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Előfizetési felhívás 

• >Felvidéki Híradó* X. évfolyaméra.

A Felvidéki Hiradó immár io . évfolyamá 
ba lépett s amint eddig, úgy ezentúl is fo
kozott erővel igyekszik hivatásának megfe
lelni. Nem kell uj programmal előállanunk, 
hiszen 9 éves múltúnk elégséges programm. 
Azon Ígéretünket azomkan készségesen meg
újítjuk, hogy a közérdekű társadalmi kér
dések tárgyalásával tisztázni iparkodunk az 
eszméket és esetleg irányt adni a közszel
lemnek, ha az netalán habozva állana vala* 
mely társadalmi, nemzeti, vagy kulturális 
kérdéssel szemben.

A  nemzetiségi kérdésekben ezentúl sem 
célunk a bujtogatás ; de egyik fő felada
tunknak tekintjük, hogy nem magyarajkú 
polgártái saink rokonszenvét és tiszteletét a 
magyar állameszme és annak tekintélye 
iránt fölébresszük, föntartsuk és erősítsük.

A  s z e m é l y e s k e d é s t ő l  e z e n -
t ú l i s  é p e n  o l y a n  g o n d o s a n  
i p a r k o d u n k  t á v o l t a r t a n i  ma 
g u n k a t ,  m i n t  e d d i g .

A  »Hét története* című rovatunk ezen
túl is hűséges tükre lesz a hazai és kül
földi általános érdekű eseményeknek.

Lapunk előfizetési ára marad a régi: 
e g é s z  é v r e  . . 4  ft*t, 
fé l é v r e  . . . 2  „
n e g y e d  é v r e  . 1 „

Hazafias tisztelettel

A FELVIDÉKI HÍRADÓ
s z e r k e s z tő s é g e .

A múlt és a jövendő.

Az idő toya rohanását feltartóz
tatni az embernek nincs hatalmában. 
A föld mindannyiszor újra meg újra 
kezdi pályafutását, valahányszor azt 
befejezte ; a vég egyszersmind kez
det is, megállapodás nincs soha.

Mi gyarló emberek jól tadjuk ezt, 
mégis inkább általunk ismert felfog
ható részek egészéül tekinthetjük 
azt és megszoktuk, hogy valahány
szor ily rész véget ér, visszapillant
sunk, számot vessünk a világgal s 
önmagunkkal arra nézve, a mi azon 
időszak alatt történt és a mennyire 
lehet tervet készítsünk magunknak 
a múlt tapasztalataiból a jövőre.

Úgy teszünk, mintha elérhetlen cél
ra a törekvő utasok lennénk. Megálla
podunk s visszapillantunk a megtett 
útra, nemhogy a céltól való távol
sággal összevessük, "hanem, hogy a 
kényszerű továbbhaladásra merítsünk 
erőt a  már leküzdött nehézségeknek 
emlékünkbe való újra felidézésével.

Az 1890-ik év letűnt, hogy helyet 
engedve az 1891-nek, bemenjen azon 
lomtárba, melyet történelemnek ne
vezünk.

Az új év beköszöntött, s annak 
reggelén egymásnak »szerencsét, bol
dogságot* kívántunk. Hogy elfogjuk-e 
érni végét, és megelégedettek, bol
dogok leszünk-e folyamában: más 
kérdés.

Egyet tudunk : s ez az, hogy a;: 
élet múlandó.

Az élet a halállal viaskodik. Hogy 
melyik lesz a győztes ! csak is isten 
tudja.

Az időt nem lehet m egcsalni; a 
leghosszabb életnek is, egykor el kell 
múlni. És régi igazság, hogy csak is 
az él sokáig, a ki erkölcsösen Jél és 
e mellett sok hasznos munkát végez 
be életében.

Hiában számláljuk az évek nap
ja it ; hiában erőlködünk a röpülő 
időkkel versenyt futni! Az élet fu
tama oly sebes mint a gondolat. És 
tartóssága ? bizonytalan.

Ma még élünk és a következő nap 
véget vethet életünknek. Egy nap, 
egy másodperc választja el a múlt
tól a jövendőt.

És mégis, mily óriási a kettő kö
zötti különbség 1 Az egyik a múlt
nak tényeit időrendben állítja elénk , 
és következményeit jóban roszban 
velünk érezteti. E3 a másik, a jöven- 
dőség titkait zárja el előttünk,

Hiában szövetkezik az emberi 
szem, szív és elme arra. hogy a jö 
vendőről eltávolítsa a titok leplét. 
Ezt csak sejteni bírjuk. A mit Isten 
keze előttünk elrejtett, az titok ma
rad örökké,

A »jÖvendő« nevét meg nem ér
demelné, ha annak rejtélyeit emberi 

"j szem k'ifürkészhetné. vOé nem is óhaj
tandó, mert előre látva a jövendőt 
megtörténhetnék, hogy elkedvetlened
nénk az élettől, bele faradnánk a 
munkába, elvesztenénk az emberiség 
legnagyobb jótéteményéi: a reményt.

Azért van az igy, hogy dolgozzunk

folyton kitartó erővel és úgy mun
kálkodjunk, mintha örökké élnénk. 
Az élet munkásságát a titoktarló jö 
vendő tartja ébren. Ez ösztönzi sza. 
kadatlan munkásságra az emberi
séget.

És mégis megnyugodhalunk-e Jean 
Paul eme szellemes mondásában : 
• Legyen eltakarva a múlt, az özvegy
nek, a jövendő pedig a szűznek fá- 
tyolával*.

Részben igen, részben nem.
Mert ugyan okos dolog lenne-e, 

ha a teremtés koronája, — az ész 
és okosság minden szép tulajdonsá
gaival felruházott »ember*, múltja 
megbirálásával, és jövője előkészíté
sével nem foglalkoznék ?

Ha ez igy lenne, a múltnak a jö 
vendőt, és a jövendőnek, a múltat 
kellene megtagadni.
"“‘'E l kellene fojtani az emberi kebel
nek nemesebb vágyait; meg kellene 
tagadni szive jobb érzelm eit; össze 
rombolni legdicsőbb terveit, és meg
hiúsítani magasabb törekvéseit, a 
melyekkel a múltban és a jelenben, 
jövendő boldogságának alapját meg
vetni iparkodik.J

És habár a jövendő és múlt ellen
tétes fogalmak, azért egyik a másik
nak nem ellensége. Hiszen az, ki a 
titkol megőrzi, azért néni ? iz*>- 
matlan ahhoz, kinek azt meg nem 
mondja, és legkevésbé ellensége.

Meg kell tehát adni mindegyiknek 
a magáét. S  ezt az által tesszünk, ha 
a múltat a jövendőért; és a jövendőt 
a múltért megbecsüljük.

T Á R C A .

la .a a a .e r v a J .* 't .

Száll az idő sebes számyo»,
Útja végét megtalálnom 
Engem is visz bűvös álom 
Szekerén a vágy.
Paripáim egyre futnak,
Vége még sincs a nagy útnak ; 
Hívhat rózsa ágy :
A  tűnő perez pihenni se hágy.

