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Egyes szám ára 20 fillér.

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

Turócz-Szent-Mártonba küldendők.

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

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

A pápa meghalt.
— XIII. Leó 1810. miircz. 2—1903. jul. 20. —

Hosszas haláltusa után a róni. katholikus 
egyház feje, XIII. Leó, e hó 20-án jobb létre 
szenderült.

Fenkült lelkű jó ember volt, aki iránt más 
vallásu kortársai is igaz tisztelettel és elisme
réssel viseltettek, bár mint egyházának leje, 
a régi tradicziókhoz és állásához híven, első 
sorban a katholiczizinus érdekeiért küzdött. 
8 ez az általános tisztelet annak a jele, hogy 
az emberiségből még nem veszett ki egészen 
a nagy, a kiváló jellemek, a tiszta és jó lel
kek iránt való csodálat.

Úgy van, amint a német császár nyilat
kozott, mikor a nagybeteg XIII. Leó pápáról 
szólva, azt mondta, hogy nagy és jó ember
nek ismeri és hogy a nagy és jó embereket 
tisztelni és szeretni kell s hogy szüksége van 
rájuk a világnak.

Hisz ők a magasabb emberi eszmények 
megtestesülései, az emberiség üdvözítői.

A most elhunyt nagy, bölcs és jó pápa immár 
a múlté, a történelemé, amely földi cseleke
deteit birálni és méltányolni fogja az utódok 
épülésére, okulására. Szolid lelke pedig ragyogó 
glóriában pillant le a szellemország örökké 
világos mezőiről az emberi küzdelmek és szen
vedések eme sötét völgyébe, amelyet a véges 
eszü ember hazájának, mindenének mond, 
holott ez csak előcsarnoka egy jobb és szebb 
világnak.

Per aspera ad astra.

A kassüi Hákóczi-ereklyekiállitás.
Rákóczi Ferencz kora, a kuruezkorszak, 

melyből lobogó hazafiasság, dicső és nemes 
tettek sokasága s egy nagy múlt minden nemes 
emléke sugárzik felénk, már régóta kedves 
tárgyát képezi a magyar irodalomnak. Újabban 
ez a nemes Rákóczi-kultusz még nagyobb erőre 
kapott s most, hogy kétszáz esztendős emlék
ünnepe van annak, hogy Rákóczi kibontotta 
zászlaját, országszerte Rákóczi-ünnepekot tar
tanak.

Legkiemelkedőbb pontja ez ünnepségek
nek országraszúló esemény lesz. Ma nyílik 
meg a régi kuruez városban, Kassán, á Rákóczi- 
ereklyekiállitás, amely nyitva lesz szept. 20-ig.

A kiállítás eszméje a múlt évben pattant 
ki s csakhamar a magyar közélet legelőkelőbb 
föl-fiai karolták fel. A kiállítás védnökségét 
gróf Apponyi Albert, a képviselőház elnöke, 
gróf Csáky Albin, n főrendiház elnöke, gróf 
Zichy Jenő országgyűlési képviselő, Bubics 
Zsigmond püspök, gróf Károlyi Sándor ország- 
gyűlési képviselő és Berzoviczy Albert ország
gyűlési képviselő vállalták el, inig a kassai 
nagy bizottság a legbuzgóbb férfiakból alakult 
meg, élén dr. Takács Menyhért prépost- 
prelátus és MUnster Tivadar polgármester, akik 
törhetetlen buzgalommal végzik a nagy feladatot.

ölte tő lelke a kiállítás ügyének gróf 
Zichy Jenő, aki minden héten, minden végre
hajtó-bizottsági ülésre Kassára utazott és azon
kívül az ereklyék beszerzése érdekében az 
ország összes főuraival érintkezésben állt s 
olyan lelkes buzgalommal istápolta a hazafias 
ügyet, amely inig egyrészt bámulatra méltó, 
másrészt legnagyobb biztositéka a kiállítás 
sikerének.

