teszi Rikhárdját, de a szó 
teljes művészi értelmében; egy Ilosciussá, 
ki, — mint ezt Shnkspere VI, Henrik szá
jába a Rikhárdot előadó színész tájékozása 
végett is adta, — újabb játékot hoz színre, 
nem tnrtüffösködve, nem ámítva, nem csalva, 
nem képmutalással, hanem oly nagy művé
szettel játszva és előadva a nagy czél rt 
magára erőltetett szerepeket — igen, sze 
repeket, hogy környezete mintegy meg- 
bűvölve, meggyőzve — a legigazabb valóság
nak veszi.

Shakspere lángelméje gondoskodott róla,

hogy Rikhárd Rosciusábatt mindenütt ott 
legyen Rikhárd is épp úgy, mint mikor a tra- 
gikai lejtő magaslatán a 2-ik rész kezdeté
nél, a már koronás Rikhárd elveti magából 
(nem magáról) Iíosciust és Machiavellit, 
mint a kire azt mondja, hogy : „majd tőle 
tanuljon."

Es ntibi-n gondoskodott Shakspere arról, 
hogy Rikhárdját a művészi alakoskodás alatt 
is érezzük ?

A közbeszött számos magánbeszédek 
által és a félreszólásokban !

Hulló könjek.
VII.

Tudom, még most nem hiszed el, hogy 
Rettenetes sors vár reád !
Vonzó lényed varázsa tifogy . . . 
Nyugalmat még a sir sem ád.

i
Nyomorult lesz életed, halálod,
Lelked álma tépett foszlány ; 
Boldogságod meg nem találod 
Veszni indult csalfa, roiz lány.

Nem ez lett vön sorsod, nem ez, nem !  ̂
Ha a szivem szét nem téped 
S  ezért, — a mit meg kell könyeznem — 
Porig nem alázlak téged.

Várj ! Nagyon meg lesz torolva e z ;
Vagy fájaalm id már is nagyok t
Várj csak, vá r j! — Boldogtalan lesztsz ! \
En már régesrég az vagyok. |

És csak érted, csak temiattad 
Lett lelkem is nyomorulttá 
S  még a léit is nyakamon hagytad . . . j 
Csak lelkem feledni tudná ! j

Enyhitni vágynál még mély sebem,
Büszke, gőgös szivem sebét,

De többé nem veszlek észre, nem !
Ha surelmtm igy megvetéd.

Emlegethetsz átkot vagy poklot. 
Kívánhatsz rám szörnyű halált 
E zért; én a mi szertefoszlott,
Nem kötözöm . . . Utunk elvált.

Ha nem lesz, k i megvédjen, áldjon,
Ha borult lesz a fénylő ég,
Ha egyedül disz a világon,
Majd eszedbe jutok én még.

*  **
Ha nem lesz, ki hunytad sirassa,
Mikor sötét sim ák adnak,
Elfeledem, mi most sírom ássa 
S  akkor tán meg is siratlak.

Lakos Gyula.

J 9 ,  21 és 50 *
(Itajz.)

Irta : II A L M A Y K Á ZM ÉK.
(Folyt, és vége.)

Gondolatait tovább fűzé, — melyek oly 
tüzessé teszik agyvchjét, s egész valóját, 
hogy azt hiszi, melege van, — pedig fázik. 
Keble hullámzik, sokszor a levegőért kapdos, 
mintha két ember számára nyelné a friss 
levegőt, s neki mégis kevés I Nem tud itt j 
sem soká maradni, felugrik : keze alatt a . 
fagyos hó beszakad, kezet összevissza ron- ' 
gálja, ö azokat most nem érzi, — ruhája, 1 
teste csupa víz a hó olvadástól.

Ali I Mit törődjön ő ezekkel, — 6 be 
van telve három számmal, neki az a világa 
most a 19, 21, 50, melyeken kívül reá nézve 
senki és semmi más nem létezik. Ó csak 
fut, szalad, elbarangol Összevissza oly utczá-

és politikai jogok, nemkülönben # vallás sza
bad gyakorlását s végre a humanitárius intéz
mények létesítései és fiintartását is.

A jó közigazgatás létesítésére egy leiül 
szükséges, hogy a törvényhozás állal, a kor
mány kezdő meny özönéből kifolyólag, mindazon 
törvények mogalkottassanak. melyek a közér- 
zillot s a kor kívánalmaihoz kepost szükséges
nek mutatkoznak.

E tekintetben a jelenlegi magas kor
mány rendkívüli eredmonyt mutat lel, a meny
nyiben megalakulása óta sok oly törvény lép- 
tottetett életbe, melyek mindegyike, — a 
mellett, hogy ogy általánosan érzett hiányt 
pótolt, — egyszersmind azt is eredményezi, 
hogy hazai közigazgatásunkat, a kor követel
ményeihez kúpost és a mindenfelől nyilvánuló 
magasabb igényeknok mogfolelólog, a müveit 
nyugoti államokban lönállo közigazgatás szín
vonalára emolendi.