Bércre, völgybe, rajta 1 föl, le 1 
Satun a táji tündökölve,
S visszatér uj képet öltve . , . 
Hunyhatom szemem :
Benne élek a varázsban!
S bár ezentúl sohse lássam,
Jön  a táj velem
Itt a rajza méla telkemen,

Láthatatlan ^végtelenbe 
Mindhiába nés az elme —
Hátha tán új nyomra lelne f 
Nem talál soha!
Hol virulnak örök rózsák :
Durva kézzel a valóság 
Föl nem ér oda, —
De fölér az eszme mámora.

Jobb tehát, a (gondolatnak 
Paripái hadd ragadnak 1 
A  valórul álmom ad csak 
Képet igazán :
Szekeremtől nem kelek fel —
S  napot érzek hunyt szemekkel, 
Nincsen éjszakám ;
Repülök a büszke cél után.

Megvan ! . , . Ott leng már elébera ! 
A  magasban és a mélyben 
Fogy idő, tér, —  látom, érzem :
Ott a végtelen !
Millió év percbe törpül,
Arany küllő tovagördül 
Völgyön és hegyen, —
A  titokba pillant szellemem.

Csak mikor te, új esztendő 
Vagy pályámat megzökkentő 
Akkor ébred a merengő:
Óh mily zökkenés !
Képzelet volt . . . nem repültem, 
Mozdulatlan helyen ültem . . .
Éj van . , . a merész
Vágy előtt nincs egy parányi rés.

Jönnek évek, tűnnek évek :
Semmit, semmit el nem érek 1 
Tétovázva áll a lélek 
A  homály e lőtt:
A  megoldást nem találom ;
Meddig való ? . . honnan álom ? 
Sejtem az erőt —
S gyarlóságom pókfonálra szőtt.

A hol álltam, ott vagyok ma.
Nem haladva, csak forogva. 
Szédületes gyors motolla 
Játszik esak velem :
Körbe, körbe száll az eszme 
S meg se moccan leszögezve,
Bűvös szekerem :
Az örök ma, az örök jelen.

Rudnyántzky Gyula

H o z z á  . . . .

Eljárok az ablak alá 
S nézegetem sorra mind 
Hej, de nincsen, aki onnan 
Csak egyszer Í9 letekint.

Oh, ha tudnád, hogy szeretlek 
— Minden este ott vagyok —
S te miattad minden hóban 
Pár cipőt elkoptatok.

Ha ez talán soká tart igy 
Szerelmetes angyalom,
Nemsokára emeletes 
Hazat épit suszterom.

M .

légyott.
 ̂ (Franciából: B e n i c z k y  L a jo s .)

A tél vége felé, Rómában, egy nagy bá
lon Ricciardi Lucián, költő, egy sarokban 
állva, tekintett széjjel. Szegénysége és homá
lyos származása dacára kivált tehetsége és 
sokszor bizonyos ellenállhatatlan varázs 
által. Délceg fiatal ember v o lt; voltak tehát 
sikerei is, de voltak sokan, a kiknek ép ez
ért nem tetszett. Ezek, ha megvetéssel is 
látszottak viselkedni irányában, mégis csak 
érezték az ő felsőbbségét.

Egyszerre egy igen szép nő vonta ma
gára figyelmét, a ki a sokadalom közt, egy 
magasrangú egyéniség karján belépett. Ezt 
az idegen nőt már megelőző napon csodálta 
a  színházban ; benne még a beavatatlan is 
azon személyek egyikét ismerhette fel, a kik 
az élet színpadján »első szerepet* játszanak. 
A  nő is észrevette Luciánt; h o ssza n  és

egészen fesztelenül nézte binoklián keresztül. 
A  mi még ennél is kihivóbbnak tűnhetett 
fel, távozásakor gyengéd és parancsoló, na
gyon is sokat mondó pillantást vetett feléje 
és a mikor kocsijára felszállt, kihajolt az ab
lakon, hogy még egyszer láthassa.

Sontanges grófnőnek hitták. Fiatalnak 
látszott, de már jó ideje lehetett az ; kü- 
lömben bajos lett volna korát meghatározni. 
Teste valóságas csodamü, magas termetű, 
karcsú derekú, hullámos kebelü volt ; kar
jai is olyanok voltak, akar egy istennő kar
jai, mintha csak megelevenedett márvány
ból lettek volna.

Ezek és kápráztató vállai tengerzöld színű 
és ezüst arabeskekkel ékített derékbői lát
szottak ki : Kissé hosszú arcában, mely 
egyenletesen halvány rózsa színnel volt be
vonva, nagy megfejthetetlen tekintetű sze
mek égtek.

A nagyon it piros ajkak közt gyönyörű 
fogak fehérlettek. Haja aranyos fényben 
csillámlott. Csak nagyon közelről nézve volt 
rajta észrevehető az ellankadásnak némi 
nyoma, és már sok időnek kellett elmúlnia, 
mióta ez a fej az évekkel dacolt; az idő 
körmének is elég fáradságába kerülhetett, 
hogy üde bőrébe ama alig észrevehető nyo
mokat bekarcolja.

Igen rossz hírneve volt, és furcsábbnál 
furcsább történeteket meséltek róla. De elő
kelő neve és összeköttetései, ehhez még ki
váló ügyessége mindazáltal mindenütt jó 
fogadtatást biztosítottak neki. Csak nagyon 
elvétve esett meg, hogy az ő személyét ille
tőleg valami ellenvetés tétetett volna a mi
vel Ő külömbtn sem igen törödött.

Egy fejbiccentés és könnyed mosoly volt 
válasza, midőn neki Luciant egy férfi cső-



N e  z ú g o ló d ju n k  azért, hogy a múlt
tó l  a  jö v e n d ő  magát elrejti. Ez az 1 
ó l e t  re n d je , a  mitől csak azt kell kő* j 
v e te ln ü n k , hogy e n n e k  igazságai az 
é le t  c é l ja iv a l  ne ellenkezzenek.

A fődolog az, hogy a múltból me- 
ritett tapasztalatok alapján döntsük 
le a válaszfalat, mely a munkaerő- 
két veszteglésre kárhoztatja és val- 
lásfelekezeti s nemzetiségi különbség 
nélkül szereletben egyesülve, ipar- ' 
kodjunk előmozdítani drága hazánk 
vitális érdekeit.

De ezeket nem lehet elérni néhány 
frázissal, ezekhez kitartó, szívós, oda- ! 
adó munka kell. Dolgoznunk kell. 
mert a nemzetiségi kérdés léteiét | 
egyszerűen tagadni, avagy csekély- | 
sóggé minősíteni ma már semmi 
esetre sem lehet.

Legyen tehát a beköszöntött újév 
az általános egyetértésnek, a hasz
nos munkásságnak és az áldást 
árasztó szeretetnek végtelen időkig 
tartó kezdő-éve.

E reményben, s az ember ember- 
voltában gyökerező szokásnak enge
delmeskedve, t. olvasóinknak boldog 
uj évet kívánunk.

A nevelő úr.
(F olytatás.)

Igen sokszor rótt alkalmam összejönni j 
vele s csodálva láttam, miszerint mindazt, 
a  mit Rousseau véghez vitt. megcselckedte 
Ő is a maga Emiljével.

Nem kis fáradságába került, de kivitte, 
hogy növendéke ugyanazon kérdéseket in
tézte hozzá, a melyeket Emil intézett ne- , 
velőjéhez s <5 felelt rá ép úgy, mint Rous- : 
seau. Vagy ismételte ennek a kérdéseit, i 
hogy milyen feleletet ad rá növendéke ? 
Aztán mindenről jegyzetet készített és ha 
az újkori Emil hasonlított egyben-másban 
elődjéhez, öröme végtelen volt.

