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M eg in t p ara sz tlá z a d á s.
Megtörtént tehát az, a mire az 

ország nagy közvéleménye elkészülve 
nem volt s a miben, bárhogy hirdet
ték volna bekövetkezését, sőha sem 
hitt volna senki, hogy t. i. éppen a 
magyar alföldön üssön ki az agrá- 
rius-socialismus. Egy tapasztalattal 
megint gazdagabbak vagyunk s ha 
e bizonyára tanulságosnak Ígérkező 
tapasztalatot a kiömlött drága em
beri vér árán nem kellett volna meg
szereznünk. köszönetét is mondhat
nánk Orosháza, Békés-Csaba s most 
ismét Batonya földmives napszámo
sainak, hogy meggyőződ lettek ben
nünket arról, a mit sokan nem akar
tak hinni, hogy a socializmus nem
csak a kiválólag iparral foglalkozó 
államokban bir talajjal, hanem olyan 
földmivelő államban is képes gyö
keret verni minő Magyarország.

Engem, ki évek óta éber figyelem
mel kisérem pusztuló kisgazdáink ro
hamosan növekvő számát, az oroshá
zai munkás mozgalom, vagy ha te t
szik lázadás, nem igen lepett meg. 
A reactio sehol, hol egészségtelen vi
szonyok fejlődnek a mezőgazdaság 
terén, nem maradhat el. Be kelle 
következnie. Lehet a »kell« szó elé 
akadályokat gördíteni, a veszedelmes
nek látszó processust egy időre las
súbb tempóba hozni, de végleg meg
szüntetni, nem lesz lehetséges. Be 
fog következni a reactio. Nem ma
radhat el azon egyszerű okból, mert 
mezőgazdasági állapotaink fejlődése

nem volt természetes. Tessék objek
tíve venni a dolgot. Hogy ezt tehes- 
sük vissza kell mennünk a múltba 
az napig, midőn a jobbágyból sza
bad polgár lön.

Ugyan mi volt 184-8 előli nálunk 
a jobbágy polgár ? ! Igavonó, semmi 
egyébb. S kérdem, ha phisikai ereje 
állati szempontból lön mérlegelve s 
igénybe véve, vájjon értelmi tehetsé
gének fejlesztésére, felélesztésére mi 
történt ? Kevés, hogy ne mondjuk : 
semmi.

De hát mi történt 184-8 u tán ?! 
Hagyjuk szabadjára. Kormány, társa
dalom. olyan, melynek eszébe jutott 
volna kis gazdáink tehetetlensége 
vagy mely gondoskodott volna a fel
merült bajok orvoslásáról —  nem 
volt. Szabad polgárként élt a nélkül, 
hógy tudta volna, hogy a polgárjog 
megnyerésének pillanatában, minő 
kötelességek s kötelezettségek háro- 
moltak rá. Amint a volt földesurak 
nem kis része, ö is a dolog köny- 
nyebb végét fogta. Bukott a földesúr 
és a jobbágyból lett szabad polgár, 
csakhogy nem egyformán, buká
sukban nagy külömbség volt s van 
nagy részben ma is. A bukott föl
desúrról gondoskodott a  jó akarók 
serege, betették hivatalba, ismét úr 
lett ; a polgár ember, ha kis vagyon
kájának nyakára hágott, elment fa
míliájával napszámosnak, ha munkát 
kapott idehaza; ha fogytán volt a 
munka vagy pláne olyanra nem akadt, 
elment jobb hazát keresni. Földmi
ves napszámosaink nagy de igen

nagy része elbukott kisgazdáink osz
tályából kerül ki. Nem kutatjuk ez 
úttal bukásuknak okát, de tény az, 
hogy soknak a tönkremenését nem a 
lustaság és hanyagság ókozla, hanem 
igen sok esetben a véletlen, a sze
rencsétlenség, no meg értelmetlensé
gével já ró  hátramaradottsága. Tessék 
szét nézni falvainkban s csakhamar 
tapasztalni fogjuk, hogy a mindené
ből kilicitált kis gazda minő viszony
ban áll vele sógor vagy komaságban 
á|ló gazdurával, ki szerencsés specu- 
lativ vagy élelmességével rövid idő 
alatt megtízszerezte vagyonát. E vi
szony egy cseppet sem jobb annál, 
a mely a volt földesúr és jobbágy 
között létezett, ellenkezőleg rosszabb 
és veszélyesebb, mert az elbukott kis 
gazda, a ki most mint napszámós ke
resi kenyerét, szivében viseli az osz
tály gyűlöletet, melyet növel benne 
az az ellentét, melyet érez uj viszo
nyában, melyet közte és uj gazdája 
között fennforogni lát.

Kis gazdáink* pusztulása még nem 
apadt meg, ellenkezőleg napról-napra 
növekvőben van. Hogy azután az 
ilyetén módon tönkre ju tott család
fők és családtagokat nem nagy mes
terség túlzásokra ragadtatni —  az 
csak természetes valami. Le kell fes
teni előtte nehéz helyzetét, kétes jö 
vőjét, mely reá s családjára vár ; 
azután feltüntetni azt a külömbsé- 
get, mely közte és munkaadója kö
zött van, hogy az mint lakik jól s 
hogy dőzsöl, inig ő éhezik s álm at
lanul virraszt éjszakákat . . . s előt

tünk áll az a rettegett alak, ki bár
mi néven illettessék is, kézzel-láb- 
bal követeli a jelen állami és  tár
sadalmi rend felforgatását.

Kormány és törvényhozás sürgős 
dolga gondoskodni, hogy a meglevő 
bajokat alaposan gyógyítsa s ne rin
gassa magát többé azon illusióban, 
hogy nálunk az úgy nevezett soci- 
alismusnak talaja nincs. A mini lát
tuk van s amint rámutattunk elég 
nagy az anyag, hogy napról-napra 
növekedjék. Azért cselekedjünk gyor
san és o k o san !

Linder György,
országgy. képv.

Levelezés.
Magyar színészek Szucsanyban.

Szucsány. 1891. június 18-án.
A »Felv. Híradó* múlt heti számában csak 

| röviden volt megemlítve amaz örvende
tesnek mondható hir, hogy Szucsányt, 
eme —  külsőleg Ítélve —  jelentéktelen kis 
városkát is meglátogatták mar egyszer 

1 valamire való színészek. Elhamarkodott do
log lett volna őket már a múlt számban 

i is bővebben ismertetni, mert szó ami szó 
—  az ember ritkán bízik az efféle vándor 
színészekben, még ha akárraily szerény
nek mutatkozik is, no meg pláne megítélni 
őket egy két előadásuk szerint sem taná- 

: esős. Most tehát, midőn itt működésüket 
immár befejezték, —  annál lelkiismerete
sebben tehetem azt, átlagos tapasztalatot 
vonva le az összes előadásokból s a tár- 

I sulat működéséről.

T Á R C A

A bölcs, a küllő.
Mert sok e földön az alantas elme 
Mert sók e földön, a szívtelen :
A bölcs a többség nyomdokában járjon ? 
Sok közt a költő puszta szám legyen ? 

Csak járjon biztos utjain a többség,
A hatalom sok millió hi\e :
A bölcs elméje mosolyogva nézi,
S részvéttel nézi a k ö ltő  szív  \

Ki lat az élet titkos műhelyébe 
S megismerő a renderö hadat :
Nyugodt hitében nem rendíti azt meg 
A zajgó, sodró ember-aradat.

Mert más a rendszer itt a földi létben 
És más törvény uralja a jelent :
Mint a minőt a bölcs elméje alkot,
Mint a minőt a költő-szív teremt.

Kínt a világban, a valódiságban 
Úr a birás-szomj, élet ösztöne,
Hatalmat sóvarg millió törpe f«rcg 
És millió képen csüng sóvar eszme.