E törvények mindegyikét elősorolni azon
ban beszédem köretén tul esik, elég legyen az 
újabb időben életbe lépett törvények közül, 
csak néhány legfontosabbnak megemlítésére 
szorítkoznom, minő: a magyar nyelv tanítá
sáról a népiskolákban ; a kereskedelmi és er
dőtörvények : továbbá a közegészségügy: a 
gyámság és gondnoksági ügyek rendezéseiről: 
valamint a cseléd, a munkás és a gazda kö- 

| zötti viszony szabályozásáról; úgyszintén a 
! kisebb polgári peres ügyek ; büntettek s vét

ségekről ; nemkülönben a rendőri kihágások
ról szóló törvények, — melyek mindegyike 
közvetlen befolyással van a polgárok személyi 

1 és anyagi érdokeiro.
Tekintetes Bizottság ! A törvény tiszte

lete, mint tudjuk, minden államnak egyedüli 
biztos alapja. Kell, hogy a törvények és tör
vényes rendeletok végrehajtására hivatott kö
zegek részéről a létező törvények és törvényes 
intézmények iránt tanúsítandó feltétlen tisz
telet abban nyerjen kifejezést, hogy azok a 
magyar állam érdokeinek megfelelőig, teljes 
jóakarattal, kiváló ügybuzgalommal s szigorú 
lelkiismeretességgel hajtassanak végre: mert 
a polgárok jóléte is kívánja, hogy a létező 
törvények csak szőttemének megfelelően foga
natosíttassanak.

Alkotmányunk egyik legdrágább kincse 
az. önkormányzat, mely helyes irányiján ve
zetve, a legszebb gyümölcsöket termi, ellenkező 
esetben pedig végtelen hajok kútforrásává vél
hetik.

Az önkormányzatot a törvényhatóságok 
gyakorolják, és pedig a törvényhatóság egye
temét képviselő bizottság által.

Hazánkban a közigazgatás nagyrészüen 
az önkormányzatra van alapítva. Ezen hatás
körben alkotja a törvényhatóság a szabály
rendeleteket, választja tisztviselőit, a kik a 
határozatok pontos végrehajtására hivatták'

A főispán ellenőrzi az önkormányzatot. 
Ezen hivatásából kifolyólag őrködik a lelett, 
hogy az önkormányzati közegok úgy a tör
vényeket és törvényes rendeleteket, mint a 
törvényhatósági bizottság határozatait, a kellő 
jó akarattal és pontossággal végrehajtsák.

Én, tekintetes Bizottság, a lelkiismere
tes, a pontos, munkás és megbízható tiszívi-

kon, hol sohsem járt, de csak megy, megy 
nem hallja az emberek csipcis megjegyzéseit 
sem, kik nem tartják egész „tökéletes" em
bernek, — nem hat velejébe semmi, hisz 
úgyis színig van az más dolgokkal. Minden 
ember megcsodálja, — egyes részvétteljes 
ember ha elhalad mellette, megái , utána 
néz, s szomorúan mondogatja társának:

„Bizonyosan valami családi , vagy pénz
viszonyai tették azzá szegényt, a mivé lett." 
8 nem gondolja az, hogy mily igazat beszélt, 
— de nem úgy a mint ő gondolta.

Igen I A pénz, pénz ! Ez van az eszé
ben mindig, mindig azt juttatja eszébe a 
19, 21, és az 50-es szám, s ezen haszouta- 
luuságot nem képes elméje megemészteni, s 
egy kicsit talán rosszul lett, megcsömörlőtt 
tőle, — de azon gondolattal felhagyni nem 
képes.

Nem veszi észre, ha egy pajzán schus- 
ter inas, az útról odább toki, vagy ha épen 
véletlenségből neki megy, — ö csak mind
ezen dolgokra a 19, 21 és az 50 számokkal 
felel, melyeket bár ki nem mondana a vilá
gért, csak magában mormogja, s azért a mel
lette elhaladók legnagyobb része azt hiszi: 
eszelős.

Nem, nem! Csak tul van eszmékkel tömve 
elméje, s addig, inig azokat fel nem dolgozzu 
elméje, melyek agyát a Bábeli zűrzavar színhe
lyévé alakitük, addig nem gyógyul ki. De hisz 
az sem soká lesz, ma lesz a húzás, — akkor 
majd neveti, kaczagja a világot, neveti a 
most ö rajta sajnálkozókat, lesz is erre elég 
oka. — Ö beteg V Nincs 6 neki semmi baja, 
eiak megviseli a gond, — abenne lévő két-



selőt, minden erémbfil és minden rendelkezé- 
sóinío úllú törvényes eszközükkel, készségesen 
fogom pártolni, gyámolitani s szükség esetén 
igazságszorüleg védeni; előmenetelét pedig 
nemesek saját hatáskörömben, hanem bár
hol is előmozdítani, kedves feladatomnak tar- 
tandem.