A  póldaadást —  igen helyesen — a leg- 
hathatósabb nevelő eszköznek tartotta ; — 
de én azt hiszem, hogy a póldaadás mód
szere azt nem kívánja a nevelőtől, hogy 
- h s a n ö v e n d é k  g y o m r i , f á j ,  1 
h á t  ő ne  e g y é k  v a j a s  ( é s z -  1 
t á t.

Pedig én Istenem ! vajmi gyakran meg
fosztották magukat, a mama is, meg 6  is j 

a legkedvencebb eledelüktől, csakhogy a

kis embernek annál könnyebb legyen 
kiáltani, hogy ne egyék.

Ha én azt mondtam volna a komoly, 
pedáns nevelőnek, hogy hiszen ez által 
onm. gad zsarnokává teszed e gyermeket, 
11 ki jól tudja, hogy te most az ö kedvé
ért fosztottad meg mngad olyantól a mit 
le szeretsz és n mi noked nem á r t ! Ha 
én ezt elmondom neki, egalább is szána
kozva néz végig rajtam.

Nem szóltam fehát : hanem magamban 
nem egyszer jól mulattam, mikor a sze
gény mama ebéd a kalinával a legnagyobb 
kínokat állotta ki. hogy valaki olyan ki
fejezést ne használjon, a mit a gyermek
nek nem szabad hallania.

No méhózlassnnak kérem illetlen kife
jezést gundolni.

Ha egy felnőtt ember pl. elpanaszolta, 
hogy : esőernyőjét ott feledte valahol, vagy 
elvesztett valamit, vagy megcsalták itt —  
amott, — ez elég volt. hogy az én tisz
telt barátom gyilkos szemeket vessen rá? 
mint a ki nem áfaija egy gyermek előtt 
bevallani, hogy ő, a felnőtt, éretteszű em
ber, feledékeny, vigyázatlan is tud lenni, 
szóval bir emberi gyarlósággal.

íme. ilyen felszeg nevelővé tette a ko
moly embert a tekintély vakon követése.

Elfeledte, hogy emberek közt élünk a 
hogy növendéke előbb, vagy utóbb ki lesz 
téve a külvilág ráhatásának ; nem gon
dolta meg, hogy minél többfélék e ráha
tások. annál több oldalú lesz a gyermek 
fejlődése.

Talán az egész Rousseau tanulmányo
zásánál többet ért volna noki átérteni 
Eötvösünk e gyönyörű mondását : »Az 
életre csak az élet által neveltetünk s a 
ki azt hiszi, hogy a gyermeket elvek és 
szabályok állal életrevalóvá képezheti, egy 
cseppet sem józanabb annál, ki valakit 
szárazon úszni tanít. «*)

De hát ő ezt ha olvasta is, kikerül le fi
gyelmét s egész nevelési rendszere csupa 
elvekből és szabályokból állott; annyira, 
hogy én erősen gyanakszom, miszerint an
nak is meg vo't a maga kü'ön kiszabott 
órája, a mikor a gyermeknek szabad volt 
nevelnie ; mert ón nem .igen emlékezem, 
hogy az a szw tyj növendék akkor, -ne
velője előtt, mosolyogni mert volna.

Hanem azt határozottan tudom, hogy e 
fólszeg és szigorú nevelés következtében 
soha nem tisztelte nevelőjét a gyermek, 
szeretetről annál kevésbbó lehetett szó;

*) Eötvös Nővérek. 106. 1.

hogy mégis mutatta, semmi esetre sem 
árult el vele egyeneslelküséget.

Külöraben nem lehet tagadni, hogy jól 
nevelt, illeratudó, komoly ifjú benyomá
sát téllé a növendék mindenkire ; sőt 
rám annyira ezt a benyomást tette, hogy 
nem egyszer eszembe jutott, miszerint:
• valóban igazságtalanok vagyunk, ha a 
dunaiakról, kik gyermekeik lábait mes
terségesen eltörpítik, oly megvető sajnál
kozással szólunk. Mi gyermekeink szellemi 
s erkölcsi nevelésénél hasonló elvek sze
rint járunk el s hasonló eredménjnyel; 
a mennyiben minden gond és mesterkedés 
csak oda vezet, hogy nyomorékokat ne
veljünk. Mert hisz a mesterkélt lényből, 
kinek gyermekkorában nem engedték, hogy 
valósággal gyermek legyen, —  minden le
het, de valóságos férfiú, ki e büszke névre 
érdemes lenne, bizonyosan soha.*)

Azomban velem együtt azt gondolják 
tán Önök is már ; elég e példa, belátni, 
hogy mind e féiszegségnek az oka a pae- 
dagogiai képzetlenség ; hogy lélektani in
dító okát, vagy következését semminek 
nem keresik nevelőink ; mert nem értenek 
hozzá.

De hát a következményekért őket hi
báztassuk. őket itéljük-e el e g y e d ü l ?

Azt hiszem, az egyoldalú ítélet volna.
Én —  kérem tisztelettel —  mind e vi- 

szásságokért a nevelő úrral legalább egy 
mértékben teszem felelőssé a s z ü l ő 
k e t  is.

Oh, a szülők nem ritkán többet ronta
nak egy óra alatt a növendéken, mint a 
mennyit a legképzettebb^ tanító egy hó
nap alatt javíthat rajta. Csupa szeretetből 
mindig a gyermeknek adnak igazat még 
a tanítóval szemben is; kivált az anya.

De hát ki veheti rósz nóvon az anyá
nak, hogy gyermekét legalább addig, mig 
sorsa tőle függ. egészen boldoggá akarja 
tenni ?

Nem is erről szólok ; előttem a szülői 
szeretet olyan magasztos, hogy még túl
hajt Asait sem tudom elítélni. Csupán arra 
a mai nap igen divatos félszegségre óhaj
tom felhívni becses figyelmüket, a mely 
szerint a gyermek ószbeli képességét 
szeretik a felnőtt ember képességéhez 
mérni.

Hova előbb megérjük azt az időt —  fé
lek tőle, — hogy a »csodagyermek« nem 
lesz többé csoda. Ha igy haladunk, né-

*) Eötvös : Nővérek. 8*. 1.

hány év múlva minden mama képoB lesi 
előállani egy csodagyermekkel.

Hisien már nem is ritkaság a 6 — 8 
éves hegedd- vagy zongora virtuóz; 10 
éves komoly, Őnbecsöket érző urakkal is 
elég gyakran van szerencsém találkozni 
s megvallom, el vagyok rá készülve, hogy 
va'amely Vigyázó Laczi CantuJ Caesárból 
cáfoljon meg, ha valami történelmi ada
tot hibásan találok elmondani.

El vagyok rá készülve, hanem elszomo 
rit az a tapasztalat, hogy még nem lát
táin dúsan nyíló kerti virágainknak gyü
mölcsét I

Hiszen igaz, hogy a gyermek hajlamáról 
következtetést vonhatunk, hogy a tettek 
mezején milyen férfi válik belőle. De he- 
lyes-e, szabad-e gyermektől férfias szilárd
ságot, tetterőt, vagy mindent belátó észt- 
követelnünk ?