Ott minden lény, mit napsugár kikeltett, 
Isten szép földjén osztakozni vagy, 
Virágnak mézét elrabolja méhe,
Társát kitúrja fű, fa és virág,

A bölcs mosolyogva nézi ezt a harcot, 
Habjáték néki, tcnger-folszinén, 
Hullámverésből, tuuő buborékból 
Megsejtik, hogy mi lappang mélyiben.

S a költő búsan résztvevőén tekinti,
Óh múló lét örök hullamidat, 
Fölbukkanónak mar megsejti gyászát, 
Alámrrulőt szive megsirat.

Palagyi Lajos

Visszaemlékezések a deák,- 
életből.

(Felolvasás az 1B8 1 . évben Körmöcbányán érett
ségi vizsgálatul tett ifjak liz évi találkozóján.)

Irta. E ffeu b erg er  Ágoston —

A múlt emlékein kegyelettel szoktunk 
megpihenni és csendes pillanatokban nem 
egyszer szövünk ezekből vidám, mosolygó 
abrándképeket.

Nagy kincsesbányái kepez különösen a 
d-.akélct, melyben az ilju lélek még rajon
gásig telve ábrándokkal és melyben a reá 
következő sok csalódás után is találunk 
annyi vonzót és felejthetetlent, hogy hala
datlanság volna ez emlékek tclclevenitésén 
nem iparkodnunk. De van is valami varázs- 
erő, valami bübaj a dcakéletbcn, mely bú- 
baj el nem hagy akkor sem. nődön mar 
belenövünk az élet iskolájába, hogy sokszor 
feledni tanuljunk. Ilyenkor szép úti avulónak 
bizonyul a visszaaiulckezes és bízvást mond
hatom, annal becsesebbnek, minél többet 
fogyasztunk c szép ajándékból, vagyis men
nél nagyobb az ut melylycl távolodunk 
deákcsinnyemk koralói, zavartalan idealiz
musunk idejétől, melyben lelkesedni, rajongni 
tanultunk mindenért a uii szép. jó es nemes

Engem is kiinondliatluii kellemes érzés 
fog el, midőn visszapillantást vetek to év 
után mélyen tisztelt tanaraim cs szeretett 
iskolatarsaim koreben azon kellemes napokra, 
melyeket az intézetbe töltöttünk.

Visszaidézve emlékünkbe az édes órakat, 
felkiáltok Petőfivel : »Gyermek vagyok,
gyermek lettem újra.* Az élet zajában, a 
hol bizony neui mindig a szorgalom, igye
kezet és lelkiismeretesség aiat sikert, a hol 

| vajmi ritkán tehetünk szert önzetlen, oda

adó barátokra, a hol nagyon hamar tapasz
taljuk bölcs Salamon azon mondását, hogy 
küzdésre, szenvedésre születtünk, nagyon 
jól esik ily visszaemlékezés, ifjitólag hat 
reánk, erőt és munkakedvet ad, a lelkese
dés lángját, lia netalán kialvóban lenne, 
ismét feléleszti, a mi minden nemes tettnek 
a kútfeje.

De hala Istennek, buszkcjünérzettcl mond
hatjuk, hogy a lolytonos munkakedv, a be
csület, a lelkesedés szülte nemes tettek út
járól egyikünk sem tért le, dacara az időn
ként felmerült akadályoknak, győzött ben
nünk a jó, a mit tiszt, tanáraink évek hosszú 
során at belelik plántálták. Nyugodt lelki
ismeretid tekinthetünk vissza lehat ama 
gondtalan napokra, melyeket ez intézetben 
töltöttünk, merítsünk ez emlékezetből lel
kesedést. munkakedvet a jövőre nézve.

Körülbelül t8  éve annak, hogy ez intézet 
küszöbét átléptük, hogy annak tanulóivá 
lettünk. A  legkülönbfelebb vidékről a leg
különbözőbb elokészultséggei, egészen isme
retlenül, sőt sok esetben egymás nyelvét 
sem értve meg, leptünk be az intézetbe nagy 
számmal; és midőn onnan kiléptünk, erősen 
megfogyva bar, de testben lélekben mint 
egyöntetű, hu és igaz barátok vallunk el 
egymástól. Az iskola falai közt a legnagyobb 
ellentétek is kiegyenlítődnek, a gyermeki szív 
a maga ártatlanságában és egyszerűségében 
mindenkiben barátot lat, utógondolat nélkül 
közeledünk egymáshoz; a német rövid idő 
alatt megmagyarosodik, a magyar törve bár 
de mégis megérteti magat német ajkú isko
latársaival , igy az osszctarlozas köztünk 
folyton nőtt. hogy később annal szorosabb 
kötelékké nője ki magat.

Kevés középiskolát t-ilalunk melyben a 
szigor és fegyelem oly tapintatosan kezel

tetnék és a humánus bánásmód oly mes
terkéletlen volna, mint a körmöcbányai fő
reáltanodában.

Az igen tisztelt tanári kar hivatásának 
magaslatáról nézi a tanulóhoz való viszo
nyát és inkább buzdító barátjának, sem
mint folyton feddő bírálójának mutatko
zik, És ha van ebben valami érdem, úgy 
ezen érdem oroszlánrésze minden bizoay- 
nyal a nagyrabecsült . igazgató Schröder 
Károly űré.

Neki tulajdoníthatjuk az üdvösnek mutat
kozó szellem meghonosítását a tanodában s 
O az, a ki a szükséghez mért atyai szigo
rával vagy elnézésével mindnyájunk szivét 
annyira lebilincselte, hogy a kiválóan sze
mélye és nemkülönben a tanári kar minden 
egyes tagja iránt táplált hala-, tisztelet- és 
szeretetérzetunk nemhogy fogyna, hanem 
fcnnlobog sőt növekszik, a mint a haladó 
időben érdemük hatásáról rajtunk mindin
kább megbizonyosodhatunk.

Ámde a dcákcsiny nem mindig találko
zott elnézéssel, mert mihelyest túllépte 
tisztes hatarait, máris megjelent az igazság 
sújtó keze a >karcer«-bc zárás és egyébb 
büntetési nemek alakjaban, hogy ezen esz
közök javító hatasta mintegy beigazoltassék. 
Persze, most már nyugodtan és mosolyogva 
tekinthetünk vissza a deáksereg ezen rémére, 
de hogy valamikor fontos szerepet jattszotl 
életünkben, onnan is kitetszik, hogy a 6  

osztályú reáliskolák 8 osztályúvá történt ki- 
kerckitését az intéző kórok csak a karcer- 
nek egyidejű eltörlésével tudtak népszerűvé 
tenni előttünk.

A  karcer eltörlésével intés alakú erkölcsi 
büntetések lettek behozva. Ilyen intés az 
utolsó évben mindnyájunknak jutott, midőn 

j közülünk néhányan korcsmában talaltatvan.



Mint minden erre vetődő szinésztársulat- 
nak, úgy ürágosBi Hilley Endre színtár
sulatának is első gondja volt, hogy magát 
Szucsányban legalább négy előadásra biz
tosítsa, minek folytán bérletivet bocsájtott 
ki. De tekintetbe véve azon körülményt, 
hogy az itteni intelligentiát már több Íz
ben csalta lépre bérleteivel holmi kóbor 
szinésztársulat. nem csoda, hogy Hilley- 
nek sem sikerült 10 bérletnél többet sze
reznie. Bízva azonban társulatában s a kö
zönségben. neki bátorodott az előadásokat 
megkezdeni, mi annál könnyebben ment, 
miután a helybeli olvaso-egylet készséggel 
s ingyen engedte át helyiségét e célra.

