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Egyes szánt ára 20 fillér.

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a‘ hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turócz-8zent-Mártonba küldendők.

— Hirdetések legjutányosabban, árszabály szorint. — 
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — minden 

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

nők tébolydákban loondő elhelyezésére a kollő intézkedés 
megtörtént. Jelenti, hogy a járási és körorvosok szorgal
masan látogatják községeiket.

Liszkay Bálint pénzügyi tanácsos a szívélyes fogad
tatást megköszönve, biztosítja a bizottságot, hogy a maga 
részéröl rajta lesz, hogy a vármegye érdekeit tapintatosan 
figyelembe vegye. Egyben bejelenti, hogy az 'állami 
egyenes adók czimén 5496 koronával kevesebb fizettetett 
be, ami az ox-lox állapotnak tulajdonítandó. Minthogy 
azonban remélhető, hogy ezen összeg nagyobb része 
legközelebb különben is be fog folyni, külön intézkedést 
nem javasol.

He mez Gyula kir. tanfelügyelő jelentése szerint a 
koslyáni és stubnyafürdöi állami elemi iskolák fölépítésére, 
valamint az alsót ürese ki és fclsöturcseki állami iskoláknak 
a második tantermekkel leondö kibővítésére az építkezési 
szerződések megköttettek. A suttói állami iskolának 
létesítése azonban a telek kiszemelése és megvétele 
körül felmerült közbovelott intézkedések miatt késedelmet 
szenved. Bejelenti, hogy az 1902/3. tanévi statisztikai mun
kálatok folyamatban vannak és a hivatal jolenlog az egyes 
iskolák részéről bemutatott jövő évi tanítási előmunkálatok 
felülbírálásával van elfoglalva. Bemutatta azután az 
évötödös pótlékokat kérő folyamodványokat, valamint az 
iskolai számadások tárgyában érkezőit több rendelkezést.

Keviczky Imre közgazdasági előadó szerint ez évi 
termés igen közepesnek ígérkezik. Sürgeti több apaállat* 
na k beszerzései.

Borbély Kálmán főmérnök jelentést tett az árvíz 
pusztításairól, amely a közlekedést annyira érdekli, hogy 
a ruttkai községi hidat, melyet az ár elsodort, sürgősen 
pótolni keil. Ennek elkészítése el is rondeltetctt.

Beniczky Kálmán alispán bejelonti, hogy f. hó 27 én 
a helyszínén fog tárgyalás tartatni a báró Prónay, Rév iy 
és Justh családok képviselőivel a Prónai-féle vámszedési 
jog tárgyában. Ezt a bizottság tudomásul vette.

Arviz.
Lapunk előző számában az árvizveszedolom köze

pette irtuk meg tudósításunkat, arról az árvízről, mely a 
múlt hét szombatján reggel és egész nap a Turócz és 
különösen a Vágmonti községeket fenyegette.

Most, hogy a veszedelem és a károk mérete már 
ismeretes, konstatálhatjuk, hogy általában semmi túlzás 
sem volt tudósításunk bán, sőt sajnos, a már konstatált 
tények sok tekintetben nagyobb veszedelmet állapítottak 
meg, mint amilyent az első pillanatban sejthettünk.

Turóczszentinártonhan az első ijedtségen felül 
nagyobb veszodelem nem történt. A kár azonban itt is 
tetemes és különösen a réteken felhalmozva levő szénában 
nagy pusztítást vitt. végbe az ár. A sörház felé vezető 
ut még napokig járhatlan maradt, a cellulózé és kőolaj- 
finomitó gyár télé vezető utón még ma is ott láthatók 
az iszapos lerakodások. Egyes házakban a pinezék teltek 
meg vízzel, amelyeket azonban csakhamar kiszivattyúztak.

Ruttkán azonban nagyobb volt a veszedelem, mint 
ahogy azt az első pillanatban megállapítani lehetett.

A Kassa-odcrbergi vasút főműhelyének területéről 
csak vasárnap reggel, a mikorra az idő hirtelen neki 
melegedett, a felhők is tisztulni kezdettek, sőt délutánra 
rekkenö meleg állott be, folyt le. A tisztviselők és alkal
mazottak lakásait magában foglaló telepen azonban még 
vasárnap délután is térdig érő viz állott. A közlekedést 
azon a négy csónakon eszközölték, amely a főműhely 
tulajdonát képezi. Saayer Ferenc/, fölfigyelő fömühelyi 
főnök csónakon járta he az egész telepet és személyesen 
intézkedett, hogy a telep lakói a vasút tulajdonát képező 
fogyasztási szövetkezetből a szükséges élelmi szerekkel 
elláttassanak. Ez a munkálat nem ment oly könnyen, mert 
a tolopen mintegy 500 lélek lakik, akiknek igényeit 
nohéz volt kielégíteni. A viz erről a telepről csak szerdán 
délután ment le, do az árvíz nyomait még sokáig magukon 
viselik az ültetvények inog a házak, amelyeken az

Ludovó Noviny f.
A „Ludové Noviny" f. hó lü-éu uní^tílüiit

számával a lap végkép megszűnt, ahogy mi 
azt már ismételten nemcsak sürgettük, de meg 
is jósoltuk. Hiszen ez a lap, amely a tót nép 
számára szerkesztődött és néppárti politikát 
hirdetett, bár folyton az Isten, a vallás, a be
csületesség igéjét emlegette, sőt talán épp 
ezért megtévesztője, megrontója volt a gya
nútlan, egyszerű földmivesnépnek, amelyet 
nemcsak holmi cseh-tőt eszmékkel megméte
lyezni igyekezett, hanem magyar, hazafias pap
sága ellen izgatott, tehát attól az egyedüli 
barátjától megfosztani törekedett, akihez biza
lommal szokott fordulni bajában. Csak az a 
pap volt neki jó, aki a csehizmus, pánszláviz
mus szekerét tolta. Támadásai különösen a 
most felszentelt püspökké kinevezett Hawaii 
beszterezebányai püspöki helynök ellen fordul
tak nagy dülivel, mivel ez a hazafias pap, a 
püspöke intenczióihoz liiven, nem tűrte az 
egyházmegyében azokat n bűnös nemzetiségi 
üzelmeket, amelyek a híveket ellenséges pár
tokba terelték s a haza, a nemzet iránt tartozó 
ragaszkodással és hűséggel ellenkeztek, — 
hanem azon igyekezett, hogy azoknak egyszerre 
s mindenkorra véget vessen, amely tényke
désénél azután nem kímélte a kötelességükről 
megfeledkezett hecczkáplánokat és egyéb národ- 
nistákat. Izgatta ez a lap a hatóságok ellen 
is a népet, amelyeket óvatosan bár, nehogy 
galiba legyen belőle, de azért mégis gonosz 
perfidiával megtámadott. Az utóbbi időben azon
ban, amikor már maguk a tótok is megelégel
ték ennek a lapnak a cseh-tót kétszínűségét 
s a Tátra-bank igazgatósága tudtára adta Bielek 
Antal redaktornak, hogy mint ennek az intézet
nek tisztviselője, ilyen lapnak a szerkesztője 
nem lehet, kissé megjuhászkodott, szerényebb 
lett. rtolsó támadását a vihnyei plébános ellen 
intézte, — ez volt utolsó rugaszkodása, amelyért 
azonban még felelni fog a szerkesztő, aki 
roppant elégikus hangulatban s oly búcsúszóval 
válik meg lapja révén a tót olvasóközönségtől, 
mintha az ő személyében valami tót Üdvözítő 
lépne le a fórumról. Leginkább azon aggódik, 
hogy ki fogja majd az ö lapját pótolni annál 
a népnél, amely között akadtak elég szép 
számmal előfizetők és olvasók, — de amely 
nép mégis 12000 korona előfizetési pénzekkel 
adósa maradt és amelyet, ha nem fizet, perelni 
fog. Ez a perlés pedig koronája a Ludové 
Noviny szerkesztő-kiadója humanizmus paran
csolta, népboldogitó szereplésének, ü  annak a 
gyanútlan népnek éveken át kéretlenül is 
küldte nyakára lapját, most pedig perelni fogja, 
mert — úgymond - -  kötelező nyilakozatok 
vaunak kezei között attól ti néptől. Lehet, 
hogy iyenek is vannak, de azért hisszük, hogy 
a bíróság meg fogja \édeni azt a népet az 
efféle zsarolás ellen, ha mindjárt ügyvéd kísérli 
is meg a volt szerkesztő-kiadó megbízásából.