Amint azonban elismeréssel, jóindulat
tal s múltán;fiattal leszek a kötelességet telje
sítő tisztviselő iránt, ép oly szigort tanusitan- 
dok a visszaélésekkel, nemkülönben a hanyag, 
képtelen vagy megbizlmtlan közegükkel szem
ben ; azok ellen ugyanis hatalmam egész tol- 
jével lépvén föl, az 187(>. évi VII. t. ezikk- 
bon körülírt főispáni jogokat érvényositen- 
dom.

A törvényhatóság toríilotén az állami 
közigazgatás közvetítését részben az önkor
mányzati közegek, részben pedig állami tiszt
viselők eszközhk.

£  lelőtt őrködni szintén a főispán jog
köréhez tartozik.

E részbon is, az állam érdekeinek szem 
előtt tartása mellett, hivatásom teljesítésében, 
ama meleg rokonszonv, őszinte ragaszkodás 
vezérelnek, melylyol én o nemes varos iránt 
viseltettem és viseltetem.

Tekintetes közgyűlés ! Midőn én a most 
elmondottakat a tekintetes közgyűlésnek bo
rsos figyelmébe ajánlanám, kinyilvánítom, 
hogy ügy az egyesek, mint testületek és ha
tóságok jogait mindig tiszteletben tartom és 
tartani egyik legfőbb kötelességemnek tartom.

Nőm kétkedem, hivatalos működésem
ben és minden jóra ezélzó törekvésemben a 
tettes Bizottság hathatós támogatásával loszek 
szerencsés találkozni, a mit midőn kikérni is 
kedves feladatomnak tartanám, egyidejűleg 
azon reményemnek adok kifejezést, hogy a 
kölcsönös bizalom mindvégig fennmarad köz
tünk.

Haja város kedves és emlékezetes volt 
mindig előttem, mely érzelmet a távolban is 
folytonosan megőriztem szivemben. A rokoni 
és baráti kötelékeken kívül ugyanis ifjú és 
térti korom legszebb napjainak emlékei, úgy
szintén a tini és testvéri kegyelet szentelt 
érzetei is ide fűznek, — és igy kétszeres örö
mömre szolgál, hogy a régi kedves otthont, 
önök körében nemcsak ismét föllelem, hanem 
egyszorsinind szerencsés leszek, o derék ha
zafias érzelmű város jólétéért, javáért, és lel
kes polgárainak boldogulásáért mindon erőm 
és tehetségemből munkálni.

Adja Isten, hogy ogyüttes ügybuzgó tö
rekvéseinket a legszebb siker koronázza I

A fáklyászene alkalmával D reseher 
Ede ügyvéd ur a következő beszédet tarto tta : 

Méltóságos főispán ur ! A nemzete iránt 
annyiszor példás szeretetet s sorsa iránt 
annyiszor kitűnő gondoskodást tanúsított 
felséges Urunk királyunk ép oly bölcs, mint 
kegyelmes fejedelmi határozata méltóságodat 
v város főispáni székébe helyezte.

A városnak, a mostani ünnepélyességnél 
jelenlevő lelkes közönsége, a nép ezrei, én,

féle érzelem vitája, melyek közöl az egyik 
gondolkozik és kérdez, — a másik : felel.

Látszik arczán a bensejében folyó küz
delem, melynek az egész teste, hatalma alatt 
áll. — Igen, szelleme és teste, melyeknek 
egyike sincs ezen nagy hatalomhoz szokva, 
s éppen ezért egész erejével, minden hatal
mával lepte el. — Megy, megy, — mindig 
tovább tovább, hazn nem megy, — szabad 
levegőt kíván, keble még mindig nem bir 
szabadulni a 10, 21 és 50 számoktól, sőt 
újabb újabb gondolatai, eszméi támadnak 
előtte, melyeknek létezéséről még mindeddig 
mit sem tudott, —- s tagadta, — de rnoBt 
hitelt ad nekik. — Egy gondolat nem akar 
az eszébe jönni, vájjon ha igy tart sokáig, 
— ki birja-e V de mit ? fontosabb ennél az 
sokkal, hogy minő házat épitessen, s hol V 
talán a sugárúton ? — Igen ? Nem V össze
veti s két véleményt érveivel, s utoljára fi 
muga határoz — önkivüli állapotában.

Nem jön az aem eszébe, hogy egy ne
gyed óra múlva a búzás megtörténik! Eb I 
mit? Ő bizonyos számaiban I Azok sokkal 
megbízhatóbbak, minthogy cserben hagynák, 
azt ctak az emberek teszik egymással, — 
bz élettelen számok sokkal emberségesebbek.