Első estén előadatott .M iért nem háza
sodik meg a sógor ?« cimü vígjáték és »A 
bengáliai tigris* cimü bohózat, igen gyér 
közönség előtt. Mindamellett valamennyi 
szereplő jó  kedvűén játszott s derekasan 
megállta helyet. Különösen a második da
rabban tűnt ki Ferenczi Béla mint Hör- 
csögi. Ferencziné Szigethy Erzsiké mint , 
Piroska és Nádudvari Szelidke gyakornok 
•zerepébeu. Kivált ez utóbbi sok tapsot j 
aratott, ki ügyesen adta a gyava s önhitt | 
udvarlót. Az est sikerének legszebb tanú
bizonyságát adja azon körülmény, hogy 
már a második előadás túltömött terem
ben adatott. .Tolonc* eme kitűnő népszín
mű került színre.

Ezen előadásról is csak annyit mondha
tunk, hogy valamennyi szereplő, de kivált- 
kép Hilley (Vágó). Ferencziné (Angyal 
Liszka), Nádudrariné (Ördög Sára és Nád
udvari (M ravcsák) ügyes játékukkal való 
bari élvezetes estét nyújtottak a jelen volt 
közönségnek. Nádudvari pompás komikus
nak bizonyult Ugyancsak sikerűit elő
adásnak mondható a harmadik, a mikor 
•Borka Boriska* és »A vadász kalandja* 
bohózat adatott elő. A negyedik előadás 
— berlelszünet — műsorát a >Nő udvar
lás* ismert sálon vígjáték és a .Rokkant
huszár* népszínmű képezte. Ez előadás 
egyszersmind Ferenczinének, a társulat 
primadonnájának jutalom játéka volt. Hogy 
mennyire kedvelte meg Ferenczinét a kö
zönség. megláthatta az, ki körültekintett a 
zsúfolt teremben ; sőt a közönség azon 
része, mely már a kis terembe be nem 
fért. a folyósóról nyitott aj fon át élvezte 
gyönyörű játékát. Jutalomjátékául igen há
lás szerepet választott Ferencziné. mert 
ugyancsak tűzről pattant magyar leány 
volt s kedvesével Farkas Gyuri közhuszár
ral (Hilley) igen kedves, kifogástalan ala
kítások voltak. Ferencziné különben ez al

kalommal bemutatta magát nemcsak mint 
jó  s/inésznő, hanem mint jó  énekesnő. 
Hangja ugyan nem erős, de szép, kellemes 
csengésű. Az ötödik előadás alkalmával, 
mely utolsó bérletszám volt : . A férjek 
iskolája* és »A két feledékeny* cimü víg
játékok kerültek színre. Az első számban 
mindkét szereplő : Nádudvari és Nádud- 
variné ügyes játékukkal bebizonyították, 
hogy a salon-darabokban is bírnak já rta s
sággal. A második számban Ferenczi Béla 
(Sxelesdi) és Nádudvari (Zavardi) — a két 
feledékeny — egynéhányszor megkacag
tatták a közönséget. Az előadások ezen 
számmal befejeződtek volna, azonban a kö
zönség kivánatúra még egy előadást ad
tak. még pedig .Falusiak* cimfl 3 felvoná- 
sos vígjátékot — a közönség iránti hálá
ból a szuesányi tűzoltó-egylet javara : ter
mészetesen zsúfolt teremben. A ki ezen 
előadást végig hallgatta, az valóban nem 
tud;a. váljon csakugyan egy vándorszin- 
társulat egyszerű színpadja előtt áll-e, 
vagy pedig nagyvárosi szinésztársulat elő
adását éivezi-e.

Hilley né, kit komoly s hálás szerepben 
ez alkalommal láttunk legelőször föllépni 
méltósággal játszotta özv. Óváryné szerc- 
repet. Fereneziné ismét csak a régi ked
ves alak volt Irma szerepében. F e re n c z i: 
Óváry János földesúr szeretetre méltó, 
kedves bácsija volt Urnának. Nemkülön
ben kitűnő alakítások voitak gróf Erdey 
Zoltán (Hilley) — mint dölyfös, clnémete- 
sedett magyar mágnás s Halmay íestész 
szerepében Nádudvari. Szóval ez utolsó 
előadás az eddigieknek méltó befejezése 
volt Mondhatni hogy som a közönség, 
sem a társulat az egymásba helyezett bi
zalomban nem csalódott. Hilley színtársu
lata tapasztalhatta hogy Szucsányban is 
van közönség, mely a művészetért lelke
sedni tud s örömmel hallja a magyar szót 
Lelkesedése nem is volt sza:maláng, en
nek varázsa alatt csalogatotta a zamatos 
magyar szó még a vidékieket is az elő
adásokhoz. Hilley társulata szép emlékkel 
szivében hagyta el Szucsányt, de viszont 
a közönség is szívesen emlékszik vissza 
a társulatra s a kellemesen eltöltött 
estékre.

Az érdem nagy része kétségkívül meg
illeti a helybeli olvasó egyletet, a mely 
— mint már fennebb eralitettcm — helyi
séget engedte át e célra s lehetővé tette 
hogy nemcsak az intcliigencia, de az a l
sóbb néposztálynak a már magyarúl be
szélő ifjabb gencratiója is élvezhette es-

téről-estére a szabatos magyar előadáso
kat s megismerkedhetett alakításban 
hazánk tőzsgyökeres magyar alakjaival.

így kedveli meg tót népünk legköny- 
nyebben a magyart, megtanul önkéntele
nül rokonszenvezni vele — s ha ez meg 
van, meg van akkor mind — a mire tö
rekszünk !

Pártoljunk hát a magyar színészeket!
Hilley társulata kedden utazott el Ga- 

ram-Szt.-Ker«sztre, hogy ismét ott üsse 
fel ideiglenesen Thallia templomát.

- r .  - f .

H Í R E I N K

A félév közeledtével kérjünk lapunk igen
tisztelt olvasóit, hogy lejárt előfizetéseiket
megújítani, netalán! hátralékaikat is bekül- 
deni és lapunkat ismerőseik : a Felvidék ha- 
zaflas közönsége körében terjeszteni sz iv é t 
kedjenek. Az előfizetési pénzek — legcélsze- 

rübben postautalványnyal — a Felvidéki Hí
radó szerkesztőségenek küldendők.

Vizsgák. Az előző és mostani hét a szá
madások hete volt a turóc szt.-mártom ál
lami polgári és kereskedelmi középiskolában. 
Az érettségi vizsga folyt le a legnagyobb 
érdeklődés mellett. Mint előzőleg is irtuk 20 
növendék bocsáttatott érettségire, kik mind
annyian megfelelvén, megkapták diszcsen ki
állított okmányukat. Hogy e vizsga megér
demelte az általános érdeklődést tanúsítja 
az, hogy a 20 növendék közül 4  igen jelesen 
4  jelesen, 2 igen jó l, 6 jól és 4 elégségesen 
felelt meg; megjegyezzük, hogy két elégsé
gessel már nem lehet senki általános jó. 
—  Nagy közönség hallgatta végig a leány
iskolái vizsgákat is és az elemi leányiskola 
kézimunka kiállítása — Sz.agány Maria ta
nítónő ügyes elrendezése mellett —  altalá
nos és méltó feltűnést keltett.

tek lapunk útján is hálás köszönetét mon
danak a miniszteri biztos úr kegyes jó téte
ményéért.

Halálozás. Boldis Ignácz állami polg. és 
kereskedelmi iskolai igazgatót mély gyász 
érte tesvérbátyjának : Boldis Samu _ osztr. 
császári postatisztnek e hó 23-án Bécsbeu 
történt váratlan kimultával A boldogult 50 
évet é lt ; életerős férfiú volt, ki magas mű
veltségevei és szeretetrcméltósagaval nem
csak közvetlen környezetét tudta megnyerni, 
hanem bennünket mártoniakat is, kik a múlt 
farsangon rövid pár napi ittléte ulatt any- 
nyira megszerettük. Mindössze 6 heti be- 
tegség döntötte sírba a ooldogultat; legyen 
könnyű a föld felette ! Hozzátartozói fajdal
mai enyhítse a mi őszinte részvétünk is.