A ki lélektanilag tud következtetést 
vonni: a férfias kitartás alapját a gyer
mek makacsságában fölleli ; az észét kép 
zelő tehetségében ; a tetterőét zabolátlan- 
ságában.

Bizonyára nagyot vét ennélfogva, a ki 
a gyermektől higgadtságot, józanságot és 
mindent be'átó órte'mességet követel.

h í r e i n k

A mártoni izilvezzterestóly egyike volt 
azon kedélyes mulatságoknak, melyek a vi
déki városokban manapság már inkább rit
kaságok közé tartoznak. A régibb időben 
midőn az érzelmek nem voltak annyira 
korlátok közé szorítva, midőn a szivek von
zódásai szabadabban nyilvánulhattak, ak
kor lehettek hasonló mulatságok, de ezek 
ma a ritkaságok közé számíthatók. Hogy 
mi tette a mulatságot oly sikerültté, azt 
hamarosan bajos volna precíze megmon
dani. Lehet, hogy a szokás hatalma, —  
melylyel a szilveszteresték iránt viselkedni 
szoktunk, —  emelte az estélyt a siker tö
kélyére ; de inkább valószínűnek mutatko
zik az, hogy a programm szerencsés össze
állítása s különösen az abban szereplő egyé
nek korrekt játéka irányította a később ki
fejlődött jó kedvet ama határ felé, a hol 
azt szoktak mondani, hogy a mulatság nem 
hagyott maga után semmi kívánni valót. 
Programmja szerint elsőnek adatott elő a 
Nászutazás. A  darab szereplői: Rátskay 
István, Mihalusz Sándor és Csepcsányi Sán
dor már ismert alakjai a mártoni magyar

port közepette bemutatták, De a bál végén 
meg szólalt Lucián mögött.

—  Ricciardi úr, nem lenne szives karját 
nyújtani f

Végig mentek a szalonokon és egy félre
eső boudoirban leültek. A  költő meglepe
téssel vegyes csodálattal hallgatta ezt a nőt, 
aki utóiérhetlen művészettel, bár folyton be
szélt, mégis le tudta bilincselni a hallgató 
figyelmét ; a legmagasabb mértékben értett 
a hizelkedéshez. Az irodalmi vonatkozású 
dolgokat eleinte csak érintette, egyszerűen 
és tapintatosan de eközben —  a mi felfo
gásának szokatlan finomságáról tett tanú 
bixonságot, ki tudta mintegy kémlelni tár
salgója jellemét; aztán hallgatni is tudott 
(elég ritka dolog), ezáltal alkalmát adva 
neki, hogy ő is a legjobb színben mutassa 
magát. Lucián előtt végtelen szellemesnek 
tllnt fel, azon egyszerű oknál fogva, hogy 
az ő társaságában saját magát is igen szel- 
nemesnek találta.

A grófnő nem tagadta, hogy a minap, a 
színházból távozva őt nézte. A  beszélgetés 
egész fesztelenül folyt és egyenesen, alig 
némi kitéréssel tartott a célpont felé. Egy
szerre eszébe jutott a grófnőnek, hogy látta 
őt már, egy, néhány évvel ezelőtt, Svájc
ban, Badenben.

—  Úgy van, egy este ön egy, az indó- 
hárhoz egészen közel fekvő vendéglőbe szállt 
és a miközben vacsoráját elkölté, szemeit 
folytonosan egy az étterembe vetődött ide
gen nőre irányitá, igyekezve az arcát elfedő 
aürü fátyolon keresztül vonásait felfedezni.

Lucián rögtön vizszaemlékezett ; való igaz 
volt.

Az eső patakzott e régen elmúlt éjjen. 
Belépve a földszinti, jól felmelegitett te
rembe megzsibbarlt erői feléledtek. e< nem

sok időbe telt, kellemes érdeklődést keltett 
fel benne egy igen elegáns úti ruhába öltö
zött nő, a kinek fejét kettős fátyol boritá. 
Az utas nő világias és kitanult finomságról 
tanúskodó kinézése, élvezete ellentétben 
állt a falusias és keresetlen külsejű svájci 
hajlékkal. Mintha csak egy és ugyanazon 
világnak két lakója egy másik bolygón ta
lálkoznék. A  fekete fátyolon át kétszer-há 
romszor fényes pillantást lövelt felé. De nem
sokára egy hóri-horgas, igen szőke fiatal 
angol lépett be és ült az ismeretlen nő 
mellé.

—  Igen, emlékszem mondá némi megüt
közéssel. Annak a nőnek oly elragadó lábai 
voltak, milyeneket még sohasem láttam ; oda 
támasztotta őket a nagy kályhára.

—  íme ez az, feleié a grófnő pici spa
nyol lábát muta'va, de csakhamar ci is 
rejtve azt.

—  Lucián elmerengett, Már ezelőtt is 
nem egyszer éledt föl emlékezetében ez a 
rég volt találkozása e jy  nővel, kinek külseje 
és sejtett szépsége meglepő hatással voltak 
rá ; akkor egy percre az. a remény ébredt 
föl benne hogy e találkozásból még szerelmi 
kaland fog válni. És most á grófnő csábitó 
lénye, reudlcivüliségei megigézték; mióta föl
fedezte, hogy a bádeni ismeretlen és ez a 
majdnem híres Sontanges grófnő, a kiről 
annyit hallott beszélni, egy és ugyanazon 
szeméiy. úgy látszott neki, mintha egy nő
ben kettőt talalt volna, kiknek mindegyike 
epedő vágygyal tölté el ; elhitette magá
val, hogy a véletlen egy régi ígéretét készül 
beváltani. Oly formán érezte magát, mintha 
csak valami régi ismeretséget újítana meg, 
mintha mar régen élt volna benne az a 
vágy. mely most teljes erővel előtört.

l-.ifeie’t-.Ée s ó 1' i - ' kv i >n lolatokat,

a melyek miatt az estély kezdetén szórako
zott v o lt; abból a mi körülötte történt nem 
látott semmit sem ; azokat a bécsi kerin- 
gőket is, mintha csakis az ő kedvéért játszta 
volna a zenekar.

Midőn eltávozott cigarettáját szivá az el
hagyott utcákon, melyeket a szürkület hal
ványfénye világított meg, gondolataiban újra 
meg újra megcsendültek a grófnő szavai : 
•Jöjjön, látogasson meg holnap három óra 
felé* azzal a különös hangsúlylyal. melyek
kel azokat kiséré. Ezek után biztosra vette, 
hogy nem fog a dolog elhúzódni. Midőn 
másnap a kitűzött időben a grófnőhöz 
ment, látogatók által környezve találta. Ez 
több Ízben ismétlődött. Olykor meg a gróf
nőnek kellett váratlanul távoznia ; vagy 
megtörtént az is, hogy valahonnan messzi
ről, véletlenül valami barátnő érkezett ; 
máskor ismét egy üzletembert, szállítót ta
lált a grófnőnél; vagy közbejött egy diplo
mata elutazása, melytől a grófnőnek nem 
volt szabad elmaradnia. Mihelyt egy pilla
natra, akár a színházban vagy séta alkal
mával, magukra hagyva találták magukat, 
a grófnő uj találkát adott ; de ez is csak 
úgy végződött, mint az előbbiek. Azért 
szemei mégsem hazudtak, mosolya meg 
kézszoritása sem. Kevésbé finom megfigyelő 
természetesen azt hitte volna, hogy csak 
játékot Űznek vele. De Luciánban soha még 
a gyauu árnya sem ébredt fel. Belátta, da 
meg érezte is, hogy mindennek csak a puszta 
véletlen az oka: Bízott a maga ösztönében 
és éleslátásában.