A legendás vitézi csaták emlékei, a tépett 
harci lobogó, csákány, fokos, éles szablyák, 
karabélyok, buzogányok, pisztolyok, ágyuk 
csakúgy láthatók most Kassán, mint a kuruez
korszak nagy hőseinek levelezése, okmányai, 
a családi életükre emlékeztető bútorok, fel
szerelések, ruhák, ékszerek, jótékonyságukat 
hirdető ajándékok, amikkel a templomokat 
gazdagították, ragyogó misemondó ruhák, kincse
ket érő egyházi edények, korhű képek.

A kiállítás szóval oly képét nyújtja a 
uag-y korszaknak, amelynek megtekintése több, 
mint a történeti tanulsággal járó gyönyörűség 
megszerzése, mert szinte hazafias kötelesség 
áldozni a legszentebb magyar emlékek előtt, 
amelyekhez a kicsirázott magyar szabadság- 
első lehelete fűződik.

Az ősi kuruez város, Kassa vendéglátó 
képet ölt ma, hogy oly csiuual fogadja a 
magyart és a külföldit, amelyre mindenkor 
szívesen emlékszik vissza, Gazdag múzeuma, 
világhírű dómja, műemlékei, páratlanul szép 
vidéke a kiállítás látnivalóinak érdekes kerete.

A kiállítás nagybizottsága minden egyes 
kiállítót gyönyörű emlékéremmel jutalmaz, amit 
mindenki a legkisebb és legcsekélyebb tárgy 
után is megkap. Az emlékérem művészi és 
értékes. A beküldött tárgyakat közel egy és 
félmillió koronára bebiztosították.

Előreláthatólag- igen nagy látogatottságnak 
fog örvendeni a kiállítás. Az idegenforgalom 
lebonyolítására külön elszállásolási ‘bizottság 
szolgál, amely mindenkinek, aki hozzáfordul, 
készséggel szolgál felvilágosítással, különösen 
nagy gond fordittatik az iskolás-gyermekek 
elszállásolására s felette olcsón való ellátására.

Nincs kétség benne, hogy a kiállítást, — 
melyről még többször hirt fogunk adni, — 
megtekinti minden jó magyar ember. Nemcsak 
azért, mert ilyen alkalom a becses Rákóczi 
korabeli ereklyék megtekintésére talán nem 
lesz többé, hanem azért is, mert az a lehető 
legkellemesebb nyári kirándulás lesz. Kassa 
és környéke liircs szépségű. Néhány órára 
van a csodaszép Tátravidék. Kassa közvetlen 
közelében fekszik a páratlan szépségű sztra- 
czenai völgy és a világhírű dobsimii jégbarlang 
és aggteleki cseppkőbarlang, a rank-füredi 
geysir. Aki csak teheti, nyári kirándulásának 
útját erre vegye, hogy szive és lelke a százados 
becses ereklyék látásán gazdagodjék magyar 
érzéssel és történelmi tudással, a természet 
szépségei pedig üdülést nyújtanak neki!

Szlovák és Szlovlák. A/. Kszakaincrikábun föltűnő 
nagy fíillcndlllcsnok indult tót pánszlávizmusnak túlibban 
száinbavohotő korlátozója akadt ogy tót lapban, mely
nek oziino: Slobuclni Orol (Szabad Sas), tizen hetilap 
Now-York városban jelenik inog III. évfolyamban. 1-1 
lapnak fontossága abban áll. hogy ollontólbon a tnróc- 
szentmártoni irodalmi nyelvvel, az úgynevezett sArosi 
tót tájszóláson jelenik meg és hivatalos közlönye a 
magyarországi tót katholikus „Jednota" (Egység) ezimll 
északamarikai vallásos szinezetll társulatnak. — I-. lap 
inkább csali események és vallásos ünnepélyek leírása! 
közli, azonban f. évi l’il-iki számában rövid, do erős 
támadó ezikket közöl a nemzetiségi érzésű lótok ellen 
A ezikk czimo Így szól: „A dudvásoknak.' A csikkben 
elmondja, hogy a magyarországi tói nemzetiségben a 
„lói" megjelölésére két szó liasznóllatik A nemzetiségi 
lói önmagát „szlovák“-imk, a síirosi lói pedig „szí.íviák 
mik nevezi. A nemzetiségi tót szorotnó a „színi-iák- 
gyűlöli szól kiirtani, hogy minden tót a nemzetiségi 
párt állal elfogadott „szlovák- nevvol jelölné meg ma