Keleti akadémia Budapesten Mint a B. H. 
értesült, a kereskedelmi és kultuszminiszte
rek között végleges megállapodás történt arrra 
hogy az uj keleti kereskedelmi akadémia 
szeptemberben megnyílik. Ebbe az akadé
miába azokat veszik fel, a kik a Kereske
delmi akadémiai mar sikerrel elvégezték.

Apostolok oszlása Tegnap végződött be 
a martom állami tanintézetek iskolai éve a 
r. kath. templomban tartott ünnepi Te Deiim- 
mal, mely után a tüt b-kevesebb örömet 
szerző bizonyítványok osztattak ki. A 3<x)-on 
felüli növendék sereg még tegnap szerte 
oízlottt a szélrózsa minden irányában, hogy 

-beszámoljon szülőinek egész evi szorgalmá
ról, magaviseletéiül."Kis városkánk szerfölött 
megérzi az apustolok eme szétosztását; 
annyira megszoktuk lépten-nyomon találkozni 
kissebb nagyobb tanulókkal, hogy most va
lóban kihaltnak latszik nekünk a varos.

Jótétemény. Deil Jenő úr, a turóc -szt.- 
mártoni áll, kereskedelmi középiskola érett
ségi vizsgájához kinevezett kereskedelem
ügyi miniszteri biztos, az érettségi vizsga 
lefolyása fölötti megelégedettségének kifeje
zést adandó, két szegény de jó tanulót — 
és pedig Sehwarz Bertalan igen jelesen és 
Gross Nándor igen jól végzetteket — 10— to 
forint jutaloindijjal tüntette ki a vizsgák be- 
végeztévcl. A mélyen meghatott kitüntetet-

osztályunk a büntetés enyhítése céljából az 
onfeljelentéshez folyamodott, abban bízva, 
hogy 12 embert csak nem -fognak meg
büntetni

Örökké emlékezetesek lesznek elöttüuk 
igen tisztelt osztályfőnökünk rosszaló sza
vai. melyeket azon alkalomból használt, 
midőn ezen az iskolai törvények szerint 
súlyosnak jelezhető kihágásról az osztály- 
könyvben foglalt jegyzet utján értesült.

De azért ezen kis (intermezzo nem za
varta meg a koztunk fennállott kedélyessé
get, nem kedvctlcnitctt el, hanem inkább 
serkentett a tanulásra, ez által a tanári kar 
bizalmat visszanyerni, megelégedését kiér
demelni igyekezvén, mi tényleg sikerült is.

Esténként az' u. n. *Strecsko kam arai
ban gyűlt össze az osztály szinc-java. ott 
beszéltük meg vidám tar. algasban a nap 
eseményeit, ott magyarázhatta szeretett 
• Marci* barátunk a Physika és Mathema- 
tika olykor-olykor nehéz problémáit s végül 
ott gyülekeztünk minden mulatság előtt is.

Egy ilyen mulatság után történt, hogy 
osztályunk egyik legszelídebb és legkedvel
tebb tagja, Lukács Kálmán barátunk meg
hűlés okozta hagymázba esvén, 3 heti kínos 
szenvedés után legnagyobb fajdalmunkra 
kiragadtatott sorainkból. Hült tetemeit, me
lyek azóta a Békés-Gyulán levő családi 
sírboltba tétettek örök nyugalomra, fajda- 
lomt' I megtört szülein és testvérein kivül 
az egész ifjúság kísérte a sirkeribe, hol az 
ezen alkalommal betanult gyászdal clénck- 
lése után tanuló-társai nevében egyik jelen
lévő barátunk*) megható sirbeszéddel búcsú
zott cl a kedves halottól. Beké lengjen 
porai fe le tt!

f'.endes munkálkodásban lefolyt tanuló- 

*) Kerekes Aladár.

éveink után végre elkövetkezett a legnagyobb 
druck-idö, a mindnyájunktól oly félve és ag
gódva vart érettségi vizsga.

De hála Istennek, ezen is szerencsésen 
túlestünk. Mindig emlékezetes lesz előttünk 
azon ünnepélyes pillanat, midőn az igaz
gató ur az érettségi bizonyítvány átadása
kor meghatottságtól rezgő hangon vett tő
lünk búcsút, mint apa távozo gyermekeitől.

• Kísérje Isten aldasa önöket, mondá,
I h°gy az intézetnek, mely Önöket szeretet- 
i tel ápolta cs oktatta, becsülést, maguknak 
; boldogságot, a hazanak pedig, melynek 

szabad polgáraivá lettek, minnél több hasz
not szerezhessenek*. Ez volt búcsúztatónk 
— azután kiléptünk az elet kuzdlercrc.

Ki volt boldogabb az első napokban, mint 
mi az érettségi bizonyitvanynyal kezünkben ; 
azt hittük, nálunk nagyobb úr nem létezik 
szeles e világban ! De csakhamar rájöttünk, 
hogy igaza volt egyik tisztelt tanárunknak, 
midőn azt mondta, hogy csak most kezdő
dik igazan a Valódi nyomorúság.

Küzdöttünk is, dolgoztunk is. kiki a maga 
pályáján és végre Isten segítségével szamot 
adunk eddigi műKödésünkröl élményeinkről.

Mielőtt ezt tennök újból, azon szomorú 
feladati var reám, hogy egyik kedvelt tár
sunk Janetz Ferenc m. k. aliamvasuti tiszt
viselő mellbajban történt elhalálozásáról 
tudósítsam a t. jelenlevőket.

Emlékét megőrizni kötelességünk.
A tizenháromból maradtunk tehát 12-en, 

ezek közül :
1) Beliczcy Géza oki vegyész és földbir

tokos Békés Csaban.
2) Beliczcy T ib or földbirtokos Békés- 

Csaban.
3) Burger János vasúti tisztviselő Ceg

léden j

Ágost vasúti tisztviselő 

Hctményben

4) Effenbergei 
Budapesten.

5) Estcr Kálin,.n gazdatiszt 
(Nyitra m.i

6) Karay Imre m, k. pénzügyminiszteri 
számtiszt Budapesten.

7) Kerekes Aladar szakaszmérnök Jász- 
Kiséren.

8) Miskolczy János m. kir. erdész Ka
rámban (Zólyom oi.)

9) Racz Kálmán gazdatiszt József főher
cegnél Alcsuthon.

10) Roth József vasúti tisztviselő Ruttkan.
11) Tandlich Ármin kereskedő Zólyomban-
12) Spitz Adolf oki. mérnök Budapesten.
Ekképen megadván a szélrózsa mind a

négy irányából összejött nemkülönben távol
levő tarsak névsorát azt hiszem, mindnyá
junk szivbeli érzelmeit fogom tolmácsolni, 
midőn befejezésül halas köszönetét mondok 
a nagyrabccsült igazgató úrnak és a tisz 
telt tanári kar minden egyes tagjanak azon 
jóakaró érdeklődéséért, melyet sorsunk iránt 
ifjú korunktól fogva mostanig nyilvánítanak 
és a jelen ünnepélyes alkalomból való meg
jelenésükkel is megerősítenek és a melyet 
mi továbbra is kikérni bátorkodunk.