így tartott ez egynéhány napig. A  grófnő 
szóba hozta, hogy el kell utaznia, mire Lu
cián minden munkát teljesen elhanyagolt s 
csak a grófnővel foglalkozott; mindazaltal
az akadályok c< gátló körülmények maka

csul megújultak. Ha volt is alkalma gyak
ran látni őt a nyilványosságban, azért mégis 
vagy annál is inkább tűrhetetlenné kezdett 
lenni a helyzet, —  mintha csak valami go
nosz sors üldözte volna őket; de 
bármennyire is dühösködött Lucián kény
telen volt még a helyzet komikus oldalát 
is érezni. A  dolog úgy tűnt fel, mintha 
diákoknak ösvényén akartak volna járni, 
de erről szó 6em volt. Csakugyan valami 
végzet folytonosan apró akadályokat hal
mozott föl köztük.

E közben, a hányszor csak láthatta, uj 
meg uj csábokat fedezett fel ez értelmes, 
jószivü, romlott és fantasztikus nőben, a 
kiben a külömbözŐ korszakoknak romlott
sága mintha egyesült volna és á ki még a 
jövőjét is mintha kitalálta volna. Eredeti
sége, főleg tökéletes őszinteségében nyilvá- 
nyult, melyet ' mindazáltal enyhített szelle
mének kiváló finomsága, utánozhatlan bája 
és mindenben jellegzetes egyénisége. Min
den reggel megnyerte fogadását az Idővel 
éi minden este, győzelmes volt a »Világgal* 
csaknem tudtán kivül vívott harcában, m i
lyet elhallgatásra kényszeritett, emellett 
mindig gyakorolva Théleme abbé elvét, 
melyet magáévá tett (Cselekedjél tetszésed 
szerint*. Volt valami büszke az 6  magatar
tásában, de az Ő mosolya elnézésre kény
szeritett, még a rosszban való büszkeségé
vel szemben is. Soha életében nem beszélt 
senkiről semmi roszat és nem volt eset rá, 
hogy valaki indiscretióval vádolhatta volna, 
Tőle telhetöleg miadig és mindenütt jét 
csele»edctt, de titokban ; mig ellenben bű
neit nagyon ia kitárta. Annyi bizonyos, 
hogy nem nagyon hasonlított a többi nő
höz. Az önfeláldozást nem ösmerte, de egy 
cseppet >em volt hiú. Arra. hogy magát



műkedvelők társaságának. Ezekről nincs 
sok mondani valónk, nem egyszer adóztunk 
már nekik teljes elismerésünkkel. Ez alka
lommal a Nászutazás főszereplőjét : Toper- 
cxer Anna kisasszonyt Óhajtjuk bemutatni 
viszonyainkat ismerő közönségünknek — , 
mint igazi tehetséget, ki dacára annak hogy 
most lépett fel első Ízben, szerepében nem* 
csak beletalálta magát, hanem olyan bátor
ságot mutatott, minőt gyakorolt műkedve
lőknél vagyunk megszokva tapasztalni. 
Mint a magyar műkedvelő társaság uj tag
ját ez utón is tldvö/öljüK, s azon remé
nyünknek adunk kifejezést, hogy ezután 
gyakran lesz alkalmunk játékát élvezhetni. 
E darab után Farcády József, társadalmunk 
kedvelt énekese adott elő válogatott ma
gyar népdalokat. Majd a »Box és Cox* 
című bohózat kerülvén színre, beállott a 
fordulópont a kedélyállapotokban. A  szép 
számú intelligens közönség, mely eddig 
szemlélődve élvezte az estélyt, most egy
szerre, nem sejtett frenetikus tapsviharban 
tört k i A  taps a szereplőknek szólott: 
Szerepeltek pedig: Gruber Vilma, Boldis 
Ignác és Révész Lajos; mindhárman nem
csak beletalálták magukat szerepükbe, de 

azt oly tökélylyel gombolyitották le, hogy 
a szemlélő el is feledte, hogy műkedvelők 
vannak a színpadon. Végre Derszib Béla 
énekelt magyar népdalokat, melyek közül 
különösen egy annyira megtetszett hogy a 
jelenvoltak egynéhánya még másuap is an
nak hatása alatt állott. Utolsó tárgya az 
estélynek egy maszkírozott kínai párnak és 
cg/ állatseregletnek bemutatásakor volt, Az 
állatsereglet direktora Lehotzkjr Vilmos 
volt, ki a példányok bemutalása általa irt, 
élces ötletekkel telt kommentárjával hatal
mas kacajra indította a közönséget. Az elő

adásokat tánc követte, mely —  a táncolni 
akarók boszuságára —  megakasztatott 
ugyan a tombola által de azután annál na
gyobb mohósággal táncolták a jónál jobb 
talp alá valókat. A mulatságnak a reggel 
vetett véget.

A turóemegyei vöröskereszt flókegylet
december 28-án d. u. két órakor tartotta 
közgyűlését a v ármegyeház nagytermében 
Báró Révay Gyuláné a következő beszéd
del nyitotta meg az ülést: Tisztelt tagtár- 
sak ! üdvözlöm a turóemegyei s fiók vörös- 
kereszt egyletek egybegyűlt tagjait a kö-

teljes önmegtagadással szentelje oda vala
minek, képtelen volt ; de nem is volt irigy, 
sem fellengös, sem alakoskodó ; egyszóval 
hiányoxtaic benne nemének szokott erényei 
ée hibái.

Még mielőtt beszéltek volna egymással, 
teljesen megértették egymást. Az egyiket 
e másik irányában íékezhetlen és múló 
vágy töltötte el, lehet, hogy csak egy nap
nak a vágya, de oly napnak, melyet e vágy 
majdan egészen betöltend. Észrevette ké
sőbb, hogy akármit tett a grófnő, sőt még 
ha abban is hagyot valamit, mindig bizo
nyos finom epicureismus által vezettette 
magát, hogy élvezete annál nagyobb legyen- 
Hova tovább értelmessége meglepő volt* 
Ez a nő, a ki aflectálta a frivalitást, olykor 
a legfenségesebb kérdéseket érintette, ezzel 
is bizonyítva, hogy sokat gondolkozott, ő , 
kinek migaviselete botrányt keltett három 
fővárosban, elméletileg és tiszta meggyő
ződésből a legjobb theoriáknak volt híve. 
Volt egy leánya, n kit ő kétségkívül igen 
jól nevelhetett föl. Élete fekete óráiban,
—  ez elkerülhetetlen, noha ritka órákban,
—  midőn annyira betöltött léteiének ércz.te 
valójában ürességét, magára zárta az ajtót 
és egyedül maradt, sokkal büszkébb lévén, 
semhogy panaszkodjék, de érezve azt is, 
hogy azt tenni joga nincs. Külömben vidám 
egyúttal fatalista jeileme csakhamar felül
kerekedett. Ama hirtelen vágygyal, mely őt 
Ricciardi felé sodorta és a melynek engedni 
késiült, igazi szellembeli rokonszenv páro
sult. Az olasz nyelvben való jártassága le
hetővé tették neki, hogy a költő könyveit 
élvezhesse, és ennek tehetségét méltányol
hassa.