A Ludové Noviny gyászos bukásából pe
dig az a tanulság, hogy magában a tót népben, 
annak még romlatlan részében a tót izgatók, 
a cseh-tót és orosz-tót fanatikusok hazaellenes 
eszméi nemcsak nem tudnak hódítani abban 
ti mértékben, ahogy azt e fanatikusok óhajtanák 
s igy vakmerő hazugság az, amikor azt állítják 
ezek, hogy ők a nép érzületének a tolmácsai 
s a nép nevében kérnek és sürgetnek holmi 
jogokat és kiváltságokat a nép számára, ame
lyeknek azonban ők szednék le a fölét, - Ez 
a körülmény arra késztet bennünket, hogy a

„Ludové Novinyu bukása után is, amelyet mi 
sürgettünk leginkább, folytassuk nehéz küzdel
m ünket a hazafiatlan, veszedelmes irány ellen.

Megyei élet.
Turóczvármegye közigazgatási bizottságának illése.

Turóczvármegye közigazgatási bizottsága f. évi 
julius hő 13-án tartotta meg rendes havi ülését.

Jelen voltak : Ifj. Justh György főispán elnöklete 
alatt Beniczky\ Kálmán alispán, Keviczky István árvaszéki 
elnök, Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, Liszkay Bálint 
pénzügyi tanácsos, Borbély Kálmán főmérnök, (Ír. Haas 
Jakab főorvos, dr. Lax Adolf ügyész, dr. Skultéty István 
kir. ügyész, Keviczky Imre Közgazdasági előadó, Kosza 
János bizottsági tag.

Ifj. Justh György főispán az ülést megnyitván, 
bejelenti, hogy a pénzügy igazgatóság uj rendje szerint 
ezentúl Liszkay Bálint pénzügyi tanácsos fogja a pénzügyi 
ügyeket előadni. Nevezettet bemutatja és a bizottság 
nevében mologen üdvözli.

Raksaés Nedozor községek Szentmihály székhellyel 
postahivatal felállítását kérelmezték. A postaigazgatóság 
a csekély forgalomra való tekintettől a kérelmet toljc- 
sithotőnek nem találta, amit a bizottság tudomásul vett.

Egyik megyei tisztviselő fegyelmi ügyében a belügy
miniszter az ügy felülvizsgálását rendelte el, ami meg íog 
történni.

A suttói és nolcsói ág. < v. iskolák telke ügyében 
a bolügyminiszfor által bekivánt adatok beszereztettek 
és föltorjeszletnek.

Egyik állami iskolai tanító ellen panasz merüli 
fel, hogy egyik növendékét oly módon fonyitette meg, 
hogy annak következtében az betegséget kapott. — Az 
ügy megvizsgálásával a főszolgabíró bízatott meg.

Simkó turóczszentmártoni és Gobur turáni lakosok 
részére a vasút mentén tíiztávlatban házak építésére 
engedély adatott.

Andrásíalva és Polorieka községek azon kéréssol 
fordullak a bizottsághoz, hogy miután a vaddisznók 
annyira elszaporodtak, hogy nagy károkat okoznak, 
hajtóvadászat rendoztessék. Az ügyben a főszolgabíró 
véleménye alapján az elnöklő főispán fog intézkedni. A 
térülőt, amelyen a vaddisznók annyira el vannak szapo
rodva, gróf Vass vadászterületét képezi.

A vármegyei állatorvos jelentése alapján a főjegyző 
előadja, hogy az utóbbi hónapban leginkább a sertés- 
orbáncz kezdett terjedni. Ezenfelül Turánban veszettség 
gyanúja is felmerült, de alaptalannak találtatott.

Bada József kiscsopcsényi bíró azt kéri, hogy az 
árvíz által okozott károkat a bizottság állapítsa meg, 
mert véleménye szerint az árvíz okai a keskeny vasúti 
átereszek, amelyek alig egy láb szélesek. A vizsgálattal 
az alispán, főmérnök az államvasuti osztálymérnökség 
bevonásával bízatott meg, még pedig azon utasítással, 
hogy a szemlét sürgősen tartsák meg.

A raksa-nodozori iskolaépítés és Kubányi-félc 
hozzájárulás dolgában a közoktatási miniszter az egyházi 
főhatóság véleményét kéri, ami be fog szereztetni.

Keviczky István árvaszéki elnök jelentése szerint 
a volt tiszti ügyész javaslatára a Kubinyi-féle árvák 
részére •!()<> frt kölcsön engedélyeztetett, mely összeg 
azonban a tiszti ügyész mulasztása folytán nem volt 
behajtható. Ennek alapján a bizottság a volt tiszti ügyész 
ellen a fegyelmi vizsgálatot megelőző vizsgálatot elrendelte 
és kimondotta, hogy a vizsgálat nemcsak ezen, de még 
más négy ügyre is kit érj észt essék. A vizsgálat megej- 
tésével a közigazgatási bizottság Berecz Gyula kir. 
tanfelügyelőt és Dávid Ferenez bizottsági tagot bízta 
miig.

Dr. Haas Jakab főorvos jolonlésc szerint a köz
egészségügyi állapot ljunius havában igon jó volt. Ruttkán 
ugyan előfordult egy roncsoló toroklobeset, de az is 
gyógyult. A vármegye térülőién 6 elmebeteg van, akik
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iszapos kirakoilás jtilzi a maiíassáftol, amelyet a

Az egyos lisztviscISi la kisek mellett levlí köriek 
teljesen tőnkre vannak teve, ,||| idillit) fog kerlllni, inig 
a pusztulásnak nyntnail el leltei enjészlelni.

A Knssa-oderlicrgi vasul az árvíz folytán érzékeny 
károkat szenvedőt). A vasúti kozleketlé-s Kulika es Zsoltul, 
valamint Kuttkaés kialován kezűit már sziimlintnn virradt 
reggel lelietellon volt. mórt az ár a vasúti vágányokat 
Kibír kelt en ellepte, süt az. alapéliilményeket is elszakilotta. 
A voszcdclom lognag.volik volt a szlrocsuái alagút 
bejáratánál, ahol a viz iiicíoros magasságban állott a 
vágányok fölött. Magát az iuagutat, az 1*'.'L évi árvíz 
alkalmával szorzott ta pusztaiatok alapján, elmés elzáró 
készülékké) látták el. mely most igen jól bevált és ha 
a VÍZ hetóilulá.sát nem is akadályozta meg teljesen, 
bár azt nagy mértékben ellensúlyozta, de lehetetlenné 
letti hogy a Vágón elszabadult tutajokat és szálfákat 
a viz az alagútba ne sodorja, amint történt az kilőne/ 
évvel ezelőtt, amikor ezeknek az alagútból való eltávo
lítása nagy munkát és tetemes költséget okozott.

Nem kisebb kárt okozott az árvíz a turáni vasúti 
Ilid közelében k  ahol mintegy !<»<> méter bosszúságban 
alámosla a vágányokat.