Adja az egek Ura, hogy ők még számos 
éveken at munkálkodhassanak ezen intézet 
javara és a hazanak mennél több hű pol
gárt nevelve, hogy ezek azutan mennél szá
mosabban megemlékezhessenek hálásan Kör
möcbánya virosa áldozatkész közönségéről, 
mely közönség oökezüsége tette lehetővé 
jő  részt, hogy reáltanodája oly impozánsán 
emelkedik cs virágzik

Az úr Isten éltesse a tanári kart tisztelt 
Igazgatójavai együtt és vegye oltalmába 
szép emlékű varosunkat Körmöcbányát.

É ljenek!

Évzáró probatótek az irgalmas nővérek 
rózsahegyi leanyneveló intezeteben. Mii esz- 
közölhet az iskoláján az igazi hivatás, erős 
akarat, kitartó buzgalom, lelkes es lelkesítő 
készség, annak boldog tanúi voltunk f. hó 
15— 25 én. Ezen napokon tartattak meg 
ugyanis az irgalmas nénéíc rózsahegyi inté
zetében az iskolaévet befejező vizsgalatok 
Első meglepő látvány vaia ott az, hogy a 
csinosan berendezett iskolaterem a szerényen 
vidám növendékek es a melegen érdeklődő 
hallgatóság áltál lölyton-foiyvasi zsúfolásig 
megtelt. A köteles tantárgyakból, a melyek 
mindegyike után majd szcbbncl-szcbb szava
lat, majd szívderítő ének következett, a fe
leletek áltálán értelmesek és szabatosak va- 

1 lanak. A vendég koszorú, mely valahányszor 
a túlnyomólag tótajku leánykákat, meg a 
kisdedóvó apróságait is helyes, idegen szar- 

: mázast el nem áruló kiejtés és hanglejtés- 
, sel hallá magyarul szólni, edes orömköny- 
; nyékét hullatott, azért nem is Késett teljes 

megelégedését ismetelten nyilvánítani. Jla- 
sonloképen meglepők voltak a varras, kötés 

; és hímzésnek kórebe vágó és az intézetnek 
jó  hírnevét emelő s megszilárdító, oly vál
tozatos női munkák, a melyeknél a szakértő 
sem tud'a hamarjában a müizlést méltassa-e 
jobban rajtok, vagy a gyakorlati célszerű
séget V Fölötte jó l esett tapasztalni a 

I rendkívüli tanulmányoknak : a német, francia 
meg angol nyelvnek módszeres kezelését, 
valamint hallani a szivvidito dalokat és az 
akar hangversenynek is beillő citera, hegedű 
fuvola és zongora játékokat, a melyek a 
sikert biztosító avatottság igazolása mellett 
kimondhatatlan öröm forrásává lőnek a szebb 
esem ényekre fogékony kebelnek. Isten le
gyen bőséges jutalm a az önfeláldozó né- 
néknek és engedje, hogy derek intézetük, 
melyet kifogástalan tiszta magyar szellem 
eltet, az erkölcsi s értelmi nemesedésnek, 
meg az igaz hazafisagnak a határszéli való
ságos őr-állomásról, minél kihatóbb lendü
letet adjon ! — ő. —

A lipto szt. mikloai Miami elemi és polgári
iskolában a lefolyt héten tartattak meg 
az évzáró vizsgálatok a .züiők és az ér
deklődő közönség nagy részvéte mellett. 
Az évzáró ünn priy tegnap vöt a •Fekete 
sas* dísztermében, az ünnepé.y sorrendje 
a kővetkező volt l Szózat, Egressy Bénitől. 
Éu .k .t az iskola v- gyeskaia. 2 A fülemüle, 

j uta Arany Ja n ó , Szavain Pcssek Antal 
MI. oszt tanuló, ,‘k Tavaszi r< ggei. Ráfit 
k-tól. Éneklek Strausz Lcooa Ili o szt és 
Ga1a*z Gizella IV. oszt tanuló 4 . Das 

| Glürk von Edenhall, Uhiandtöl. Szavalta 
Blau Berta III oszt tanuló. 6. A hársfa,



Schubert F.-től. Énekli az iskola vegyes
kara. ö. Hegedű duett, Pleyeilől. Előadták 
Zeilendorf Hunt ik IV. oszt. és Bohus 
László 1. oszt. tanuló. 7 . Szép Ponka. irta 
Vörösmarty Mihály Szavalta Gallasz Gi
zella IV. oszt. tanuló. 8. Május utolján. 
Goll Jánostól. Éneklő a leányok kara. 11.
A furfangos csizmadia, irta Pósa Lajos. 
Szavalta Péter Károly II. oszt- tanuló. 10 
Rom áncz, Donizetti G.-töl. Éneklé t z iskola 
vegyeskara. 11. Zárszó, a jutalm ak és hi 
zonyitványok kiosztása.

A rózsahegyi k. r. gymnasium t. é. június 
hó 29-én a díszteremben é v z á r ó  ü n 
n e p é l y t  tart, melynek műsora a követ
kező : 1. • Üdvözlő.* Goll J.-tÓI. Énekli a
gymn. dalkar. 2. »Magyar egyveleg.* Elő
adja a gymn. zenekar. 3. »Coriolán.« Tár- 
kányi B . tói. Szávaija Rudinszky K. IV. o. t.
4. »Honnan josz te ?« Énekli a gymn. dal
kar. 5. >Duett.« Mazas F-töl. Jatszsza a gymn. 
zenekar. 6. »l)es Sángers Fluch.* Uhland 
L.-től. Szavalja Bihcller 1. IV. o. t. 7. »Mi 
újság Pcstbudán* Keringő. Énekli a gymn. 
dalkar. 8. »Magyar egyveleg.* Előadja a 
gymn. zenekar. 9. >Reggeli ének.* Gersch- 1 
bachtól. Énekli a gymn. dalkar. 10. »L’ ' 
eremite * Dcleroix-tól. Szavalja Klein M. IV.
o. t. i t .  »Keringö.< Jatsz.sza a gymn. zene
kar. 12. »Magyar Dalok.* Előadja a gymn. 
énekkar. 13 >A íülemile « Arany J.-tó l. 
Szavalja Kolin A. III. o. t. 14. »Duett,* 
Kallivodatól. J itsza a gymn. zenekar. 15.
* Éljen ős magyar hazánk.* Nagytól. Induló. 
Énekli a gymn dalkar. Kezdete d. e. fél 9 
órakor.

A felvidéki magyar közművelődési egyesü
let igazgató választmánya f. hó 11-én 
Nyitrán tartott ülésében Kos/.tenszky Géza 
a »I'elvidéki Nemzetőr* szerkesztőjének 
indítványára elhatározta, hogy a legköze
lebbi Rózsahegyen augusztus 1) és 10-én 
tartandó közgyűlés elé javaslatot fog ter
jeszteni aira nézve, hogy az Egyesület Sze- 
pes es Gömürmegyet is bevonja működési 
körébe, a Gömöi megyei rnagy küzm. egye
sületet. pedig felhívja, hogy a felvidéki 
nagy egyesülettel * gyesüljenek, illetve mint 
ennek gömörmej.yei, alsó (baiasagy.irraati) 
illetve lelsönógrádm gyei (losonci) vidéki 
választmányai szervezkedj n k. Az egyesü
leti elnökség i*y erteiemb n mar at is irt 
ezen egyesületekbe/. Gömör és Szepes
im gye csatlakozása erdőkében pedig Ilámos 
Lász ó és Csaky Gyula gróf főispánokat 
megfelelő mozgalom kezdeményezésére 
kérte fel. Miután a cél egy a viszonyok is 
azonosak a E. M. K. K. akciójának sikere 
igen ki\ánato.-. és remélhető, hogy a par- 
tikuiarisztikus törekvések a nagy cél ká
rara nem ingnak érvényesülni.

A lipto-tarnuci Ö. t. egylet i. ho 29-én t. 
i. »Péter Pál* napján cigányzene mellett a 
tarnoci vasúti állomás melled ligetben >nyárí- 
mulats.igot* rendez, melyre az összes »ha- 
zafias egyleteket, partolo közönséget* tisz
telettel meghívja a rendezőség.