Ö csak tovább bolyong, kifelé az Uj 
Pestre vezet# utón, hol a lenyugodni készülő 
nap éppen az arczára veté fagyos pillantá
sát sugarainak, mely őt megdöbbentő, s meg
ijedt, félve húzta szemébe a kalapot, mintha 
a nap figyelmeztetné, hogy térjen vissza, — 
hisz a húzás már megtörtént, majd pedig: 
mintha a nap üdvözölte volna, mint a föld 
csoda gyermekét, kit az ég vett pártfogása

mint e tűzhelyeiknél maradónak érzelmeinek
is - luitimii á li)iinlóm liü kifej •/.éje, az 
öröm és legmelegebb rokonszenv érzésével 
lelkeiakben üdvözöljük méltóságodat

Forró szerelemmel öleli át régen látott 
gyermekét az anya ; tisztelettel, böcsiiléssel 
és a jövendő tényekben igazolandó bizodulom- 
mal ápoljuk mi is méltóságod iránti szelete- 
tünkéi, ragaszkodásunkat, mert mi méltósá
god jellemszilárd múltjában, tapintatos eré- 
lyességébcn, igazságszeretetében , kitűnő 
képessége és tevékenységében e város - -  
méltóságod ifjúkori emlékeinek szép városa 
— szellemi és anyagi, erkölcsi és társadalmi 
élete,fejlődésének, jólétének és előrehaladásá
nak birjuk biztosítékát.

És a mint liiiüuk változhutlan, meg
győződésünk szent, hogy páratlan igazság- 
szeretet, önkormányzatunk szigorú ellenőrzése, 
közigazgatásunk feletti t lügyclct, közgazda
sági állapotaink, a személy és vagyonhiz 
tonság védelme, a közlekedés, a népnevelés 
nagy érdekei, az igazságszolgáltatás kitér 
jesztése, javítása, az árvák, gyámoltalanok, 
elhagyatottak, a szegények nemes gondosko
dást igénylő ügyei, az ipar és kereskedelem 
emelése, szóval e nemes város jóvolta méltó
ságodban dxsö bajnokot tisztelnek: úgy a 
mi czélunk, a mi szent kötelességünk sem 
egyéb, mint hogy egyesülve szívben, lélekben, 
egyesülve akaratban és cselekedetben, e vá
ros jövőjéről és felvirágzásáról erőnktől ki- 
tclhctöleg gondoskodjunk.

E törekvésünkben mindennapi bő imánk 
az örök mindenség mindenható urához az: 
Éljen a király ! Áldás és boldogság legyen 
szeretett li zánkmi ! Éljen soká szeretett 
főispánunk! Megelégedéssel áeaszsza el és 
jólétben tartsa meg Baja város lelkes pol
gárait !

Különfélék.
— S z e m é l y i  l i i r .  Nsgs Czir- 

fusz Ferencz kir. tanácsos és tanfel- 
ügyelt), ki a főispáni szék/oglalás al 
halmával a megye részéröl tisztelgő 
küldöttséget vezette s ittlétét arra is 
Jelhasználta, hogy a leányneveidéi meg
látogatta, tegnap reggel haza utazott.

— Dr. l l a y n a l d  Lajos, kalocsai 
hihornok-érsek úr ö Eminencziájáról 
azt újságolták a. lapok, hogy nehéz be
teg, hogy mellhártyalobban szenved stb. 
Mi hitelesen arról értesülünk, hogy ti 
Eminencziája ugyan kissé gyöngélkedik 
s e miatt kénytelen a szobát őrizn i; 
baja azonban — Istennek hála ! any- 
nyira jelentéktelen, hogy egész délelöt- 
töket képes segédpapjával most is foly
tonos munkálkodásban eltölteni.

— Dr. S z a b ó k y  Adolf sírem
lékére gyűjtést indított meg, a helyb.

alá, mintha sugarának arany vesszőjével fel
avatta volna az ég választott gyermekévé.

Öli ! mily kellemes megdöbbenés volt 
az, eszméin kezde uralkodni, s kezdett 
az ember gondolkozni, s a két „másik" most 
hallgatni látszott. — így, egy perezre gon
dolkozása rendes menetén haladva, elhatáro
zd, hogy visszamegy a bizományoshoz, s el
kéri tőle a kijött számokat! Igen I De mily 

1 elbirhatlan öröm leend az, midőn látja saját 
| számait kijőve a sors ezen vak eszköze által 
i vontatott szekerén. — S ekkor ismét az a 

„két másik" kezdte a kérdést és feleletet. 
— Lépteit befelé vette a város felé s ment 
öntudatlanul a bizományos boltja felé, hol 
gyorsan, hol meg csak gyorsan „akarva" 
menni, de lábúi megsokalva ezen szokatlan 
sok igénybe vételt; kezdtek zúgolódni, — s 
csak mcg-megállva folytathatta útját I A bolt 
már nem messze vau, — hol ? — hol ? — 
sietve megy, alig tud lélekzetct venni, — 
szalad, — nem tud, — kénytelen megelé
gedni a lassan járással. --  Kifrjezhotlen 
lelki állapotok közt lép be u boltbu, hol az 
ismerős bizományost egyedül találta, ki lu ki 
az imtut adta, ki nem ismerte őt fel, s is
meretlenül kérdezvén tőle: „Mit akar?"