A Kassn-odcrbergi vasút részéről vasárnap folyamán 
a kiküldöttek konstatálták a leendőket és azonnal hozzá
fogtak a forgalmi akadályoknak eloszlatásához. Vásár
nál. délután a Justb-alagút közeiéig haladtak a sogély- 
mozdonynyal, ahonnan azonban csakhamar visszatérlek, 
mert konstatálták, hogy azon a tájon is alámosás 
történt.

A turáni hid felé az uj motoros kocsival lettek 
prőbautat, ahol szintén megállapitotfák a kár mérvét 
és a teendőket. Rutthai Rdth I'élcr vezérigazgató pedig 
Kralován felől személyesen telte meg a kellő intézke
déseket az akadályoknak elhárítására.

A magy. kir. államvasutak részéről (löryay László 
miskolezi üzlet vezető már szombaton a vész színhelyén 
volt és rendelkezett a teendőkre nézve. így a többi 
között, elrendelte azt is. hogy a Uni t kán át Zsolna vagy 
Kralován felé ügyekvő utasokat mar a jegyváltásnál 
figyelmeztessék a forgalmi akadályokra és arra. hogy 
Ruttkától napokig nem mozdulhatnak.

Daczára ennek, mégis érkeztek utasok szombaton, 
sőt még vasárnap délután is, akik meglepve értesültek 
az akadályokról. Az utasok között volt, Rakovszky István 
néppárti képviselő is, akit. szombaton I.ipótvárról érte
sítettek arról, hogy Zsolnán át nem juthat Rózsahegyre. 
Visszament tehát Budapestre, ahonnan vasárnap reggel 
indult a gyorsvonattal Rullkára. itt meg arról vett bírt, 
hogy Ruttka és Kralován között is szünetel a vasúti 
közlekedés, amire kapta magát, és gyalog indult neki 
Kuítkáról Kralovánnak. ami jó 1 órai gyalogul. A csaló
dottan érkezett utasokat Olsai*:.!:;/ (Lilla állomási főnök 
látta el tanácsokkal. Akinek azonban nemcsak az uta
sokkal. de a beérkezett és nem továbbit haló élő álla
toknak elhelyezésével i< eh ír gondja volt.

Vasárnap érkezeit oda eg\ nagyobb jiibs'Zállilinány, 
aniel , ií'-Í; gazdái . / • ■ i! I »;■ ii csak hamar jelentkezeti. 28
drb ökröt PUtlíg Híd,ott köliizgettck és ml várják l.e 
az állatok, inig továhhszállithulök lesznek. Lekezelt még 
nagyobb gyümölesszáililmány i>, amelyet, minthogy már 
élvezhető állapotban kézbesíteni nem lehelne, elárverez
lek. A riittkai vasúti állomáson élénk volt az élet. 
A lemaradt utasok hosszan kodása, a vasúti tisztviselők 
sürgés-forgása ritka látványt imijlott. A veszteglők kö
zött volt egy csomó katonatiszt, meg vagy .‘50 katona, 
akik terepfelvételi munkálatok; t végezlek. Kzek kocsi 
kon folytatták injukat Zsolna leié.

<’ '"'!l'!l László üzletvezető humánus érzületére vall 
az az intézkedés, hog\ a kárt szenvedeti vasúti alkal
mazottak közöli azonnal segélyt oszlatott ki. mert több 
volt közöttük, akinek nemcsak holmijában, de még az 
egész hónapra bevásárolt élelmiszereiben is nagy kár 
esett. Olsiirnzl-i/ (Ívnia állnmá főnök vasárnap délután 
állította össze a segélyezésre szorullak jegyzékéi, akik-' 
nek az. üzletvezető humánus rendelkezése folytán rögtöni 
segélyezés czimén 200 koronát oszlott ki.

Magában a községben i.s nagy pusztítást vitt végbe 
az árvíz. Légii ig\obb csapás volt az. hogy szóm balon 
reggel az ár elsodor!.! a községben levő közúti hidat 
és igy az egész közlekedési a vasúti hidra terelte. |)e 
lelő volt még az i>, bogi a közüli Ilid roncsai, nmeivel 
a Turóez nekivadult vize .1 Vágln sodort, a vasilli híd
ban is kárt okoznak. Ív/, azonban v/n zenesére nem kö
vetkezett be. A Turóez áradt vi<»* a \ ágba nem talál í 
ván lefolyásra, viss/.aszorult. Kz tette kritikussá a hclv j 
zotet, amely miatt töl-b házból a kilakoltatást meg; 
szombaton h:Ü":i|l'aii elrendelni kelleti. A község részé-; 
ről Keri>-:.k>i Kálmán . Jndil- András községi bíró 
minden óvintézkedést megtettek és uinek köszönhető. 1

hogy emberéletben nőm esett kár. A rohanó ár azon
ban a Turóez és Vág mentén fekvő alacsonyabban épült 
házakat alaposan próbára tette, a  nagy ostromot nem 
is mind állotta ki, Szmetana és Mahrcr rultkai lakosok
nak háza össze i.s omlott. A mentési munkálatokban 
kitűnt Fabriczy kassa oderbergi hivatalnok, aki nagy 
buzgalmat fejtett ki és a rögtönzött tutajokon szállitofla 
biztos helyre a menekülőket.

Nagy viz lepte el az állami iskola környékét és 
udvarát. Az óvoda épülete teljesen vízben állott. Az 
iskola épületének pinezéjo pedig sziliig megtolt vízzel- 
A községi Ilid mellett levő házakba mindenüvé behatolt 
a viz és kötésig érő vízben jártak az emberek a szobá
ban. Az állami iskolához vezető utón is 70 cm. vízben 
jártak az emberek.

A vasúti közlekedést Ruttka és Kralován között 
hétfőn már helyreállították, persze csak átszállással, mert 
a/, idoiglcnos |,áljának olkíszitcse is, moly Balogh fii-1 
mérnök vezetése melleit folyik, több napol vett igénybe, i 
és csak kedden este volt átadható a forgalomnak.

A .lusth-alagut előtt azonban két helyen igen nagy j 
szakadás történt. A szakadások mindkét bolyon 700 — 7(K): 
métert tesznek ki. Az alagútból már eltávolították a 
vizet. A közlekedést pedig Zsolna felé csütörtökön dél
után szintén megindították.

Szucsáuyban szombaton reggel vették észre azt a 
veszedelmet, amely ezt a mélyebben fekvő községet fenye
gette. Az l8!)4-dik évi árvíz S/ucsányban i.s károkat 
okozott ,ps akkor többen magasabb falak építésével ipar
kodtak az esetleg bekövetkezhető árvíz ellen védő-; 
kezhetni. így Torna sebek János földbirtokos i.s magas 
kőfallal vette körül portáját. A szombati áradatot egy 
darabig fel is tartotta a majdnem két méteres kőfal, d o ! 
végre bedöntötle és elpusztította a nagy gonddal ápolt 
szép kertet. Az alacsonyabb fekvésű házak mind meg
teltek vízzel, a lakosság holmiját a magasabban tokvő 
pontokra hordotta. Még pénteken délután i.s több házat 
láttunk vrzben állani.

Stubnyafürdön szintén nagy károkat okozott az ‘ 
árvíz. Nemcsak a már teljesen rendbehozott parkot bori- 
tolta el a viz. de a gyógytornái is csak pár ujjnyi ma
gasság mentette meg attól, hogy viz alá ne kerüljön. 1 
Ftslfl volt, liojtyu ftlrdff tulajdonát képexff istállűépUlcu.l, 1 
mely már félig vízben állott, az ár a fürdőbe vezető' 
gyalogjáróra sodorja, azt elszakifja és 
bon a kocsiút i.s bizonyossággal tönkre 
Zorkóezy Tivadar főszolgabíró maga vezet le a szükséges 
intézkedéseket és a készenlétben levő tűzoltóságnak 
megadta a kellő utasításokat. Itt is néhány házból 
kiköltöztették a lakókat. Vasárnap délig azonban az ár 
levonult a parkról és a fürdővendégek kényelmesen 
végezhették napi sétájukat.