A rózsahegyi k. r. gymnasium ifjúsága,
melynek szépen fölkarolt segély-egyesületét 
újabban it. l ’aczak György pröszéki plébá
nos ur 3 írttal gyarapította — f. hó 2l-én 
égi partíugójanak a szűzi tisztaság kimagasló 
példanykepenek, goaz. szt. Alajosnak, ha- 
romszazados emléknapját vallásos liúzge- 
saggal ünnepelte meg.

A znioi all. tanítóképző képesítő vizsgái az 
címűit heten tartattak meg Szüdo Géza k»r. 
tanácsos, tanfciügyelö elnöklete alatt. A 
vizsgálói meg közelebbi adataink nincsenek 
de úgy tudjuk, hogy igen szép számú jelent
kező volt

Vízbe fűlt. Nagy szerencsétlenség érte 
G h i l  l á n y i  L aszó liptó-sst -kereszti 
földbirtokost e hó _'í-én Kgyetlen fia be
esett a megáradt fo.yoba s belefúlt.

A cognac ipar reszvonytarsasag a minap 
tartotta meg Budapesten alakuló közgyűlését. 
A tarsasag budapesti, osztrák, horvat és 
francia éidckelt k csoportjából all és vezér- 
igazgatóul Hcrgci I. K. urat. a Itcrger Volk 
és tarsa cég beltagját hívtak meg, mely 
utóbbuevczelt cég üzemét a tarsasag ma
gahoz váltotta

A szuesányi izr. népiskoláé hó 2 5-én tai- 
tóttá tavaszi mulatságát, vizsgája meg ma 
—  2 8-án -- lesz.

A turány-gyárl önk. tűzoltó egylet f. é. 
júliushó 5-én Turány-PIcszón Juliálist ren
dez. Kegyes adományok hiányzó tűzoltói 
szerek beszerzésére köszönettel fogadtat
nak.

A szuestny-községi tuzolto-egylet í évi
junius hó 28-án a 11rubini ligetben Juniálist 
rendez, mely mulatság alkalmával az egy
let zászlójának felszentelése is történik. 
Belépti dij 50 kr. A tiszta* jövedelem az 
egylet recskendő-házának felépítésére for- 
dillalik. Kedvezőtlen idő esetén a mulat
ság juniushó 29-én fog megtartatni. Zene: 
Csonka Pali.

A pribóci önk. tűzoltóság igen sikerült 
nyári mulatságot rendező..: ina egy hete az 
ottani ligetben; a mulatságon messze kör
nyék intelligenciája megjelent és sötét estig 
kedélyesen együtt mulatott. Ez alkalommal 
az egylet javára szives adományokkal a 
következők járultak és pedig: Bcniczky 
Aladár 10 Irt. Rakovszky Iván 5 frt 
özv. Benic/.kv Mártonná 5 frt. Krdődy 
György 3 Irt. Pápa Jácz Mária 3 frt. Rutl- 
kay Bé a, Duehay János. Derszib Béia 
Fekete Mik:ós 2- 2 fit. Kassay Ferencz] 
Nemes, Ján-'s. Michnik Vilmos, dr. Heniczky 
Ák--s, ifj. Szüliö Gúza, Lux Samu, Spitz 
Sándor, Strőhlinger, Tomcsúnyi János, Wix 
Manó 1 1 frt, Uhrin Péter I írt 5o kr.,
Zsarnov czky Gábor 1 frt 50 kr.. Quoti- 
dian József, Thomku Markoviczky László, 
Hudák Endre 1 — 1 frt. Lehotzky István 
50 kr., Tocsek íO kr.. Csepcsányi Béla, 
Sziebner Gyula, dr. Hilmer, Csilla M.. Pisch 
M-. Csepcsányi Sándor, Galanda Károly, 
l’ivko György és Vanko János 50 -50  kr. 
Szives adományukért fo ;adják legbensőbb 
köszönetünket. —  Prib ><-, 1891. évi június 
hó 25. napján. Tisztelettel a pribóci tűz
oltói egylet parancsnoksága.

Irodalom.
Felhívás előfizetésre a julius— decem 

béri félévre.

A * MAGVAK HIKI.AP- eLo szamának 
megjelenése óla. több mint három hónap 
múlt cl.

Halával ösmeriük cl, hogy az ország ol
vasóközönsége lapunkat mar megindulásakor 
a magyar hírlapirodalom történetében párat
lan bizalommal halmozta cl

Fokozott szellemi és anyagi erőfeszi léssel 
igyekeztünk hálánknak kifejezést adni. és 
ez irányú törekvésünk jövőben sem tog lan 
kadni.

Politikai irányunk alapjait már első föl
hívásunkban kifejtettük

Ettől, valamint eddig nem tágítottunk, úgy 
jövőben sí in fogunk eltérni. Nem személyek
nek, hanem elveknek fogadtunk hűséget és 
ezért tekintet nélkül a személyek iránt táp
lált rokonszenv vagy ellenszenvre, az elvek 
s nem az egyének szolgálatában állunk. A 
kormány és egyes tagjai, valamint a közü
gyek élén álló férfiak nézetei cs tényei fö
lött véleményünknek igyekeztünk minden 
mellek tekintetektől fügetlenúl kifejezést ad
ni eddig, fogjuk tenni jövőben is.

A politikai partok működései teljes tárgyi- 
laggossaggal reprodukáljuk, c működés fö
lött való véleményünket nyíltan világosan 
kifejezzük, ettől valamint meggyőződésünk 
kifejezésétől sem kellemetlenségek, sem fé
nyeddé sek által elrettentetni magunkat nem 
engedjük

Támogatjuk a nézetünk szerint helyes tö
rekvést bármely oldalról és búi kitől jöjjön, 
megtámadjuk és elítéljük a helytelent, a 
partokra es személyekre való tekintet nél
kül.

A szabadelvű irányzat szóban és tettben, 
a mi lapunkban visszhangra talal. ennek az 
irányzatnak a nieghamisitasa a retrogad és 
reakezionarius törekvés a/, a mivel, inig e- 
rőnk bírja, szcmbcszállunk es küzdeni fo
gunk.

A 67-diki kiegyezés alapján állunk és ma
radunk. államunk fejlodössct tradícióink nem
zeti szokásaink figyelembe vétele mellett a 
sabadelvu reformok utján akarjuk előmozdí
tani.

Ez elvekért küzdvén, a > MAGYAR HÍR
LA P* rövid fönnállása alatt oly szambán 
gyűjtötte maga köre a jó  barmokat és hí
veket, mint még soha ily rövid idő alatt 
újság, mely a magyar állam hat.irat közt 
megjelent.

A »MAGYAR HÍRLAP* .1 mint eddig is 
volt, a jövőben is az eddigihez hasonlóan 
gazdag ta iu ln iii napilap lesz.

Tárczarovatunk csupán egyetlen elvnek 
hódol: hogy okos. érdekes, modern czik- 
keket szerezzen inindennUncn, bar ha fárad
ság vagy utánjárás arán juthatna csak az 
ilyen müvek birtokába. Nem csupán az elis
mert nevek kultuszát űzi, hanem a névtelen 
akar kezdő irók munkait is közvetíti a kö
zönséggel, ha azok egy vagy más tekintet
ben figyelemreméltó vonásokkal dicseked
hetnek. Úgy a novellisztikus tarczákat, mint 
az úgynevezett kontemplaló, elmélkedő czik- 
keket egyaránt szívesen kiadta, ha elmések, 
érdekesek, s nem ellenkeznek azzal a disz- 
kréczióval, melyet egy család szamara ké
szült újságnak soha sem szabad szem elől 
tévesztenie.