„A számokat," libegi bősünk, egy percre 
kis öntudatra jőve.

„H aj! Uram I Itt van ! Bizony ön nem 
igen nyert, — a múltkor volt itt egy ur, az 
tette éppen ezeket a számokat meg, más 
senki. — Itt van I Az első szám a 19.“

— „Az az — kiállja lázas türelmet
lenséggel, kigyult arczán az öröm látható 
jelével

ipartársulat, melynek eredménye értesü
lésünk szeréül 17 /rt. 10 kr. volt, mely 
összeg el is küldetett az illető rendező 
bizottságnak liudapestre.

— Blaháné l.ulza esküvője Splényi 
Ödön báróval múlt szombaton délelőtti 11 
érakor folyt le egész csendben a Kalv.ntéri 
templomban. A násznagyokon, Földváry Kál
mán cs. k. kamarás honvéd százados, és Ko 
vács László a képvisetőház háznagyán kívül 
senki sem volt jelen. A művésznő folyó hó 
2i!-tól két heti szabadságidejét fogja hasz
nálni, mely alatt Debreczenben vendégsze
replése után — hir szerint — Velenczébeu 
is fog több napot tölteni.

— A B a j a  város területén szer
vezett u j rendőri (constabler) intézmény 
/■ hő 1-én tényleg életbe lépett. Léte
zésüket észrevehettük a főispáni bevo
nulás és fáklyásmenet alkalmával is, 
mert minden utczai. ünnepély példás 
rendben folyt le. Följegyezzük meg rőlulc, 
hogy öltözetük a fővárosiak ruháinak 
mása.

— A b a j a i  poly. i/j. által m. 
hó 24. rendezett álarezos tánczvigalom 
21 fr t  30 krt eredményezett a kitűzött 
jótékonyczélra: a helyben létesítendő 
ipariskola alaptőkéjére.

— F e l h í v j u k  a m. tisztelt kö
zönség figyelmét és pártolását a mai 
(vasárnapi) szinielöadásra. Szinrekeriil 
Molnár úrral a czimszerepben Molibre 
világhírű vigjátéka : „ T a r t  ti ll’ti, a szen
t e s k e d ő R i t k a  alkalom nyílik ma e 
nagyszerű mii előadását végig nézhetni 
s ép azért reméljük és óhajtjuk, hogy 
egy hely se maradjon üresen a szín
házban.

— Ú j v i d é k e n  Bende Imre apát 
léptetett fel a szabadelvű párt képvi
selőjelöltjéül s a jelöltséget el is fogadta.

— A m a g y a r o r s z á g i  iparos 
ifjak Debreczenben tartandó IV . orszá
gos vándorgyűlését az ottani iparosit- 
jusági-egylet ipar - műkiállitássál köti 
össze, mely sz. kir. Debreczen város 
hatósága védnöksége alatt állatid, s 
melyre bejelentések ju l. 1-ig, beküldések 
ugyané hó 20 tói aug 10-ig történhet
nek A  kiállítás 1881. aug. 20., 21., 
22., 23. és 24-ik napjain fog megtar
tatni.

— U j ab b üt forintos hamisítvány. 
Ennek ismertető jelei: hogy nem épen 
sikerült rajzit, a nöarcz nagyon pofók. 
hogy a színek halványabbak és hogy 
M. d. 78. sorszámokat hordja.

— Ügyetlen ember kezébe nem való

„A második & 21."

„S a harmadik?" Vág közbe majdnem 
kiabálva a szavakat, fokozódván keblében az 
érzés

„A harmadik az 50.“

„Uh számaim" tört ki a legnagyobb 
hevével az elragadtatásnak, s rolniul ki — 
ki a boltból, s meg sem állt örült sebessé
gében — hazáig.

A kereskedő s a bámuld tömeg sajnál" 
koztak felette, --- sokan irigyelték szeren
cséjét, de még sem óhajtották hősünk álla
potát.

Haza érve rohant a szobába, mint örült 
s csak annyit tudott kiáltani.

„Nyertem, megvan. Oh! 19, 21 és 50 
számaim ?“ s össze rogyott, — neje, gyerme
kei rémülettel tekintettek reá, s megijedtek 
a pár nap alatt kiaszott arcztól, melyen mint 
megölt, — összevágott tagon, az izmok 
rángatódzása egész kétségbeejtő őket. 
Többet szülni nem tudott csak levegőért 
kapkodott s néha mormogta a 19, 21 és az 
50 számokat. Ezek kellettek mig a végkime
rült agy és test a férjet családjának vissza
adta.

a revolver. Strausz N. izraelita polgártársunk 
Írja a „Kai. Népi.“, revolvert akert Löv.v 

izr. vaskereskedőnél venni. Az eladó addig 
mutogatta a vele való bánásmódot, míg a 
vevőt czoinbon lőtte. Vájjon s. megvette-e 
a revolvert, melynek czélszerii voltáról saját 
magán győződött meg? nem ludjuk.