gát. Pedig — mondja a czikk, — a „szloviák- oly ár
tatlan ember, mint a bárány. A patenlirozott nemzeti
ségiek mindennap uj szókat és uj gyűjtéseket csinálnak 
és koldulnak a „szloviákok“-tól. Hanem a „szloviákok" 
már meguntak adni és azért most ezon nemzetiségiek a 
„magyarónok" kii-zó kezdik ökot számlálni. És rá akarják 
diktálni a „szloviákok"-ra, hogy kötelességük adni és 
fizetni mindonfólo gyűjtésre. Csakhogy a szloviákok 
ügyes omborck, most már a nemzetiséginek a nyakára 
csapnak, hogy minek adjanak ök Szaszinokro, Hurbánra, 
a tót újságokra ós a tót alapra, mikor a szloviák Sáros
ban, Zemplénben, Abaujban, Szepesben, fingban szlo
viák volt Ilurbán, Ozvald és Szaszinek nélkül ? Megem
lítjük e leghíresebb tót nevüket, akiktől a szloviák vagy 
az ö atyja soha semmi tanulságos könyvöt nőm olvasott, 
sem pedig irataiból haszna nem volt. Ma Amerikában 
természetes dolog, hogy a szloviák gavallérosan tartja 
magát, do elutasítja a tót gyűjtésekre való kérést oda 
a Tátrához. Ugyan miért fizetne önöknek a szloviák ? 
Hogyan jön ahhoz ? Som nemzeti kötelességből, sem 
koresztóny-katliolikus kötelességből, sem a munkás kö
telességből nincsen joguk őnöknok a sziovjáktól kérni. 
A szloviákoknak meg vannak a maguk falvaik, saját vá
rosaik és saját megyéik, adtak, fizettek önöknek dogot, 
de sohasem ogyollcn ezont sem jött a szloviákok ke
zéhez a — szlovákoktól!

Felvidéki fogyasztási szövetkezetek.
Már ismételten felszólaltunk a Magyar Gazdaszövet - 

ség azon kevés körültekintésre és a viszonyokat nem isme
résére valló mód ellen, amellyel az a Felvidéket fogyasz
tási szövetkezetekkel elárasztani igyekezik s Dugovieli 
Titusz is védelmébe vette röpiratában a hazafias érzelmű 
zsidóságot ez ellen a magában vevő jóakarata és becsü
letes szándékú, de a Felvidék politikai viszonyát telje
sen ügyeimen kivid hagyó mánia ellen. Ámdo a Magyar 
Gazdaszövotség budapesti bölcsei mitsem törődve aggá
lyainkkal, amiknek kifejezésére a viszonyok alapos isme
rete és a nép igaz érdeke késztet bennünket, vígan 
folytatja propagandáját s „Szövetkezés" ezimll lapja I. 
é. julius 19-én megjelent számában megint csak perbe 
száll velünk, a következőket Írván :