Apró cikkeiben a MAGYAR HÍRLAP,
könnyed fürge tollal dolgozza föl mindamaz 
aktuális eszmékét és eseményeket, melyek 
az idő szerint az ország és világ különbözü 
elméit fogi'a/fcoztalják.

Ujdonsagi rovata minden magvarorszagi 
hírlap közt a legdusabb s nincs egyetlen 
olyan száma, mely egész ha.mázát ne kö
zölné a legfrissebb, legeredetibb híreknek, 
melyeknek egy részét csupán a MAGYAR 
HIRLrtP-hól tudhatja azon a napon a kö
zönség. Bái minden nevezetesebb varosban 
sót minden népesebb közönségben van kü
lön levelezőnk uidoiisug-palyazamnk révén 
naponkint tömegesen érkeznek hozzánk ön- 
ki n '■ l< velezői'ik tudósításai.

Apró rovatainkat, minők a színház, a tör
vény-. ele, a fuvaros mind szakavatott, régi, 
tapasztalt újságírók szerkesztik, kik gyor
san és részletesen ismertetik meg lapunkban 
mindazt, a mi a közönséget érdekelheti.

Szerkesztői üzenetek czimü rovatunk ked
veltségit fényesen bizonyítják ama szám nél
kül való levelek, melyek szerkesztőségünk 
asztalain naponkint öss; együlckcznek. Olva
d n a k  a »M AGYAR HÍRLAP* műiden le
helő alkalommal szívesen áli e rovatban 
rendelkezésére ; a beküldött munkákat lel
kiismeretesen megbírálja, vitás vagy nehe
zebben eldönthető kérdésekben tanácsot ad, 
s egyes társadalmi problémákat élénken, sok
szor humorral b eszél meg. Ezek a szerkesz
tői üzenetek képezik ama láthatatlan kap
csot. mely a »MAGYAR HlRLA P«-ot az ol
vasó közönséggel összeköti.

A Magyat Hírlap következő pályázatokat 
tűzte ki. melyekkel a széplitteratura némely 
•'g in tehetségéhez képest lendíteni akar. Így 
novellára 100 darab aranyat, tárczaczikkre 
40 darab aranyat es egy eredeti újdonság
ra lo darab aranyai tűzött ki jutalmul.

Ez az utóbbi pályadij állandó es minden 
hó 20. napján okvetlenül kiadatik annak, a 
ki a legjobb, Jegerdckescbb újdonságot bo- 

; csátotta a hírlap rendelkezésére.
A .M AG YAR HÍRLAP* rendes tartal

mán kívül három mellékletet ad olvasóinak 
hetenkint. Minden vasárnap MFZ0GAZDASA- 
G1 MELLÉKLETET, minden kedden I0GALMI 
MELLÉKLETET és minden csütörtökön TA
NÜGYI MELLÉKLETET küld szét olvasóinak, 
melyeknek redigálását igazi szakferfiak vég
zik sok ludassal és törekvéssel,

A ^MAGYAR HÍRLAP* minden előfize
tője legyen az bar régi vagy olyan, a 
ki most lep be az előfizetők soraba — in
gyen es egesz terjedelmében megkapja fo
nniuk.maisunk Mikszáth Kálmán Galamb a 
kalitkában czimü terjedelmes elbeszélését.

A MAGYAR H ÍRLAP szerkesztőségének 
belső tagjai a következők:

Abonyi Árpád, Ambrusz Zoltán, Batt 1- 
szvi.y Lajos, Fenyő Sándor (h. szv: ke.sztő), 
Füredi Mór, György Endre. Horváth Gyula 
(felelős szerkesztő), Irmoy l-'eioncz, Janovits 
Pál, Künhy Emil, Kohn Dávid, Kauioki j- 
zor, Márkus Miksa. Mikszáth Kálmán, (!o- 
immkatars), Szana Tamas. ^zomahdzi Ist
ván, Szemére Attila, Szeréqái-Svab Leó, 
Szabó Endre, Szemere Huba, Zilahi Kiss 

. Béla.
Magyar Hírlap előfizetési árak :
Egész évre 14 frt Hal hóra 7 frt Marom 

hóra 3 Irt 50 kr. Két hóra 2 fit 40 kr. légy 
hóra r frt 20 kr.

A Hét* czimü szépirodalmi hetilappal 
együtt : egesz évre 20 frt, félévre 10 frt,
negyedévre 5 frt.

Júliustól kezdve lapunk előfizetői kedvez
ményes áron rendelhetik meg az „Üstökös" 
humonsztrkus heti lapot is, t. 1. a .Magyar 
Hírlapot* es az >Ü itókóst* együtt egész év
re (22 frt helyett) 20 írtért, félévre IO frt. 
negyedévre 5 írtért

Midón ama t. olvasóinkat, kiknek előfize
tésük junius 30-án lejár, a/ előfizetés meg
újítására tisztelettel fölkérjük, egyúttal érte
sítjük, hogy a  ny íri idény alatt azoknak, Kik 

1 nyaralóhelyet kei esnek föl vagy utazásokat 
tesznek, szívesen után küldjük a lapot, ha a 

; eziuirt előzetesen tudatják velünk.
A fuvarosban es a szomszéd nyaralplic- 

lyéken a MAGYAR HÍRLAP mar korán 
reggel kaph.ilo-

A Magyar Hírlap kiadóhivatala Budapest. 
Granatos-utcza 16.

Feleios szerkesztő Revesz Lajos 
Tursszerkeszto: Fehér János

2063. szám.
1891.

Árverési hirdetményi kivonat.
A t.-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatoság közhírré teszi, hogy 
Moskóczi szül. Trosztler Aranka és társai 
önkéntes árverési ügyében Moskócz kö
zségben fekvő, a moskóczi 22. bz. tjkvben 
I 1 . sor 18. h m . a. felvett és Moskóczi 
szül. Trosztler Aranka, dr. Trosztler Mór 
és Trosztler Zsigmond nevére irt 14. sz. 
házra és telekre 882 frt 2 0  kr. kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingaLanság az 1891. évi 
julius hó 17-ik napjan délelőtt 10 órakor 
Moskócz községben a közsség házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megál
lapított kikiáltási áron alól is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartóznak az in
gatlan becsárának 10  százalékát kész
pénzben, vagy óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, vagy pedig a 
bánatpénznek a bíróságnál lett előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgaltatni.

Kir. já'ásbiróság mint tkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mirtonban. 1891. évi június 

hó 1-én

F e k e t e ,
kir. jbiró.

61. sz.
’ tik. 1891.

Árverési hirdetményi kivuuat.
A Is/.tmárloni kir. jbiróság mint tlkvi 

hat óság közhírré teszi, hogy Dula Máté
nak Uaránok János és neje elleni vég
rehajtási ügyében Túrán községben fekvő:

a) a turáni 113. sz. tjkvben f  1—9 I.
1 -28  és 30-33 sor sz. a. foglalt ingatla
nokból Bantunk János es neje szül. Pa- 
lovcsik Annál B. 5. és 12. tételek a. 2|12 
részben megillető jutalékra 279 írtban,

b) az ottani I l i .  sz. tjkvben f  1 . sorsi, 
a. foglalt ingatlanból ugyanazokat B. 3. és 
1 1 . t. a. 2|2Í részben megillető jutalékra 5 
írtban, es

c) az ottani 777. sz. tjkvben f  1— 2 sor 
sz a. foglalt ingatlanokból ugyanazokat 
B 1 1. és 22. t. a. 2j24 részben megillető 
jutalékra 00  frt kikiáltási árban az árve
rest elrendelte és hogy a fennebb megje
lölt ingatlanság az 1891 évi jn lluH  hó 
< 2 -ik  napjának d. e. 10 órakor Túrán 
községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fog adatni

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanság kikiáltási arának 10  százalékát 
készpénzben vagy óvadékképas értékpa- 
pirhan a kiküldött kezeihez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál leit 
előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű eiösmervényt aiszolgáltatni.