A Torán melleit levő ftirjínztalapan i.s nagy riadal
mat okozott az árvíz, mely már szom hatan reggel elbo
rította. az egész telepei. A telep vezetője. Dorzsi Mihály, 
emberfölötti erővel küzdőit embereivel, csakis ennek 
tulajdonit haló. hogy jóval nagyobb kár nem érte a 
telepei.

I gy értesülünk, hogy a rultkai községi hidat most 
ideiglenesen építik fii.'. A végleges hidat a község más 
részén szándékoznak Idálli'ani. A riillkaiaknak az lenne 

vágyuk, hogy vasliid épülne, amelyre azonban alig 
van kilátás, mert annak költségei 7<> -80.000 koronát 
lennének ki.

Az árvíz hatását, különben az egész vármegyében 
ndcnült megérezték. Az apróbb hegyi patakok is anyira 
•gdiizzadtak. hogy a máskor igényle'on vizecskék a 

melletIiik fekvő házak biztonságát veszélyeztették.
De legnagyobb kár volt a réteken, ahol a lekaszáll 

szénát söpörte el az áradat.
A felvidéki árvíz kérdésében May din Imre orsz. 

képviselő inferpellaeziól is intézett a földmivelésiigyi m. 
kir. miniszterhez. Á 'miniszter válaszában kijelentette, 
hogy a Vág szabályozásának kérdéséi gyorsabb tempóban 
Ingja végrehajtatni. IN erre nagy szükség is van, mert 
a különben is szegény Felvidék a majdnem évenkint 
megújuló árvizek álla! okozott károkat nem bírja el.

szövetségnek valamely ügynöke, hanem ősi magyar nemesi 
család sarjadéka s egy magyar vármegyének a szolgabirája. 
Az eset ez : A budapesti bünletölörvényszéken király- 
sértésért nyomozás lolyik Nauszar Lipól ellen. A vizsgáló- 
biró megkereste a luróezmegyei mosdez-znidi járás fii- 
szolga Juráját. zorkóezi Zorkóezy Tivadar*, hogy hallgas
son ki ebben .</. ügyben néhány tanul, aki az ö járá
sában lakik. A főszolgabíró szentpéleri és isztolmyei Dávid 
Gyula szolgaidról bízta inog az eljárással, ki a következő 
várnát nyalva nyomatott blankettán idézte inog a  tanukat: 

Z. 2226/bv. Vorladuvy,
Vem Uberslublriebfer des Mosóez Znioer Bezirkcs.

N. N an s . . hat am . . .  1. J. 8 l'lir Frlili in 
Angelcgenbcit als Zengő bei dóm Oborstublriebtor-Amte 
iu *Shtbanbad unler sonstigon geselzlicben Folgen zu

Stubenbad
Dávid

Slublricbter.

Tehát magyar főszolgabírói hivatal hivatalos eljá
rásában a német nyelvet használja, még pedig rend
szoroson, amit a nyomtatott német nyelvű blanketták 
bizonyítanak s a helységnevekről szóló törvény ignorú- 
lásával Stnbanbad-ivik Írja Stnbnyafilrdöt. Bizonyára e 
sikeres gcrmanizálásnak az eredménye, hogy az egyik 
tanú: Varya József községi szolga, tehát tiszta magyar 
név viselője, a kihallgatásnál kijolentotto, hogy nam tud

megy 
ungol alá-

Xíig'.y tiíiIn) sémimért.
A bupapesli lapok az Ksli l'jság révén képtele

nebbnél képtelenebb komcntárral ismertették azt a hal 
lattan esetet, hogy a mosócz-zniói járás szelgabirói 
hivatalától egy németnyelvű idézés ment ki.

A Budapesti Hírlap igy adja elő a dolgot:
(A szolgabiró ,,Vorladung"-ja.) a z  Esti l'jsdy 

irja : A hivatalos gcrmanizálásnak szégyenletes s egyút
tal fíilbáboriló esetéről kell bírt adnunk. A dolog annál 
fölháhiiritóldi, mert a gormánizmus apostola ebben az 
esetben nem valami '/ász ivadék, nem is az

A „Magyr Szó“ még barcziasabb 
neki Dávid Gyula szolgabirónak, aki a V. 
irta. A többi között, ezeket mondja :

„Herr Stuhlrlohter Julins Dávid. Magyarul Dávid 
(tyula szolgabir <■>• TíisgyOk eres magyar ember, neve sze
rint. Magyar földön szolgabiró, olyan vidéken, ahol a 
a tót és német néppel arányban magyarok is vannak. 
De a vidék éppenséggel nem német, l'gy látszik azon
ban, hogy azzá akarja tenni a  fekete-sárga érzelmű 
Stulilrichtor.

A budapesti bUatctötörvényszéken királysértésért 
nyomzás folyik Ncuszor Lipót ellen. A vizsgálóbíró meg
kereste a tnróczmogyei mosócz-zniói járás Kiszolgáldiáját, 
zorkóezi Zorkóezy Tivadart, hogy hallgasson ki ebben 
az ügyben néhány tanul, aki az ö járásában lakik, A 
főszolgabíró szentpéteri és i.y/.tobunyoi Dávid Gyula 
szolgabirót bízta meg az eljárással. (Itt közli a német idé
zést). lvz az a szégyenteljes,-német hivatalos idézés, moly íöl- 
báborit minden igaz magyarérzésii embert. A slubenbadi 
•Sliihlrichtérről most már azt szerelnek tudni, hogy naiv 
tudatlanságból, vagy rosszakaralból idézett németülV 
Mindkét esetben azonban súlyos eliléltetésl. érdemel. 
Aztán lessék csodálkozni llomimmauon, aki a jó magyar
nak azt ajánlja, hogy neinzelNziuii kötélre akaszsza löl 
magát ! Jóh.-.ngzásu predikátumokkal biró emberek i.s 
germanizálnak ebben a hazában. Mit legyenek tehát a 
vcnelikusok V \ legkülönösebb pedig az egészben, hogy 
a magyar közigazgatásban fordulb.il elő ebhez 
esel. inie, tehát bizonyíték arra, hogy valóban ; 
közigazgatás az az Atlgias-islálbV, melyet ki kell tisztítani, 
hogy a nemzetiségi kérdés megoldásáról beszélhessünk.

Must pedig kiváncsiak vágniuk, boiry mi lesz a 
slubenbadi Siuldricbterrol V .

llát minderre azt mondjuk, hogy semmi sem lesz 
vele, tovább végzi a hivatalos dolgait azzal a magyar 
hazafias öntudattal, amelyhel végezte Ciliiig. Sőt még 
azt is '-mondhatjuk, hogy továbbra is lóg kiadni néniét 
idézéseket, lm azt szükségesnek látja.

A Budapesti Hírlapban Zorkóezy Tivadar löszolga* 
biró már közzétette az ügyre vonatkozó lel világosító 
sorait. Llilioz csak kevés hozzáfűzni valónk van.

Budapesti lapiársaink nem tudják azt. hogy Turóez- 
vármegyében bél német község van. Nevezetesen Felső- 
Stiibnya. Szklenó. Alsóiuresck. Felsöluresek, lladvigba, 
líries/.lya meg Vriezkó. IN ezek a községek évszázadokon 
keresztül itt a szláv tengerben, hűséggel megőrizték 
német anyanyelvűket, szokásaikat. A magyar államesz
mének mindig hívei voltak. Büszkén ellenállónak a lót 
túlzók részéről megnyerésükre lelt minden csábító kísér
tésnek. amiről többen a lót túlzók részéről Innuságoi 
tehetnek, mert mi Ili rés-tagad ás, ezek a jó német ember
iéi egyszerűen kiebriidallák őket valahányszor, közöttük 
képviselő vagy mogyebi/.ollsági tag választások alkalmá
val megjelölitek.