„Az a hang, mellyel már találkoztunk akkor, 
amidőn :i turóczi szövetkezetek alapításáról volt szó 
s amely azzal vádolta a szövetkezeteket, hogy csak 
a zsidókat akarják üldözni, meg azzal, hogy a Fel
vidéken pánszláv czéloknak szolgálatában állanak, 
újból felüti fejét abban a különben sok tekintetben 
ügyeimet érdemlő füzetben, melyet Dugovieli Titusz 
a tót nemzetiségi mozgalmakról irt és nem régen közzé 
is telt. Szerinte a minden időben hazafias zsidóságot 
ezek a szövetkezetek kiszolgáltatják a nemzetiségek 
gyűlöletének s ennok nagyon rossz lesz a hatása 
legalább a felső vidéken. Noliát ez erősen túlzó állítás. 
Ami legalább a Hangyához tartozó szövetkezeteket, 
illeti, özek azon a vidéken, hol Dugovieli könyvéhez 
;iz adatokat szedte, sokkal fiatalabbak, sokkal kisebb 
számmal vannak, hisz alig torjodnok ki néhány falura, 
semhogy ilyen nagy hatásuk lehetne. Másrészt az is 
igaz, hogyha az uzsorás szatócsok és korcsmárosok 
korlátok közé lesznek szorítva, ha számuk csökkon. 
abból nemcsak a parasztnak, hanem magának a zsi
dóságnak is baszna lösz, mert ezek a nem igen rokon
szenves képviselőik nem fogják a parasztban istápolni 
az elfojtott dtlliöL Szomorú bizonyíték volna az az 
általában élelmcsnok elismert zsidóságra, ha más, 
sokkal produktivebb pályákon megélni nem tudna és 
minden áron az áruuzsorához kapaszkodnék. Ne feled
jük. hogy a gyors postai közlekedés inog a táviró, 
moly lehetővé teszi azt, hogy a legtávolabb falu la
kója is a nagy városból vagy gyárból rendelje inog 
szükségletét, sokkal több közvetítőt tett feleslegessé 
és sokkal inkább rontotta a kiskereskedők üzlet ét, 
mint a fogyasztási szövetkezetek teszik vagy tonni 
fogják. Amaz ellen azonban nem igen izgatnak, pedig 
legalább annyi joggal tehetnék, mint ahogy igyekez
nek lekapni a szövetkezeteket. Hol itt a következe 
t esség?"



F e l v i d é k i  H í r a d ó

Z.'íMlO k* uzsorái*
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*ukr< v,, kereskedőket és más üzlet,! ; 
t i  vi ií- Imiinkbe. mert semmi! 
■g4i vállaljunk velők : sőt ellen- ! 
|,ban helyeseljük a szövetkezés : 
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,i.i, élelmiszerek és mindenféle 
,e Tőrei;vú szövetkezetek által i 

wr l i'.-zük e? valljuk, hegy 
a: ;< Ü iismeretesen megfizet./!. • 

.-s-.vhI featanó zsidó bol
ha mii Ifárt cg) j*ár hatossal 
i v:ü'\  hav.-nkint ez a vásár-

. / .vétkezésbe léj'jen. amelynek
. iilén.'-yn a t.ót túlzók sajtója 

•zemitizmus szülő anyja s amely 
- vfwz» deiiues nemzetiségi tn<*z-

,... •<, i7.ató.-,si,k* e; kureswárosokért akár 
/. , rt/ . . rt- ).ofO'/-.,.:iiyek. nem kár. ha elpnsztu!-
..... . . , .• jn lw/--í u. hogy ezeknek a pusztítása:

!,(i -Mií t'-. üzletemberek kárára történjek ; \ 
v :.(< , r, K-kintélves számú és vagyonú üzletemberek, i 

a }'• vidékén. :.h ■'< a faj magyarság, a tisztvi.se- j 
k;- a/.:-; l;é{*ez a tótok tömegei között, j 

■,\-r\ixV'.íj ■ - a ,r áüameézioe támaszai, lünkre
I,.. ;./. n. ; az art ti sémiták és a nemzetiségi 

, . /. annál 1 innyeben elérhetők legyenek?
M< : Ön ó;. t. kral; ott a Magyar Gazdaszövetségnél, 
o/.í ;< 'J'< >/.: ugyan akaratlanul, rossz szándék
„,'ií i : de !• -/:>: - magán ezen a tényen mit sem változ- 
lat a/, a körülmény. hogy méh rugónak köszöni létre
jöttét.