Kir. joiróság mint tkvi hatóság.
T.-Szt.-Mártonban. 1891. évi január hó 

31-én.
D á v i d ,

kir. aljbiró.

JELENTÉS.
f .  é v i  J u u I i i h I i ó  9 B - é u

(Péter es Pál)

S tu b n y a fü rd ő n

SCHLOTT-féle vendéglőben

TO M BO LÁ V AL
egybekötött

TÍNCZnOLATSÁG
tartalik.

i
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ZBizorryla-t. Melyik lapra fizessünk
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogra a le«.;«

IC 0 * 9 * 0 * 0 0 0

elő ? .5
icsobb magyar lap az

Az „Első magyar gazdasági gépgyár rész- 
vénytársulat“ tek. Igazgatóságának

BUDAPESTEN,
külső váciul 7.

Szívesen bizonyítom, hogy az önöknél vásárolt „(J. 
S .“ jegyű cséplőszekrénynyei

teljesen meg vagyok elégedve,
mert az, mint kiállításában, mint pedig

m u n k a k é p e s s é g é b e n
semmi kívánni valót nem hagy fenn.

Ipoly-Nyék, 1891. január 1(1.
Teljes tisztelettel

Weisz Jakab s. k.

, , E G Y E T E R T E S “
> a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába lépett. Ez a magyar olvasó közön- 
I ség lapja. Hiteles forrásokból .szarnia/» iirtesüloseinek gyorsasága, alapossága és 
| sokasaga. rovatainak valtozatOssaga kitüm , a különböző olvasmányok gaz- 
I ,'ag tarhaza tették az «E g yetértésit uéps/au\e A/ orSMggyülesi tárgyalásokról 

a legrészletesebb s c mellett tárgyilagos bű tudósítást egyedül az «Egyetértés*
1 közül. Gazdasági rovata elismert regi tekintélynek örvend. A magyar kereskedő 

s Gazdaközönseg nem szorul többé idegen nyeivu lapra, mert az >Egyetertés<
I kereskedelmi s tőzsdei tudósításainál Loségevel s alaposságával ma már nem 

versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos 8 a mezőgazda m gtalalja mindazt az 
»Kgyetérté.s*-ben. amire szüksége van. Változatosán szerkesztett tárcájában, any- 
nyi regény olvasmányt ad, mint egy lap sem. Két barom regényt közöl egy
szerre, úgy hogy egy év al.it 30 40 kötetni regényt, részint eredetit, részint a 
külföldi legjelesebb termékeket jó  umgyarsagu fordításban kapnak az »Egyetér
tés* olvasói. A ki olvasni valót keres és a világ folyásáról gyorsan és hitelesen 
akar értesülni, fizessen elő az. »Egyetértésre«, melynek előfizetési ára egy hóra 
1 frt 80 kr., 1 , évre 5 írt s egy évre 20 frt Az előfizetési pénzek az »Egyetér
tés* kiadóhivatalába küldendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra egy 
hétig ingyen és bérmentve kiild.
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i  U réter fa la id é ig  kiviteli palaczkjSÖF
D I E T R I C H  és C Ö T T S C H L I G

BU D A PEST
vagy DREHER ANTAL Kőbánya.

Csakis teljesen leülepedett, tehát tükörtis/ta kiviteli sör szétküldése, folytoo friss 
üvegtöltésben, a minőség hamisítatlan volta mellett kezesség vallaitatik

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény-
Á r je g y z é k e k  n iim lriifV Ir ingyen és béritienlve.

Figyeimeztetes ! Miután gyakran megtörténik, hogy idegen készítményü és gyön
gébb minőségű sörök »Dreher Antal kiviteli sör* cim alatt forgalomba hozatnak, a 
t. c. Dreher-féle kiviteli sör fogyasztóknak a hatóságilag oltalmazott üvegcimkét. 
melyen a Dietrich és Goltschlifl név okvetlen kell, hogy rajta legyen, kivaló figyel
mükbe ajánljuk.

Q & #, A. A  A: A. á ■ A. A. :é É/é ■■ A. á t ó  A AxÉ A Q
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Szt.-Margitszigeii gyógyfürdő.
A szt.-Margitszigcti bétákért, tiszta, pormentes levegőjével és elitmert jó  ha

tású 35* R. meleg kenes forrás vizével legalkalmasabb gyógyhelynek bizonyult. A 
korszerű fürdöberendezeseken kívül van 300 szoba, társalgási es tekejaték-terem, 
posta, telefon, tavirda. Kitűnő eredmenynycl használtatott a hévviz mint fürdő 
vagy belsőleg mint gyógyital es belélegzésére .1 kővetkező koralakok ellen : czúz. 
zsábak, idült kütegek, külsertesek után fellepett i2zadmanyok, görvely s bujakor, 
máj-, gyomor-bélbántalmak idült szekrekedes hólyag hurut, női bantalmak, garat . 
góge-tüdőhurut. hüdesek. idegbantalmak. Utóbbiak ellen a villamos fürdők alkal
maztattak meglepő sikerrel. Fürdő- és menetjegy együtt vallva, valamint fürdő- 
bérletnél mérsékelt ar. A gyógyhelyen íurdőventlcgck a fürdő- és menetjegynél 
előnyben részesülnek A lakásoknál május es szeptemberben 30 százalék enged 
mény. Rendelő fürdőorvos Dr Bauer Antal föhercegi udvari orvos. Fürdőidény 
tartama május l-től szeptember 30-ig I lajókozlekedés lélór.mkmt. Menettéri-jegy 
hétköznap 20 k r . vásár- es ünnepnap 34 kr Naponként katona és cigányzene. 
Árszabály kivanatra bérmentve megküldetik.

Megrendeléseket lakásokra átvesz
a  Mzt.-marKÍtMzigrlÍ ffyótcyfürdő 

rrliisyrltiM  ^i- IB ti<la|>c»f <11.
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Egyszeri kísérlet mindenkit meg fog győzni, hogy

V. _ % wS

valóban a legjobb irtószer minden rovar 
ellen

Ezen kiváló szer meglepd erővel és gyorsasággal pusztít el 
minden kártékony rovart.

Legcélszerűbb a Zacherlin-Iéle takarékoskodóval 
beporozni.

A Zacherlint semmiféle más rovarporral összehasonlítani 
nem szabad, a Zacherlin egy különlegesség, mely sehol és so
ha másként el nem árusitlatik. mini

lepecsételt Üvegekben Zacherl ,). névvel.
A ki Zacherlint kér és papircsomagban vagy skatulyába 

kap valamiféle port, s azt elfogadja, biztosan megcsalatott 
VALÓDI KAPHATÓ:

TuróczSzl -Mártonban Soltész I. Kábry J zsef, Gr.ibor M. és fia — I ,- 
Szt:-Miklós : Palka Péter Mossocz : Pori János fia Huttka: Schulz 
Adolf, Ga.il Emil. Zsolna: Páradovszky h.»b. Wa.dapfeJ 1 . 1 Tordv I 
Mclzer. A., Ilechl M Tót-Próna : Skálák <i Tinkó György — Turóc- 

Turan : Messinger H.
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kiadásában megjelent:

A magyar köéposzíály hái nevelése napjainkban.
I r t a . :  Z E ^ é T r é s z  H a t j o s .

Á R A  80 K R.
S SAJÍT Kapható a Magyar Nyomdában jj

Sxxxxxxxxxxxv*vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxx!
Tnrócz-szl. m inőm  magyar nyomda. — Koseníelá Igoicz.
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