Nos bál ezeknek a német községeknek lakóit az 
állami meg közigazgatási tényezők is mindig figyelemben

Az állam azzal sietett segítségükre, hogy Vriezkón. 
I Ind viglm n. Brieszfván. A lsét üreseken.' Felsöluresek fin.
már évekkel ezelőtt állami iskolákat állított löl. Felső 
Stubnyán most szeptemberben nyílik meg az állami iskola 
hat tanerővel, arra pedig, hogy Szklenón is legyen állami



F e l v i d é k i  H í r a d ó
iskola, a kellő lépések folyamatban vannak és soiiimi | jóindulatának. Az áradás alkalmával, daczára a kedve- 
kétség benne, hogy rövid Idd múlva Szklenón is állami | zdtlon időnek, bejárta az oláradt vidékei és az d közben-
kezelésben lesznek az iskolák.

Hogy azonban a beolvasztás nehezen megy,
járásának köszönhető, hogy Ó felsége 

! adományozott Rózsahegy károsultjainak,
:’>()()( I koronát 
Ma Kurinszkv

fölösleges hangoztatnunk, daczára annak, hogy azoknak; Antal dr. prépostplébános vezetése alatt Rózsahegy 
a német községeknek lakói szívesen tanulnak magyarul, 1 varosának kllldölstége tisztelgett Seefried báróm nál és 
mert hiszen részben ti fővárosban, részben pedig az Al-1 a város háláját lerótta a károsultak érdekében tett 
földön keresik m ega télire valót és igy közvetlen Ul j közbenjárásáért.

Stubnyafürdön. daczárérzik a magyar beszéd hasznát.
A közigazgatási tisztviselők 

kedvükre, hogy a többi közölt német idézést küldenek 
nekik, ha arra szükség vau. Teszik azt azért, Imgy 
német ember no legyen kénytelen a tót ügyvédekhez 
lord u In i t a nácsé r I, útba igazításé rt.

Ami pedig a főszolgabírónak meg szolga bírónak 
hnznliságát illeti, ezt még csak nem is bizonyítgatjuk.

De hát a tájékozatlanság a helyi viszonyoknak nőm 
ismerése, ennél még különb konfliktusokat is teremt.

pedig azzal járnak I időjárásnak, megteltek az
a múlt heti kedvezőtlen 

Erzsébet-laknak szobái. A

H Í R E I N K
— DJ püspök. Ö Fc dsege a király Hawaii János 

czimzotcs apát, besztorozobányai kanonok és püspöki 
bolyolnököl bidnai czimzetos püspökké nevezte ki. Ezen 
kitüntetés egy minden tekintetben kiváló egyházi férfiul, 
ért, mert Hnvran János hazafias irányú munkásságával 
már régebben reá szolgált a magyarságnak elismerésére. 
Hogy pedig ez agy van és nem másképen, annak Icg- 
eklalánsabb bizonyítéka az, a hogy felvidéki pánszláv sajtó-, 
állandóan foglalkozik személyével, jeléül annak, hogy 
benne czéljuk elérésében erős akadályra találnak, llavran: 
János püspököt az egyházmegye minden részéből ollial- 
mozlák szoroncseki vállatok kai, amolyckbez mi is teljes 
szívvel csatlakozunk.

Királyi kitüntetés, ö  Fc dségo a király Klimó 
Vilmos ág. li. evang. lelkésznek az egyház és a ki 
ügyek torén kifejlett buzgó működésének elismeréséül 
koronás arany érdcmkercsztet méltóztatot.t adományozni. 
Őszinte ürömmel adunk hirt erről a kitüntetésről, amo 
lyct. Klimó Vilmos, a felvidéki ág. h. evang. lelkészek
nek ezen kiváló tagja nyort. Mert mint lelkész azok 
között is első, akik nemes és magasztos hivatásuknak 
Icljesilésével össze tudják egyeztetni a közügyek szolga-, 
latál. A most kitüntetett immár évtizedek óta nemcsak 
nagy buzgalommal teljesíti lelkészi teendőit, nemcsak 
bölcs tanácsadója híveinek és mintiképo a valódi pap
nak, de számottevő az a munkássága is, amelyet a köz
ügyek torén kifejt.. Csak nemrégen voltunk részesei 
annak a szép ünnepélynek, a mellyel a pribóezi uj ág.
Ii. evangélikus templomot felszentellek, mely a hívek 
áldozatkészsége mellett, az ö fárad halkan tevékenységé
nek köszöni létét,. Mint. kiváló lan férfin, a vezetésére, 
bízott iskolák felvirágoztatására minden tőle telhetőt, 
'meglesz. Ezenfelül a znióváraljni állami lanilókép zde 
igazgatótanácsának rendes tagja és gondnoka, ugyan- 
•izom intézetnél billanár, a larnói állami elemi iskolai 
gondnokságnak elnöke sth. stb. Es ezen tisztségei bem 
is mindig és mindenben biven teljesíti mindazokat a 
leendőket, amelyek reá rubáz'altak. De kimagaslik 
Klimó Vilmos mint a magyar hazafias eszmének bátor 
és lánlorilhatlan apostola is. A furóczi ág. b. evang. 
lelkészek között a boldogult Rrózik Titusz baji, meg a 
má is áldásosán működő Kosza János ivánkófalvi, lel
készszel együtt képezték azt a triumvirátust, amelyre 
hazafias munkáinkban mindenha biztosan .számitbáliunk. 
Sajnos, ma már csak kettőn képviselik a hazafias magyar 
irányzatot. Hogy pedig a megyei életben mily tevékeny

epet Klimó Vilmos arról falán ele
gendö lesz annyit mcgcmlitonünk, hogy Turóczvármogy 
törvényhatósági bizottságának, a közigazgatási bizott
ságnak és talán majdnem valamennyi albizottságnak 
tagja. És ö ezeknek a gyűlésein nemcsak részt vesz 
de "\azdag gyakorlati íapaszlalala alapján felszólalásaival 
az ügyek rendezéséhez is hozzájárul. De nem folytatjuk 
érdemeinek clösorolását, nem akarjuk ismert szerény 
ségél bántani munkásságának további dicséretével. Biz 
tositjuk azonban, hogy ritkán okozott kit Iliit elés oly 
általános örömet, mint az övé. mert egyhangú a véle
mény arranézve, hogy ez a kitüntetés egv igazán érde
mes tértiut ért. A kitüntetett lelkész' nemcsak megyénk 
területéről, ele lelkészlársai és barátai részéről is szá
mosán üdvözölték. A kitüntetés! ilj. Justli (Syörgy lő 
ispán fogja átnyújtani.

Nöegyleti gyűlés A
Nöegyesület választmánya ma 
vármegyeháza kistermében ülést tart.

vendégek napról napra szaporodnak és mindinkább ki- 
a tűnik az a tarthatatlan állapot, mely ezen a fürdőhelyen 
z ! uralkodik. A gyógy teremnek csúfolt, burákba az esős 

napok alatt folyton becsorgotf a viz. A vendégek alig 
tudtak fedél akiit is védekezni az eső ellen. Minthogy 
pedig a fürdöidény a Felvidékei; és igy .Stubnyafürdön 
is jóformán csak hat hétre szorul össze, arról kellene 
Körinöczbánya városnak, mint a fürdő tulajdonosának 
gondoskodni, hogy megfelelő uj épületeket emeljen, a 
moly a vendégek befogadását biztosítsa. Kürinüczbánya 
város vezetőségének közönyével hiába küzd a bérlő 
minden jóakarata, ha nem rendelkezik az alapföltéte- 
lokkol, a melyekre szükség van. hogy a fürdő fellendül 
jön. Amit az előző bérlők elrontottak, azt Braun bérlő 
nagy anyagi áldozatokkal, szorgalmas munkával és 
dicsérotro méltó körültekintéssel törekszik jóvátenni. A 
fürdőközönség teljes elismeréssel is van irányában. <lo 
munkáját megbénítja az a vaskalapos, maradi eljárás, 
amolylyel Körmöczbánya összetett kezekkel nézi a fürdő 
vergődését. — Legközelebb külön czikksorozatban fogunk 
Stubnyafürdö ügyével foglalkozni, mert nem nézhetjük 
szó nélkül, hogy ez a kitűnő gyógyhatású s valamikor 
látogatott fürdő a gazdája közönyének legyen áldozata.