M<•„•'Írtul amiai i«i‘-jén. hogy a Magyar Gazdaszü-
képviselője < Jegnoioriusabb lót túlzókkal lépett

érint k -zésbe a Jels i járásban, még mielőtt a hatósággal
esak gy szót is vá liott volna az ott s z e r v e zni szándékolt
fogyás sző veik* /.etek ügyében, holott biztosíthatjuk
a M . yar Gazdasz* vet--éget. hogy az a hatóság nincs a
zsidók zsebébe';, au jért a/, a szövet ke /.esi törekvést netalán
tán n egbíusitaiii igyekezett volna. ami úgy sein állott
volna módjában, i iert Magy.■rorvzágon az egyesülés, a

ve'tkézé-, oly polgári jog. amelynek gyakorlása nem 
tiltható meg. Amikor ezt az eljárást kifogásoltuk és 
ismételten felszólaltunk a fogyasztási szövetkezeteknek 
ilyetén való alaj.ita-a ellen, igenis következetesek vol
tunk magunkhoz • következetesek maradunk ezentúl is. 
amikor a módunkban levő minden eszközzel küzdeni 
lógunk az «-llen. hogy bármi néven nevezendő intéz
ménnyel. az antisemiti-inus és pánszláv‘izmát melegágyai 
léteíitt*•»sen*'k itt a Felvidéken és amikor a már létesült 
ezen melegágyakat szemmel lógjuk tartani.

Kgy üreg pap siralmai.
A „Ludov- Novuiy" meghalt. Eltemették, meg is 

-Íratta)'. De neg nem is telt el a gyászé v. máris akadt 
követője a „Sloveusky Tizdennik“-ban. mely, mint látom, j 
a lót eszmék hirdetésében méltó követője leend az el-, 
haltnak, ha lesz ugyan ideje, Ezen lic'ilap v l'ixthudut*
I■ Ie: ii; meg s folyó évi július lió elejével látott először 
napvilágot. Érdemes szerkesztője Milán llodza. Folyó 
hó l>s án jelent meg a harmadik szám, melynek hasáb
jain egy i-zikk jelent meg „Novoinodne liipeznictvo" 
i zimen. Krtelmi szerzője Andrej Kojko. n i roény jiibilúrny 
kiiaz na odpoéinkn.

A derék, nyugalmazol! Kojko avval kezdi lázitó 
e/ikkél. hogy a lót népre I; kölele.-v'.égc védekezni azok
kal '/.emheii. al il drága vi.\onátó|. magától az í.’dvözitö 
löl adoll any ain elvéi/il akarják meglopni, megrabolni, 
megfosztani. ..Kz úgy mond szent lelkiismeretbeli, 
magától az Istentől rendelt kötelességünk.“

Nem akarok a ezikk lováldd soraival foglalkozni, 
amelyekben tolvajnak, gyalázatos rablónak szidja a 
magyart. barbarizmusnak. iliabolizmiisiiak nevezi eljáró- 
-ai. ( al. egy mondatot idézek még: „Ks ily aljasokat 
elnevezünk azzal a legocsinányabb. leggyalázatosabb, 
legalá!.ito.-abh névvel renegát". A magyarérzelmü
tőtől ra érti ezt. Végül félliivást intéz a lót néphez,
,. Ne dajmo sa“ slh.

t'iecro a Fatilina-féle összeesküvés fölfedezésekor 
avval kezdte. Iiires beszédét : „Meddig élsz még vissza 
türelmünkkel, ó < a'ilina V !" A magyar nemzol is méltán 
mondhatja a pánszláv agitátoroknak : „Meddig éllek 
vissza türelmemmel!“ Tényleg !l lüzpróbát állja ki 
a nemzet türelme ezen egyénekkel szemben. A magyar 
állam joggal követeli, hogy honpolgárai bírják a magyar.