Színészet.
Szombaton Ahonyiné Ella asszony első 

vendégjátékául a „Korncvilli harangok" ke
rült színre, a vendégmüvésznő mint Szerpo- 
lette-vel. Abonyiné játéka gokban emlé 
keztet Illáim Lujza játékára azzal a külömliség. 
gél természetesen mit p. o.egy eredeti festmény 
s egy mostani másolatnál észlelünk. 
Hangja érczes erős de mindamellett nem 
kellemetlen hatású, hozzá csinos alakját vevő 
határozottan egyike az első rendű operett 
énekesnőknek. — Kocsis Irma (Zsermén) 
kitűnő énekével mindannyiszor úgy ma is 
elbájolta a közönséget, sajnáljuk azonban 
hogy a darab egyik legjobb szerepe Gáspár 
apó Hegyi alakításával nem mondható sike
rültnek. -  Közönség szép számmal jelent 
meg.

Vasárnap Abonyiné második felléptéül 
„A piros btigyelláris" adató't. — A vendég- 
művésznő a biróné szerepének önálló felfo
gása s helyes alakításával beigazoló azt, 
hogy a népszínműben ép oly biztosan meg
állja helyét mint az operettben. Hegyi 
(Csillag Pál) a csak csekély száminál megje
lent közönség teljes megelégedésére tolié be 
szerepét.

Hétfőn Boccaccio operetté a ezimsze- 
repben Abonyinéval: habár az operetté 8-ik 
előadást ért Baján — mi ismerve közönsé
günket, -  az igazgató részéről legalább is 
merészségnek mondható, az egyszer sikerült 
a rnerény, mert a közönség zsúfolásig meg
töltő a szinterinet. — Az operetté előadása 
kifogás nélkül lolyt le, Abonyiné mesterileg 
játszott s kitünően énekelt. Kocsis Irma 
gyönyörű énekével, Csókáné (ki a legszebb 
kád&rnék egyike) sikerült játékával a közöu- 
ség tapsait nagyban kiérdemelték.

Kedden Abonyinéval a „Faiinicza" ke
rült, színre. Abonyiné a ezimszerepet 
játszó oly ügyesen, hogy ismétlésekbe bonyo
lódnánk, ha bírálatunkat bővebben fejeznénk 
ki. — Mellette Peterdyné Lídia szerepében 
tűnt ki, s a közönség részérói meleg fogad
tatásban részesült osztozván a tapsokban a 
vendégmüvésznővel, mit tekintve játékát 
rokonszenves alakját és kellemes hangját 
teljesen megérdemelt. Az előadás egész- 
letében sikerültnek mondható.

Cató (N r . 2.)

Lapunk 7-ik számában közölt „Betü- 
rejtvénv" megfejtése:

TÖHÖTÖM
ÖRÖKÖS
HÖLGY
ÖDÖN
TÖR
ÖL
M

A kitűzött nyereményt Kálósv Benő 
ur (Selmeczbánya) nyerte el.

Helyesen megfejtették. Bruck Miksa ur 
(Baja). Gardalics Mariska k. a. (Baja), Far- 
kasy József ur (Pozsony), Komáromi Fe- 
renez ur (Titel), Szigriszt Ilka k. a. (Baja), 
Szauder . tel k. a. (Baja), Szabó Karolin k. 
a. (Eger). Kováts Zsigmond ur (Baja), Nits 
"®e?t h. a. (Baja), Leopold Magdolna úrnő 
(Buja), Tabakfi Gedeon ur (Sümeg), Mayer 
János ur (Baja), Szamosi Lenke k. a. (Kis- 
Köszeg,) Novak Péter ur (Baja). Gurits-De- 
mel Alexandra úrnő (Baja).

Szerkesztői sürgöny.
ti. X. Ó8 D. K. uraknak helyben. Jelen szám- 

na lehetetlen volt beleszoritani czikkeiktt. JövÖ 
szambán okvetlen jönni lógnak.

H K. urnák Bitest A „Baja** múlt száma az 
utolso példányig elkelt.

Angéla. „Lcvélvérás* gyenge, nem válik be.

Üzleti tudósítás.
Bft|án, 1881 márcz 5-én

B ú z a .....................
Bab............................
Z a b ..........................
Árpa..........................
Rozs.......................... . . . 9.70
K ö le s .....................
Kukoricza . . . .
Az árak 100 kilogr. után. 

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



Dr. Lengiel nyir-balzsama.
Már maija a növény-folyadék, mely fúrás után 

a nyírfából folyik, emberemlékezet óta a bgkitü- 
DŐbb szépitő-szeruck ismertetik ; de csodálatos ha
tást nyer azáltal, ha az a feltaláló előírása után 
vegyészi utón balzsammá készíttetik.

Ha e balzsammal este az arezot vagy bért 
megkenjük, már a következő reggelre alig látható 
hártya-pikkelyek hagyják azt el, miáltal a bőr 
feliér és gyengéd lesz.