— Dúvadak Turóczban. A vármegyei közigazga
tási bizottság ütésén Andrásfalva és Polericka községiek 
elöljárói kérték a községek halárában garázdálkodó vad
disznók elleni hajlóvadászat elrendelését. Suttó környé
kén pedig a medvék tartják rettegésben a gazdákat, 
mórt a marhaállományban nagy kárt okoznak. A mull 
bét lolyamán több árvái gazda tehénéi lakmároztak föl 
a medvék, az utóbbi napokban bét tehenet é 
csikót pusztítottak el. Valóban kívánatos lenne itt is 
hajtóvadászatot elrendelni, mert a gazdaközönség nem 
nézheti tétlenül a dúvadak pusztításait. I gy baljuk, 
hogy Sulló és a szomszédos községek szintén hajtóvadá
szai elrendelését fogják kérni.

Anna-bál Stubnyafürdön. A F. M. K. E. tu- 
róczmegyci választmánya f'. hó 2f)-ére, szombatra .Stub
nyafürdön Anna-báll tervezett, amelynek megtartása Ic- 
kinletéb.cn azonban még nem történt megállapodás. 
Amennyiben mégis megtartatnék, ebben az esetben kü
lön meghívók fognak kiadatni.

Véglegesítés. A füldmivolésligyi m. kir. minisz- 
dák Endre in. kir. állatorvost ezen minőségében 
■silóit e és jelenlegi állomáshelyén meghagyta. 

Lemondott bankdirektor. Dr. Veszel János 
zólyomi ügyvéd, aki mint a tói 'Hízóknak egyik híve 
ismeretes, a zólyomi Ludová bankánál ellnglall igazgatói 
állásáról lemondott. A lemondás, mini birlik, azért követ
kezett be, mert dr. Veszel ügyvéd más jövedelmezőbb 
loglalkozásra tolt szert. Hogy mi lehet az a jövedelme- 

bh foglalkozás, arról tudosiiónk nem ad Iliit.
Árvamegyei Hétfői Hírlap czimen Árva megyé

nek végrevalabára állandó magyal lapja les/., amelyet 
Horváth József Ib. főszolgabíró, ,,.v vármegyének" 

szerkesztője fog vezetni. A szerkesztőnek neve elegendő 
"•amnézia arra, hogy a vállalkozás nem lesz délibáb, 
Inneni az uj lap kitartással és buzgalommal fogja szol
gálni a magyar államoszmének és a vármegyének érdé 
keit. Remélhető az is, hogy az árvái magyar inlelli- 
írenczia nem fogja elbukni engedni ezt a hazafié 
vállalkozást, amelyre a többi között azért is szűk sós* 
van. hogy az Árvában már több Ízben jelentkezelI 
pánszláv mozgolódásnak gátat,vessen, azt éber ügyelem 
ind kisérje és leplezel lenül mulassa be a közönségnek 

Juliális Pribóczon \  pribóezi és környékbeli 
gazdák ma tartják nyári mulatságukat IVibóczon 
Cserlaligetbcn. Ajánljuk gazdáinknak, meg a szórakozni 
kívánóknak,- hogy ezen a mulatságon részt vegyenek.

Sertésorbáncz dühöng a vármegye leriildc:i. 
Tótprónai levolozönk Írja, begy olt a környékem naponta 
több helyről jelentenek elhullásról. A lakosság az >>r- 
bánez elleni ojlásokkal nem tud megbarátkozni és <■/. 
az oka a nagymérvű elhullásnak.

- A javíthatatlan, ('lilik Lajos valamikor tanár 
félbáromkor aj volt a pánszláv üzelmeirö! birliedi nagy röe/.ei mi gim- 

ináziumnál. Ezen iskolának IHTő-beu történt bezárása

középiskolába költözködött ? Dehogy is, Prcrauba mon- 
tok, Morvaországba s hogy a hittant és a magyar nyel
vet (!) is tanulhassák ezok a tanulók, velük ment Culik 
Lajos is. aki a csehek és morvák ajándékpénzéböl tar
totta ott fenn magát. Egy év múlva a rostoki egyetemre 
ment tanulni Énük, ahonnan (burára ment káplánnak. 
Itt, Idkészfönükénck elhunyta után ennek helyét foglalta 
el s ma is olt él mint esperes és a képviselöválasztási 
mozgalmakból folyóing, amikor múltjához híven nemcsak 
hogy a tót nemzetiségi jelűit mellett Imzgólkodott, ha
nem a törvénynyel is összeütközött, amiért tavaly a két 
Markovics testvérrel a nyitrai törvényszék két havi 
államfogházra Ítélte. Ez az úriember mézes-mázos szó- 
kanyaritásokkal igy ékezett ártatlanságát, jó hazafiasságát 
bebizonyiimii a bíróság előtt, persze hasztalanul. Szomorú 

. hogy közhivatalban, az egyházi autonómia taka
rója alatt, ilyen gondolkodású emberok megtürotnok, 
akik az ország tételes törvényeivel daczolni mernek. —• 
Most. egyik irt várni tanítói állásra hirdet pályázatot 
Culik s kiköti benne azt, hogy a pályázók „megbízható 

tót nyelvben jártas emberek legyónok". A törvény 
határozottan megköveteli elad sorban a magyar nyelv 
tudását, a hirdető lelkész pedig említést se tesz róla, 
amit talán kellő módon és időben tudomásul fog vonni 
Nvitramegyo illetékes hatósága. — Persze, erre a pályázat- 
hirdetésre a „Nár. Nov.“ volt legalkalmasabb!

Olvasóink figyelm ébe. Friedmann Mór gyógy
szertárában Ruttkán kaphatni: Szájvíz, mely felülmúlha
tatlan, jóizii üdítő készítmény, mely nemcsak a fogakat 
és- foghúst ápolja és állandó használat mellett biztosan 
elejét vesz minden fogfájásnak, hanem a gyomorra is 
crősitőleg hat. Egy üveg ára 1 kor. 10 fillér. — Higany
mentes arczkenőcs. Arcztisztitószer szeplő májfoltok, per- 
senések és minden egyéb arezvirágzás ellen, valamint 
epeinandula korpasiappan, mely az arczkcnőcscsel egye
temben, használati utasítás szerint alkalmazva, viruló, 
üde kinézését kölcsönöz. Egy tégely kenőcs ára 1 kor. 
Egy drb. szappan ára 70 fillér. — Nátha elleni szer. 
Ezen szert a tenyéren szétdörzsölve néhányszor az orr
hoz vezetjük és szagoljuk, miáltal a náthától legrövi
debb idő alatt megszabadulnak. Ára l kor.

A boldogult Knolpp páter érdeme volt az, hogy 
hívta fel legelőször az általános figyelmet az egészségi

leg oly értékes maláta kávéra, a melyet azután Kathroi- 
nor ogy sajátszerü találmánya által a babkávé izével oly 
kitűnő módon előállított. Ebben még ma is lényegesen 
különbözik ez az egyedül valódi „Kneipp-kávé“ minden 
egyéb hasonló gyártmánytól, és oz okból Kncipp páter 
gyedül és minden időkre a Kathroinor ezéget ruházta fel 

azzal a joggal, hogy a Katlireinor-félo Kneipp-maláta ká
véja részére az ö nevét és arczkópét használhassa. En
nek daczára mégis a közönség hátrányára egyszerűen 
pörkölt árpát vagy malátát árusítanak hamisan „Kncipp- 

gyanánt. Ettől óvandó, kérjük mindég határozot- 
lan a valódi „Katlironior-féle" Kneipp-maláta kávét, az 
eredeti csoiiKigokban, melyek a Kncipp páter védjegyei 
és a Kallireincr nevet viselik.