(Folytatás következik),

szünetemet fejezcmlki az ügy iránti érdek- 
lődésőkért, mit szives megjelenésük által 
tanúsítanak. Mielőtt évi közgyűlésünket meg
nyitnám, szükségesnek tartom kijelenteni, 
hogy az alapszabályok 14-ik paragrafusát, 
mely szerint a közgyűlés csak minden év 
január havában volna megtartandó, azért 
nem tarthattam be szószerint, mert a jel
zett időben a gyűlés megtartása sokféle 
okból reám nézve lehetetlenné válnék. Ha 
tehát az évi jelentéseknél és számadások
nál —  a mennyiben ezek lezárhatók nem 
volnának, némi hézag mutatkoznék, kérem 
erre nézve a tisztelt tagok szives elnézését 
annyival is inkább, mivel a fiókegyletek 
vezetőinek sokszor tanúsított ügybuzgósága 
elég biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a 
központhoz terjesztendő jelentéseinkben azok 
el fognak odáztatni. Ebbéli kérelmem s in
dokolásom után megnyitom a közgyűlést; 
a jegyző ur pedig ismertesse meg egyle
tünknek ez évben felmerült nevezetesebb 
mozzanatait. Ez után Kapszdorfer Lajos 
titkár terjedelmes és igen örvendetes mo
mentumokat feltüntető jelentése következett 
az egylet múlt évi életéről. Jelentéséből 
kiemeljük, hogy Szucsányban és Ruttkán 
fiókegyletek s utóbbi helyen betegüditŐ ál
lomás is szerveztetett; továbbá, hogy az 
egylet buzgó elnökét Révay Gyula bárónét 
tevékenységéért Erzsébet királyné ő felsége 
legmagasabb elismerésével tüntette ki. Ko- 
suth Viktor pénztárosi jelentése szerint a 
bevétel volt 273 frt, a kiadás 14 írt. Az 
országos közgyűlésre az egylet báró Révay 
Gyula és Justh Fercncz tagokat választotta 
meg kiküldöttekül. Végre az alapszabályok
11. §-a értelmében kisorsolt választmányi 
tagokat újólag megválasztották. A  közgyű
lés az elnöknő éltetésével ért véget.

Kürthy Lajos Liptóvármegye főispánja a 
karácsonyi ünnepeket Komárommegyében 
töltötte.

Eljegyzés, Leschák Antal, volt mártom 
postatiszt, Nyíregyházán eljegyezte Stefán 
Sarolta kisasszonyt. Sok boldogságot kívá
nunk a leendő uj párnak.

A znlóváraljal gyakorlóiskola és az állami 
leányiskola deczember 23-án este karácsony
ünnepélyt tartott a képezde rajztermében. 
Nagyszámú közönség töltötte meg a termet 
úgy az intelligencia valamint más osztály
nak köréből, a kik gyermekeik ügyességé
ben jöttek gyönyörködni. >A gyógyszer* 
meg a »Karácsonyfa czimü gyermek-szin- 
darabokat játszották a csinosan öltözött 
gyermekek. Úgy maga a játék, valamint 
az énekek is fölötte szépen sikerültek 3 a 
publikum igazi élvezettel nézte és hallgatta 
végig a kedves s igen ügyes műkedvelőket. 
Egy miniatűr operaházat képzelhettünk el 
magunkban oly összevágolag elevenen folyt, 
az előadás s oly szépen énekeltek a kis 
szereplők. Valóban Ulrich tanító ur méltán 
kiérdemelte magának az elismerést és kö
szönetét, melyet a hálas^publikiimtól kapott. 
Gondosan voltak betanítva a gyermekek és 
sem az előadás szavalati része, sem pedig 
a színpadon való helyes és kellemes moz
gás. sem a taglejtések alkalmazása ellen 
kifogást nem emelhetni. Szép, tiszta, értel
mes és folyékony nyelvvel adták szerepe
iket a gyermekek s bátorságuk és bizton
ságuk meglepő volt. Képzelhetni, mennyi 
fáradságába kerülhetett a derék tanítónak, 
hogy az iskolás gyermekeknek fclcjthetlen, 
nekünk felnőtteknek is élvezetes estét sze
rezhessen, M. I.

Karácsonyéitól* Kis-Selmscen.. Báró Ré 
vay Gyula ur ő méltósága kastélyában fé
nyes és lélekemelő ünnepélyességgel folyt 
le a karácsony estéje. A  kastély fenkölt 
szellemű s páratlan szivjóságu úrnője nem
csak saját gyermekeinek állított díszes ka
rácsonyfát, hanem a falu szegény gyerme
keinek is olyan örömet szerzett, milyen 
életükben talán először tólté el ssiveiket. A 
kastély egyik vendégszobájában óriási ka
rácsonyfát díszített fel számukra, mely ra
gyogott a fénytől s roskadozott a rárakott 
édesség terhe alatt. Köröskörül asztalokra 
voltak kirakva a szebbnél szebb s változa
tos játékszerek s ruhanemütk. Több mint 
ötven örömtől sugárzó arcot lehetett látni 
a karácsonyfa körUl s minden gyermeknek 
személyesen adta ít  a kegyes úraő a sok 
játéksáért, cukorkát, harisnyákat, kendőket

8 több efélét. Mindegyikhez volt egy nyá
jas szava.cgy szives mosolya. E napot bi
zonyára kedves emlékükben tartják a gyer
mekek s zsenge szivök fohászával kérik le 
az ég áldását jó úrnőjük családjára. K.

Szép ajándékot adtak a liptó-szt.-mik- 
lósi r, kaih. templomnak báró Kloch Ká- 
rolyné kezdeményezésére a liptó szt.-miklósi 
vasúti tisztek és alkalmazottak nejei. Ugyan 
is a nemes szivQ bárónő gyű.tést indított 
a az igy begyült összegen lefestette a lour- 
dezi szűz Máriát, mely ma már egyik leg
szebb képe a miklósi kath. templomnak, s 
maradandó emléke azon derék nőknek, kik 
idegen létükre ily fényes példáját adták ön
zetlen nemes szivűségüknek. Kedves köte
lességünknek tartjuk ez alkalommal kiemelni, 
hogy a bárónénak nem ez az első ilynemű 
nemes tetie, sok ily esetben ürökitette már 
meg nevét s különösen a szegényebb va
súti alkalmazottak között jótékonyságával 
vívta ki azt a tiszteletet, elismerést, mely
nek férjével együtt örvend. A  szépen sike
rült képet, melyet újév napján szenteltek 
fel, O b e n d 0 r f Gusztáv, a liptó-szt.- 
miklósi polg: iskola rajztanára festette s 
78 cm. széles, 130 cm. magas keret nélkül.