Ezen balzsam elsimítja az arezon a ránezokat 
és himlő-helyeket, és ifjúi szint kölcsönöz ; általa 
a bőr fehér, gyengéd és fris lesz, valamint, eltá

volít minden szeplőt, májfoltot, anyajegyet, orrvercsséget, borátkát, 
és mindennemű tisztátalanságot a bőrön. Egy korsó ára használati 
utasítással együtt 1 frt 50 kr.

Magyarországi fő rak tá r: Török Jó zse f gyógyszerésznél 
Budapesten, király-uteza.

11 a k tá r : Pozsonyban : P isz to ry  Félix, T e m e sv á ro tt : 
T arozay  István . Z ág ráb b an  : M itlbaoh Zsigm ond gyógy
szerészeknél.

:fr *

A karassini borostyánkő lelhelyének örökösei tisztelet
tel értesítik a t. ez. vevőket, hogy bányáikban nagy meny- 
nyiségben talált borostyánkő telep miatt, az árakat nagyságuk 
szerrint 80°/0-ig szállították le.

E mesés olcsóságu árral remélik a természetes boros- 
|Jjl| |  tyáukő alapos, de értéktelen és egészségtelen utánzások által 

feszélyezett hírét ismét helyreállítani. — A biztosított, és

|  j| lormes/Mirs borostyánkőből
készült (TÖs szivar-szipkák díszes tokban.

Á R A I :
Sz. cm. frt frt

I. 12 hosszú ezelőtt 20 most csak 5. —
11 10 „ n 16 W V 4

111. 9 „ 12 n w 3. -
IV. 8 „ 10 * n 2.50
V. 7 n 8 n n 2 . -

VI. 6 6 n n 1.80

V é k o n y  s z i v a r k a - s z i p k a k
Sz. cm. frt frt,

1. 10 hosszú ezelőtt 15 most csak 3 . -
11. 9 n 10 n n 2 50.

III. 8 „ 8 a « 2 .--
IV. 7 „ n G » w 1.80

V. 6 „ 5 n n 1.50
Fentiek árak megtartására e■ hirdetmény megjelenése

g str  «

napjától számítandó négy hétig magunkat kötelezzük és főn- 
tártjuk magunknak azon jogot, esetleg ezután az árasa t fel
emelni. - Megrendeléseket kérjük képviselőnkhöz

Herni W. úrhoz
BECSBEN, X . k é r  D a m p fg a n e  11 elintézni, 

szétküldés az összeg beküldése vagy utánvét mellett történik.

g 2 o
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Csak a ifi jeles, talál 
gyors alkalmazásra!

Nem több mint három év telt el az
óta, hogy New-Yorkból Londonba jöttem, 
hogy uj szeremet Nagy-Brittáuniábau meg- 
bonositsiuu. Megérkezésem után megkezdtem 
üzletemet, csendben, feltűnést nem keltő 
módon; eleinte csak egy féipiucze-helyiség
gel és egy kis irodával bírván. Innen szál- 
liték szeremből Anglia, Illand és Skóezia 
minden részébe apró minta csomagokat, al
kalmat szolgáltatva, hogy azzal kísérletek 
tétessenek. Kivonatomat a közönség nagy 
tetszéssel fogadta, mire szolgáljon bizonysá
gul, hogy az első tizenkét hónap alatt kü
lönlegességemből 200,000 palaczkra kaptam 
megrendelést. E niegrciidetések közül sok 
olyan emberektől eredt, kik szeremet eló- 

| szőr használták, s miután annak értékéről 
I meggyőződtek, njáulták azt másoknak is. —
! Ha nem Így lett volna, nem lettem volna 
i képes üzletem folytatására.

A költség, melybe szeremnek valamennyi 
j városban leendő meghonosítása került, na

gyobb volt, mint az eladás utáni nyereség ; 
miután azonban szeremnek nagy hasznáról 
és értékéről meg valék győződve, bíztam a 
közönségben, miszerint szeremet egymásnak 
ajánlva, költségemet ily módon megteritendi, 
Bizalmam nem csalt meg, amint a íönnebbi 
széni is világosan bizonyítja, megbátoritva 
ezen, kivonatom iránt tanúsított tetszés által, 
üzletemet kényelmesebb helyiségbe tévén át, 
itt is, mint előbb, szeremnek jelessége, előre 
segített. A második évben majdnem 600,000 
palaczkra kaptam megrendelést. Levéltár
osául napról-napra nehezebb lön a száz meg 
száz, mondhatnám ezernyi elismeréstől és 
liálairattól, melyek a „ Ő baké r-k ivón atom u 
(Seigei gyógy-szörpje) jóságáról szóltak.