A Horgony Pain-Expeller (RicMers Linimentum 
(!ii[>.nc> coinp.) igazi népszeiii háziszerré lett, mely számos 
családban már több mint ö l év óla mindig készletben 

Hátfájás, C'ipöfájdnlom, fejfájás, köszvény, osúznál 
stb. nél a Mcirgeny-Pain-Expcllomd való bedürzsölések 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztük elő, sőt járvány
kornál, minő: a kolera és hányóhas-folyás, az altostnek 
l’ain-Expellerrol való bedörzsölése mindig igen hasznos
nak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó oredménynyol 
használtatott az influenza ellen is és 80 f., 1 k. 40 f. 
és 2 k. árban a legelőbb gyógyszertárban kapható, de 
bevásárlás alkalmával minding határozott;;;;. „Riehter-félc 
..Horgony-l’ain-Expollerf" vagy „Richtor-félc Hogony- 
Linimenf el tessék kérni és a „Horgony" védj ogy ro 
ügyelni kell.

JÓ tanács. Mindazoknak, kik pázsitot akarnak 
élesítőim, ajánljuk, hogy szerezzék be Maiillinor Ödön 
esász. és kir. udvari mag-kereskedéséből Budapesten a 
..sétalén" vagy a „Margitszigeti" fümagkovorckot.-Ezc- 
kel már 20 éve szállítja Mauhtner Budapest, és a Margit
sziget oly bámulatia méltó és gyönyörű sétaterei részére.

Tnróczmogyei Jótékony 
délután

Szerkesztői üzenetek.
Dr. Cz. S. A kívánt .számoknak megküldése iránt 

azonnal intézkedtem. Nagybecsű közleményeit várom, úgyis 
régen nélkülözzük már szakavatott tollát. -- Tudósítóinkat kérjük, 
h<>gy a napi eseményekről lapunkat értesíteni szíveskedjenek. 
Lapunk szerkesztői > ’a jövő hét folyamán néhány hétre szabad 
sájjra megy. Ezért ezélszerii lesz a lapot illető közleményeket 
nem nevére, hanem a Felvidéki Ilii add szerkesztőségére cziinozvc 
beküldeni. A G Budapest. Szívesen közlöm, de csak úgy, ha 
,i felelősséget, magára vállalja. Erre azért van szükségem, mert 

, az Iigv mibenlétéről nincs módomban meggyőződést, szerezni.

Soofrled báró a rózsahegyiekért. A Rózsa-; mán a diákok
hegyen nyaraló Seefried báróné, (» felségének unokája, j hazafiak - aminoknek okét m: 
legutóbb szép tanú jelét ad la

magyar honosok és jó 
a tót tul/.ók biszloriku-

Kóranlicgy ilául táplált I sni liinlotlk - Icnnissolrann o(fy másik ma
Felelős szerkesztő : l l e r e c *  IJ y n ln . 
Főmunf atár-.: Iliin*!
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Nyári menetrend 
A magyar királyi államvasotakon:
(Érvényes 1908. évi május 1 -tol kezdve.)

Budapest-T. Szt. Márton: T.-Szt Márton -Budapest:

Gyv. . reggel 7 'Dhi d. ti. 1-38 . ti. ti. 2-54, é. este 9 15
Szv. .d . e. 9-35, é este 7-52 • reg. 8-32, é. este 7 <K
Gyv. (1. u. 3-30,c este 10-26 • rog. 6-02, é. ti. u. 12 50
Szv. .d. u. 5-20. é reg. 6-02 . esle 10-21, é. (1. ti. 9 45
Vv. . éjjel 11-10, é ti. o. 11-41 . (1. u. 4-57. é. reg. 5 20

T.-Szt.-Márton—Ruttka : Ruttka-T.-Szt. Márton:
Gyv. i. ti. u. 1-39, é. ti. u. 1-47 i. (1. u. 2 45, c. d. u. 2 53
Szv. i. este 7-54, é.osto 8*03 i. reg. 8-20, ó. rog. 8 30
Gyv.i.este 10-27, é.osto 1035 i.reg. 5 52, é. rog. 801
Szv. i. rog. 6-02, é. reg. 8-13 i.esto 10-10, é. esto 10-23
Vv. i. rog. 7-47, é. reg. 8-0(1 — — —
Vv. i.d. o.H-42, ó. reg. 11-53 i.d .u . 4 45, é. d. ti. 4-56

Budapest ny.—Zsolna: Zsolna—Budapest
Gyv. i. reg. 7-20, é .d .u  1 33 i. éjjel 3-45. é. reg.
Szv. i.reg. 925, é. osto 8-35 i.reg. 7 "Oo, é. esto
Gyv. i. este 6-15, é. éjjel 12-13 i.d  u. 312, é. esto .<
Szv. i esto 10-30, é. rog. 8-30 i. osto 9*25, é. reg. 6-25

Zsolna - Pozsony: Pozsony—Zsolna
Gyv. i. d. ii. 3-12, é.osto 7-20 i. rog. 919, é. d 
Szv 
Szv.
Szv 
Szv

9-40
5-55
9-45

1-33
.i.re g . 7-00, é .d .u . 123 i. este 6-50, é. éjjel 1213
. i. d. ii. 3.38, é. éjjel 11-20 i. reg. 6-00, é. d. u. 12-50
. i. éjjel 9-25, é. éjjel 3-31 i.d .u . 1-24, é. este 8-35
. — — — — — — — i. éjjel 1-45, é. rog. 8-03

A cs és kir szab Kassa-Oderbergi vasutakon:
Kassa—Ruttka : Ruttka-Kassa:

Szv. i. éjjel 8-50. é. rog. 5"42 i. rog. 4-43, é. d. o. 11 -:><• 
Szv. i. reg. 5-15, é. d.ii. 1210 i. d. e. 8 53, é. d. u. 3 50
Szv. i. rog. 8"04, é. d. ii. 2"08 i. d. u. 4 24, é. éjjel IH;>
Gyv. i.d . u. 1-05, é. este 8-04 i.d .u . 2-31, é. esto 8-35 
Szv. i.d. ii. 4-10, é.éjjel 1116 i. éjjel 10.44, é. reg. 7-20 

Június 15-tííl szept. 15-ig. Június 15-töl szept. 15-ig.
Gyv. i. d. o. 11-52, é. d. u. 2 30 i. <1. u. 209, é. esto 8-35

Kralován—Árvaváralja : Árvaváralja—Kralován :
Szv. i. reg. 9 35, é. reg. 11-05 i. reg. 7-32, é. d. e. 9-10
Szv. i.d. e. 11-48, é. d.u. 12 58 i. d. u. 12 05, é. d. u. 135

i .d.u.  3-32, é .d .u . 442 
(>•54 i.d .u . 535, é. este 7-35

Szv. i. d. u. 3 03, é. d. u. 
Szv. i. d. u. 5-20, é. este 

Ruttka—Zsolna: 
Szv. i. reg. 6-23, é. 6-50reg.
Szv. i. d.u. I2"27, é. d. n.
Gyv. i. d. u. 2-20, é. d. u 
Szv. i. este 8-30, é. este 
Szv. i.éjjel 11-30, é. éjjel 1 I -57 i. d. u. 3-40.
Szv. — — — — - ....... — i. este 9-12,

Június 15-tííl szept. 15 
Gyv. i. d. u. 2-40 é. d. u

Zsolna - Ruttka:
4-00, é. reg. 4-28 
7-25, é. reg. 7 56 

d. u. 2-19 
reg. 8-42 
<l.u. 407 
esto 9-40

Június Ifi től szept. 15-ig. 
d. i i . 1-38, é. d. u. 2 <M>

reg.
12-55 i. reg. 7 25 
2-45 i. d. u. 1-54, 
8-58 i. reg. 8-15.