A znlóváraljal óvódéban a szokásos ka
rácsonyfa ünnepély ez évben is megtarta
tott decz. hó 21-én esti 5 órakor, Az ün
nepélyhez nagyszámú közönség jelent meg, 
mely a kisdedek ártatlan ürömében nagy 
élvezettel gyönyörködött. Az intelligenti- 
ának színe java s a gyermekek szülőin kí
vül különösen az alsóbbrangu nép nagy 
számban jelent meg, hogy részt vegyen az 
intézet jelentőségteljes ünnepélyében, ö r
vendetes körülmény az, hogy az ovóda év 
ről évre népszerűbbé les* s hogy a szülők 
bizalma, mely eleinte csekély \olt, évről 
évre határozottabban nyilatkozik. Az óvó- 
dai helyiség ez alkalomból fényesen volt 
kivilágítva s a nagy karácsonyfa tündér 
szépségben ragyogott a gyermekek ujongó 
örömére. Az ünnepélyt a helybeli allami 
tanitóképezdei ifjúság énekkara nyitotta meg 
egy alkalmas énekkel, melyet négy hangbau 
elénekelt. Ezt követte a kisdedek elvonu
lása a karácsonyfa körül, mely jelenet 
rendkívül kedves volt a szemlélők előtt. 
Az ünnepélyesen öltözött kedves piczikék 
tapsoltak, ujongtak a karácsonyfa körül 
s már előre is kiszemelték a tárgyakat, 
melyeke- a Jézuska hozott nekik, Ezt kö
vette a kisdedek karácsonyi éneke, majd 
egy fiúcska és egy leányka alkalmi verses- 
kéket szavaltak el. Ezután Mihalicska Ist
ván képezdei tanár, mint az ovódának al- 
elnökc s egyszersmind gondnoka előbb ma
gyar, azt tót nyelven alkalmi beszédet tar
tott, melyben tüzetesen ismertette az óvó
dák feladatát és célját, kegyelettel adózott 
azok megalapítójának gróf Brunsvich Te- 
réznek, majd felemlítette éri méltatta a 
znióváraljai magyar intelligentiának áldo
zatkészségét, mely ez idén is harminc fo
rinttal járult a karácsonyfa felállításához s 
igy három év alatt egyszáz forinton felül 
adott az óvoda támogatására. A beszéd 
láthatólag nagyhatással volt a jelenlévőkre 
Ezután kiosztattak az ajándékok s tizenöt 
gyermek kapott ruhara valót s ezenkívül 
minden gyermek kedves játékszert kapott 
Jézuskától ajandéka képen.

A Liptó-szt-mlklósi dalegylet újra alaku
lása után deczember 3t-én tartotta első 
dalostélyét, mely sietünk kijelenteni, minden 
tekintetben sikerült »Viharban*, »Esti dal*, 
>Kaka töven* >Becsaliba járnak* és Vadá
szok dala* czimü darabokat adta elő oly 
gyakorlottsággal, mely ép úgy dicséretére 
válik az egyesület tagjainak, mint a buzgó 
karmesternek, Kirclimaycr Győzőnek. A 
minden oldalról kifejezett siker után a leg
szebb reraénynycl nézünk e derék egyesület 
működése elé. Schwalb R. Füzély Gy. Krus- 
pér P. és Ballasovich A. egyesületi tagok
ból alakult férfi négyeskar >Karthner Lieder* 
szitu alatt két német dalt adott elő szép 
sikerrel. Az estély egyik legérdekesebb 
pontja voit »Az irodában* czimü monolog, 
melyet Volks Ludmilla urhölgy adott elő 
sok színpadi sikerrel s méltán kiérdemelte 
azt a sürü tapsot, melylyel a közönség meg
jutalmazta. Sok derültséget keltett Istvánffy 
Gyula, Aranynak »A bajusz* czimü költe
ményének élvezetes előadásával, melyben a 
költeménynek minden részét kellő érvényre

emelte. Az elismerésből neki is kijutott bő 
ven. Éjfél előtt népszámlálás volt nyeremé
nyekkel, majd mikor a bakter eifujta az 
éjfélt, megeredt a táncz s tartott a reggeli 
órákig. Közönség szép számmal volt, de 
feltűnt, hogy sokan voltak olyanok is, kikre 
a nemzetiségi viszonyok miatt nem számí
tottak, mig távol maradtak számosán, kik
től e hazafias egyesület támogatását el le
hetne várni.

Süketeknek. Egy személy, ki egy közön 
séges szer által 23 éves süketség és fülzú 

gásból gyóvyult ki, készséggel szolgál 
azon szer leírásával mindenkinek, ki hozzá 
fordul. Cim : NICHOLSON H. J., Wien XI 

A  »Budapesti Hírlap* előfizetési fölhívá
sára figyelmeztetjük a t. c. olvasóközönséget

F a r b i g e  S e i d e u s t ö f f e  v o n
O O  k r .  bis fi. 7.65 per Meter — glatt 
gemustert ca 2500 versch. Farben und 
Dessins) ( —  vers. roben- und stückweise 

! Porto- und Zoilfrei das Fabrik-Depót G- 
1 Henneberg (K. u. K. Hoflieferant.) Zürich.
I Muster umgehend. Briefe kosten 10 kr.
' Porto.

Felelős szerkesztő : Révész Lajos. 
Társszerkesztő: Fehér János. 

1506. ■ *. —
tlkv. 1890.

Á turócz-szt.-mártoni kir. jbi- 
róság mint tlkvi hatóság köz
hírré teszi, miszerint a Pákán 
szül. Putra Mária deánfalvi la
kos végrehajtatónak özv. Ho- 
les Zsuzsanna deánfalvi la
kos végrehajtást szenvedett el
leni 110 rubel iránti végrehaj
tási ügyében 1117j90 sz. a ki
bocsátót árverési hirdetmény
ben a deánfalvi 61. sz. tjkvben 
A l l .  sorsz. a. foglalt s özv. 
Holes Zsuzsanna nevére egész
ben irt ingatlanra 216 frt ki
kiáltási árban Deánfalvára a 
község házába 1891. évi J  a- 
u u á r  li 6 1 3 - i k  napjának 
délelőtti 10 órájára kitűzött ár
verés az 1881. LX. t. c. 167-ik 
§-a alapján lloies József vég
rehajtató érdekében is 100 ru
bel tőke követelése s járulékai 
kielégítése végett megtartatni 
fog.

Kir. jbiróság mint tlkvi ha
tóság.

Turóc-Szt-Mártonban, 1890. 
évi júniushó 1-én.

kir. jbiró helyett 
X D á - y - i d . ,  

kir. a ljb iró .

381 90 vhíóL

íívsrési Ipártméay.
Ezennel -közhírré tétetik, hogy a 

rózsahegyi kir. járásbíróságnak 1808 
90. sz. végzése folytán, a beszterce
bányai káptalannak Heller Ede elle
ni 2401 frt 49 kr. s jár. iránt vég
rehajtás alkalmával lefoglalt s 1819 
frt 80 krra becsült takarmány, gabo
na, krumpli, marha, szobabútorok, 
ágynemüek, ezüstncmüek és gazda
sági felszerelvényekből álló ingósá
gok a helyszínén kisolaszi község
ben 1891. évi január hó 13-án dél
előtti 9 órakor nyilvános árverésen 
készpénzfizetés mellett elfognak a- 
dalni.

Mindazok kik ezen ingókra elsőbb- 
séni jogokat szerezhetni vélnek fel
hivatnak, hogy ez iránti szó vagy 
Írásbeli jelentéseiket az alólirott bí
rósági kiküldöttnél az árverés meg
kezdéséig adják be, mivel elleneset
ben kérvényeik figyelembe vétetni 
nem fognak.