Ezen gyógyító és megszüntető szer máj- 
bajokra, emészthetetlenség és gyomoruchéz- 
ség eseteiben — volt a szer, melyet Nagy- 
bntanuinbau meghonosítottam, s a mely ott 
oly nagy bizalommal és általáuos tetszéssel 
találkozott. A legbebatóbb tanulmányok és 
meghatározások folytan meggyőződtem, mi
szerint a legtöbb betegség, melylyel korunk
ban az emberiség meglátogattunk, a gyomor 
és máj szabálytalan működésénél származik. 
Miután e bajok kezelésénél oly szerre talál
tam, melynek nagy értékéről Amerikában 
saját tapasztalásom után is meggyőződtem, 
elhatároztam Európába jőve „Sbiiker kivo
natomnak" behozatalát itt megkísérteni. Kü- 

j lönösen meg kell itt jegyeznem, hogy nem 
| mint „kalandor" jüvék Európába, miután 
; Amerikában nagy üzlettel bírva, szükségle- 
! teirn elégségesen füdüzve valának. Üzletein 

a harmadik évben még kiterjedtebb lón, s 
! az elárusitás magában Angliában 900,000 
I palaczkra terjedt, a mi az első és második 
j évben eladott mennyiséggel együtt 1.700,000 
I palaczk kerek számot tesz ki — három évi 
i rövid idő alatt és hozzá uiég egy addig egész 
1 ismeretlen szerből. Jelessége nélkül ez lehe

tetlen lett volna. Nagybritanniában a „Shá.
78- sz. 

árv. 1881.

HIRDETMÉNY
Baja város árvaszéke részéről köztudomásra hozatik, misze- 

réut a néhai Pilinszky Péter és Templer Borbála kiskorú gyerme
keinek tulajdonát képező s a bajai 1947 számú tjkönyvben felvett

Szűcs Ferencz városi aljegyző mint kikül
döttnél betekinthető feltételek alapján f. évi m ariin* O-áll esetleg 
april .‘{-áll mindenkor d. u. 3 érakor a városi közgyűlési terem
ben a legtöbbet Ígérőnek árverés utján el fog adatni.

Kelt Baján, 1881. évi február hé 11 én tartott árvaszéki 
ülésből.

D r H A U S E R  M Ó R ,
polgármester, mint árvsz. elnök.

ker-kivonat" kezdettél fogva különösen sjénl- 
tatott az emésztési bajok, máj- és gyomor- 
betegségek ellen, minélfogva hiszem, hogy a 
nagy készség, melylyel a „Sbiiker kivonat" 
föl karó Itatot t s a tetemes fogyasztás legjobb 
tanúság annak jelessége iránta nevezett be 
tegségekben. Bátorítva a kapóit kitűnő bizo 
nyitvau\ ok állal, üzletemet különböző orszá 
gokra kiterjesztettem, miről alább közeleb
bit közlendők.

Emésztési zavarok — melyek ellen a 
„Sháker-kivonat" a legjobb gyógyszer 
nem remélt módón támadnak meg bennün
ket, mint a tolvaj az éj leple alatt.

A beteg fájdalmat érez mellében és ol
dalában, néha hátában is : tompa, álmos ér- 
zéssél bír; szája különösen reggelenként, 
rossz szögű ; a fogak vastag nyák-formával 
vannak borítva, s a kilehelést a közel állókra 
nézve kellemetlenné teszi. Az étvágy gyönge, 
a gyomor valamely súlyos tárgy érzésével 
bir, és mégis közbe-közbe oly kívánságot 
érez, melyet semmiféle táplálék neui elégít 
ki. A szemek be vannak esve; kéz és láb 
hideg és ragadós tapintásnak, valóságban 
egy neme ez a hideg verejtéknek. A beteg 
folyvást fáradtnak érzi magát, s az álom nem 
ad neki enyhülést; kevés tdö múlva ideges, 
ingerlékeny és sötét kedélyű lesz, telve komor 
sejtelmekkel. Feje szédül — egy nemét a 
forgatagnak érzi, ha hirtelen fölkel; a belek 
megkeményednek, s a bőr időnként száraz 
és forró lesz. Vére sárii és pangásban van ; 
a szem feliére megsárgul. A táplálékot gyak
ran kihányja ; összekötve néha a száj savanyú 
izével; némelyeknél pedig édessel. E tünetek 
gyakran szivdobogás által kisértetnek, úgy, 
hogy a beteg azt hiszi, hogy szívbajban szen
ved. Látása meggyöngül, szemei előtt mintha 
kőd léteznék. Nagy levertség és gyengeség 
áll be. Nemsokára köhögés kínozza, mely 
eleinte száraz, de néhány hó múlva zöldes 
kiköpéstől kísértetik. Mindezen tünetek szük
ségszerűen nem ugyanegy időben léteznek, 
hanem fölváltva, egyik a másik után és ren
desen azok közül több egyszerre.

Tulajdonos W hite Á. J. nagybani eladó 
Bécsien : llarna J. oki. gyógyszerész, II 
ltafaelgassc 10. Budapesten: Törvk József 
gyógyszerész, király utcza 12.
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