267. szám 1903.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a znió- 
váraljai kir. járásbíróság 1901 évi V. I. 1.21/2. számú 
végzése következtében l)r. Briiniiauer Bálint Ügyvéd 
által képviselt Kasebka Kmil szent erzsébeti lakos javára 
Bile.lilor Dávid Xnió vasúti megálló melletti lakos ellen 
770 kor. s jár. erejéig foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 1000 koronára becsült, egy 
szecska vágógép, egy g.-ibonatiszlitó, 100 mm. krumpli, 
ss  anyabirka és ii-il, 1 kecske, 40 min. krumpli és 
15o mm. sarjuból álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladalnak.

.Mely árverésnek a znióváraljai kir. jbiróságnak 
1901. V. I. 121 9 sz. végzése folytán 568 I >r. Iiálialék 
iránt leendő eszközlésére 1903. évi JUllUS 27 lk napjának 
d. e. 10 Órája Kisszoc/óczon a bérleményt képező 
épületekben és folytatólag ezen a napon délután 3 órája 
Nagyszoczóczon Stelfko Agosta házában batáridőül 
kil.üzetik miről az érdekeltek és a venni szándékozók 
jelen hirdetménnyel értesíthetnek.

Kelt Znióváralján 1903. évi Július hó 8. napján
Szlbner,

járásbíróság! végrehajtó.
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Ajánlok idei legfinomabb

málnaszörpöt
5 kilós postacsomag (tiszta síily l */2 kiló) 
bérmentve 7 korona, loo kilo vételnél exklusive 
csomagolás loo kilo 120 kor. 10(K) kilónál 
1100 kor. 10.000 kilónál 10,500 kor. Csak 

készpénzfizetés ellenében.

G a z d i k  J á n o s
gyógyszeréül

Kiii'inöc/.bfínyiln.

Üzletmegnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönségnek 

becses tudomására hozni, hogy Ruttkán, 
Orosz S. úr házában a inai igényeknek tel
jesen megfelelő és izléssol berendezett

órás- és
nyitottam.

Fötörokvésőm leend a n. é. közönség 
teljes megelégedését kiérdemelni.

A nagyérdemű közönség szives támoga
tását kérve ,

Perlzweig J.,
úrás és ékszerész L 8 c 9 é n.

Vidéki megrendelések pontosan és lelki- 
ismeretesen eszközöltetnek.

/ w R f R

Mindenkinek ajaínlliató
a most 40. kiadást ért Dr. Milliói- orvosi ta - | 
nácsos müve a

bántott ideg- és
sexnal-rendsserrőll

valamint annak alapos gyógyításáról.
I korona 20 fillér beküldése ellenében^ 

portomontesoii küldi
Curt ltöbcr, Braunsehweig.

A  R lc h te r -fó le

LINIUENTUM GAPS. COMP.
H o rg o n « -P a ln -E x p e l le r  »

egy régi kipróbált háziszer, a moly már több mint 
33 év óta megbízható bodörzsöléslil alkalmaz tátik 
kiizvtayrtl, eláznál és negkfiléukiM.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 
i i óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a„H»rfl»iy" védjogygyel és a„lkkf*r" Meg
jegyzéssel fogadjunk ol. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. 
Főraktár : T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél 
B u d a p e s te n .

FIicliter F. A d .  és tá rsa ,,  C8&8Z. és kir. udvari szAUitók. ^
_ _ _ Rudolstadt. .

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszortárában Körmiiczbányán, 
Toperczer S. -Megváltó*- gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban, 

és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.
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Thierry A.
gyógyszerész BALZSAMA

a legjobb d iatik u s  bdzigyógyszer 
emésztési zavarok, gyengeség, tosszul- 
lét, gyomorégés, felfúvódás,, köhögés, 
görcs jelien/ vjvAlka'eWu,áisztiié hatása- 
12 kicsi vagy 6 kettős pafaczk bér- 

incntve ládával együtt 4.— korona. 
Gyógyszertár a védangyalhoz. Thierry A. 
Pregrada, Rohitsch savanyuforrás mellett 
Valódi csak az o ldali á lló apácza- 

vódjogygyel.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál 

magával vinni.

a legerősebb búzókonőcs, teljes liszlilás álla I 
fájdalomnélküli, gyors gyógyuló halasa van, 
elálhi pulijiás által minden bejutott idegen tes
tet. I urlstáknak, kerékpárosoknak és lovasoknak 
nélkülözhetetlen. Póstán bérmentve 2 tégely 3.50 K 
Gyógyszertár a védangyalhoz. Thierry A. Pregrada, 

Rohitsch savanyuforrás mellett. 
Óvakodjunk a hamisításoktól Valódi csak minden tégelybe 

beégetett védjogygyel.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál magával vinni. 

Központi raktár Török J. gyógyszertárában Budapest. 
Mittelbach S gyógyszertárában Zágrábban — és Brady C. 
______________ gyógyszertárában Pécsben.______________

so m

Kitűnő fényképészeti 

gépek és mindenféle 

fényképészeti cikkek  

jutányos és előnyös 

feltételek mellett kap

hatók n O S K Ó C Z I  

FER EN CZN É keres

kedésében Tur óc z -  

s z e n t má r t o n b a n .

H i r d e t é s e d e t
fe lvesz

a l { i f l d 6 h i v ű t ű l .
TÓVÖLGYI TITUSZ

A kit nem akarnak befogadni.
Itegőny.

Két kötet 2 Irt helyett 95 kr.
530 oldal terjedelem.

Eliot György. M ID D L E M A R G H . Regény
Angol eredetiből fordította: Csukássy József.

Kiadta a „Kisfaludy Társaság'1.

4 kötet ára 8  frt helyett 3 frt 40 kr.
A 1 kötet terjedelme 1400 oldal.

Eliot Györgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár 
nyaló styljc, hatalmas egyéniségének eredeti kifejezési módja van

A SZÖGHAJU, Orosz regény.
Fordította: SZIÜETIIY SZAI.AY B.

Twain Márk és Warner K. Dudley nem szorulnak ajánlólevelekre 
így sort olvasni, mely az ö tollúkat hagyta el és megvan az ítélet

Bartlja Miklós: U  M ii LA! M .
150 oldalra terjedő igen szép kötet pergamentazerü borítékban

3 frt helyett 6 kr.
Díszes négyszínű kötésben 3 frt helyett I Irt 10 kr.

A szerény czim engedi következtetni, hogy mit tartalmaz ez a 
kötet. Bari ha Miklós, a nagyszerű puidiczistn letesz az ö szila 
modoráról és olyan ideálisan kedves alakokat varázsol elénk 
hogy fel sem merjük ismerni benne azt az embert, kinek a tolla 

olyan éles, hogy veszedelem annak, ki felé üt.

BRADDON M K.

LADy cecik.
Két kötetben 706 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kor.

Angol regény. 
Fordította: Zichy Cam.

TWAIN MARK o- WARNBR K I).

O AZ ARANYOZOTT KOR. •
Amerikai regény. Forditotta: Mudrony Pál.

3 kötet ára 3 frt holyett 1 frt 40 kr.
725 oldal terjedelem.

Az itt felsorolt m üvek, a m egjelölt arakban 
u tánvét m ellett vagy az összeg beküldése 
ellenében lapunk kiadóhivatala utján ren 

delhetők meg.
Nyom. a turőement mártom magyar nyomdában. - MÖskóözí F.-mV
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