Rózsahegyen, 1890. évi deczemb • 
hó 29-én.

Szt.-Iványi,
kir. bírói kiküldi)



E G Y  FIÚ ,
ki helyes™ tud írni és ol
vasni

felvétetik a turócz-szt.-már
tom magyar nyomdában.

ü iv ra  és biztos segitség gyomorbajok s azok következményei ellen
Az egészség fouUitáxárx. 

ra lé  fcntartásiSra és a jó  mnészté 
ismeretos és keilrnlt

életbalzsam  Dr. R  0  S A-tóI
Kza l«tba!.'.xani a legjobb x leggyógyi 

különösen minden emésztési bajok, gyomor.- i 
bajok stb. stb. ellen teljesüli hathatósnak l.izo 
ogy bizonyult, megbizbató hóziszerévé lett a ... 
k r . E ü im o r  í r u n k  o z re i b á rk in e k  b e tek in ti*

null gy.'.gyfflvokből a leggondosab 
dvá'.’yliiány. savanyú* feíbüfiigé*. vértólinás. aram 

Ily ' kiüli.» hatásai következtében e/.en életbal: 
i>■ k. /»ra egy nagy üveggel 1 frt kis üveggel 50 

végett rendelkezésre állnak
O vh n  ! Hamisítások elkerülése végett, mindenkit figyelmeztetek, hogy 

az egyedül általam az. eredeti utasítás szerint készített *Dr. 
ROSA-Jéle életbalzsam-. minden üvegecskéje kék burokba van csoma
golva, melynek hosszoldalain *Ih\ JíOSA é/etba'zsamu a * fekete sas 
hozt czimzitt gyógyszert'írből. FRAGNEll B. Prága 2 0 5 — ///., német 
cseh, magyar és franciái nyelven olvasható, széles felein pedig az ioe 
nyomott védjegy lathaló,

J)r. ROSA életbab.tárná valódian kapható csak a készítő
b . / *  ■ aktámban. gyógyszertár *a fekete sashoz« Prágában 

2 0 5 — III., ét BUDAPESTEN Török József út gyógyszerésznél. Király utca \2. sz. Budai 
Emil ur városi gyógyszertárában a Városház-téren.

Az osztrak-magyar monarchia minden nagyobb gyógyszertárában van raktár ezen 
eletbalzsambol.

Ugyanott kapható : prágai általános házi-kenőcs.
több ezer hálanyilatkozattal elismert biztos gyógyszer mindenféle gyuiadások, sebek és 
genyedések ellen. Ezen kenőcs biztos crcdmenynyel használható a női emlő gyuladásá- 
nál, a tej tespedésénél s az emlő megkeménycdésénél szüléskor, kelcvénynél, vérdaga
natoknál, genyes fakadékoknál. pokoivarnal, körömgyöknél, az úgynevezett körömféreg
nél, elkcménycdéseknél. felpuffadásoknál. mirigydaganatokn;:l. zsirdaganatoknál, érzéketlen 
tagoknál stb. Minden gyuladást, daganatot, elkcményedés'. felpufifadást a legrövidebb 
idő alatt eltávolít; s ahol már genyedés mutatkozik, ott a daganatot legrövidebb idő 

alatt fajdalom nélkül felszívja, kiércti és kigyógyitja.
Kapható 25 é3 35  krajezáros szelenczekben
Óvás! mí után a iii-Aj-ai általános h:Uik<*ii«caöi sokszor utánozzák, mindönkit 
ligyelnmztutok. iio/y <•/. eredeti utnsitás szerint cssk nálam lösz kés/.itvc s 
<-H«k akkor valódi, ha a sárga ércxzolencc. mcivbo töltetik, vörös használati 
utasitásokba -melyek 0 nyelven nyom vők- kék kartonba, melyen az ide 
nyomott védjegy látható —  hurkolva van.

HALLÁSI BALZSAM a legbebizonyultabb, számtalan próbatét 
által legbiztosabbnak elismert szer a nehéz hallás kigyógyitására s az egészen elvesz
tett hallási tehetség visszanyerésére. Egy üveg ára I frt

A  l l 'U II  <• |> ST <‘ I'Ü III)
és  n l e i i o l t c  i j e d t e b l l  

■ u a g y u r  iin|>ilnp __

IM H .
, é v f o l y a m

.1 I r t n r p s t r r ű b b  
és a l e g e l t e r j e d t e b b  

m a ir a r  n a p ila p

BUDAPESTI HÍRLAP
Szerkesztők és laptulajdonosok:

C -tfiik á * * l J ó z s e f  és l l á k o * i  J e n ő .

A „Budapesti Hirlap“-nak a hazai m ü v e i t  o lv a h ó k f iz ö iiN t  u  ve
tette meg alapját. A lap eleitől fogva megértette a magyar közönség szel
lemét, minden pártérdek mellőzésével küzdött nemzetünk- ó'; fajunkért, ez 
egyetlen jelszóval: m a g y a r s á g !  Viszont az ország legkiválóbb intelli- 
gentiája is azonosította magát a lappal, fölkarolva azt oly módon, mely pá
ratlan a magyár újságírás történetében. A hazai sajtóban máig a legfénye
sebb eredményt a „Budapesti Hírlap44 érte e l ; legnépszerűbb, legelterjedtebb 
lapja az országnak.

A „Budapesti Hírlap11 politikai cikkeinek iránya, mint eddig, úgy ezen
túl is mindenkor nemzeti és a pártérdekektől független Politikai hírei szé
leskörű összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból származnak. 
Az országgyűlési tudósításokat a gyorsírói jegyzetek alapján szerkesztik. 
Magyarország politikai és közélete felöl távirati értesülésekkel látnak el ren
des levelezők, minőkkel minden városban, sőt nagyobb községben is bir a 
lap. „Budapesti Hírlap4 távirati és telefon tudósításai manap mar teljesen 
egy fokon allanak a világsajtó legjobban szervezett hirszolgalataval. A „Bu
dapesti Hírlap44 tárca rovata a lapnak egyik erőssége és mindig gondot 
fordít rá, hogy megmaradjon előkelő színvonalán. A napi rovatokat kitűnő 
zsurnaliszták szerkesztik s a helyi értesülés ismert legügyesebb tudósítókra 
van bi/.va. Rendőrségi és törvényszéki rovatai kűlön-külön szerkesztői a fő
város sötét eseményeit is mindig oly bangón tárgyalják, hogy a „Budapesti 
Hírlap" helyet foglalhat minden család asztalán. A közgazdasági rovatban 
a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő megtalálja mindazt, a mi tá
jékozásra szükséges. A regénycsarnokban csak kivaló irók legújabb müveit 
közli.

Az előfizetés föltételei: Egész évre 14 frt. félévre 7 frt, negyedévre 
3 fót 50 kr., egy hóra I frt 20 kr. Az előfizetések vidékről legcélszerűbben 
postautalványnyal eszközölhetök követknzö cim alatt: A  . . H i i d a p e * t i  
H ír la p * *  k i a d ó h i v a t a l á n a k .  B n d a p c a i t .  I V .  k e r ü l e t .  
K a l a p - u t c a  Ifi. s z á n i .
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