: ytJvet de érvel m-ni löszt.!a meg az egyes nemzetisége- 
i.ot iaiy a.tij«4vükiől. Ezt azonban Andiéi Kojko vagy nem 
tudja., vagy neui akarja . t . Hcl)esen afkaliuazltaio 
azon név „renegát" ü reá Mert szerel mán tudni, hogy 
mely tóid kenyerét ette pap-.ágánál; í*4 éve alatt s mely 
föld kenyerét élvezi mos; Nem találtam annak nyo
mál a történelemben, hogy m. első tiz püspökséget 
>rvatopluk ala.pilot.ta ?<■:• a.. Világos hogy magyar 
püspökség volt az. mely őt álláshoz jut'at.ta s ismét csak 
magyar püspökség az. meiy ü mai napság is len tartja. 
Mit érdeme! ilvénért Rojk •

G. A. L.

H Í R E I N K
Sz-emélfi hír. .púnk felelős szerkesztője. 

Bemei Gyula kár. tatifv-b ,-y ••!-■.. szabadságidejének «-gy 
részét a magyar tengőn- lleken tölti, ahol neje már 
belek óta tartózkodik.

- A pápa halála • ■ilmáb'd keiden gyásztnise 
volt a helybeli r. kaik. templomban, amelyre a r katli. 
hi ve ken kivtii más valiásuak is megjelentek s jelét 
adtál; azon kegyeletnek amellyel a nagy és bölcs 
egyházfő dicső emléke iránt viseltetnek.

Kínere-és és áthelyezés. A vall. és k«zokt. 
miniszter a most államosított felsőstubnyai el. népiskolá
hoz a már ott alkalma// volt tanítók közül Krau*/. 
Alajos. Horváth Lajos és .luscsái; Sándor tanitókat s 
Juso-ái; San,törné szül. Nirnsee Paula tanítónőt áll. isk. 
tanítókká, illetve tanítónővé kinevezte. — Gruber János 
iiriesztyai áll. isk. tanitó .a me/őkováesházai áll. el. isko
lához helyeztetett át.

Elmaradt Anna-bál. A F. M. K. E. turóez- 
megyei választmánya ált.al tegnapra tervezett stuhnya- 
ÍÜrdói Anna-bál — bizonyára az Annák és Ellák. Kólák 
és Pisták mély sajnálatára — a |>á|>a közbenjöft halála 
mialt elmaradt. Sehogy se szerencsés ez az idei fürdó- 
szezón. sehogy !

Választmányi gyűlést tartott múlt vasárnap 
d. u. Justh Ferenezné gr. Baltliyány Mária elnöklete 
alatt a Turóezmegyei Jótékony Nöegylel. amelyen 
ezúttal igen kevesen vettek részt. Az elnök jelentette, 
hogy a július havára tervezett stubnyafilrdöi estélyek 
egy része ktllömbözö akadályok miatt elmaradt samennyire 
lehetséges lesz. augusztusban fognak megtartatni. Ezúttal 
■>U árva és szegény között l1*i korona került kios/.iá-r.a.

A németesitő szolgabirák még e héten i> 
kísérlettek a fü- és székvárosi iapokl»an, amelyek jobb 
ügyhöz méltó szívóssággal ragaszkodnak ahhoz a véle
ményTik lel/., hogy zorkóczi Zorkóezy Tivadar föszolgahi:ó 
és szentpéteri és isz'ebunyei llávid Gyula szidgahiró 
inkarnátus németek, inagyarf'alók. akik inindenféle gonosz 
terveket szőnek, úgy hogy nem lehetetlen, hogy a káni
kula elmúlása után redakezióvá változtatják át stubnya- 
fllrdői hivatalukat s a temesi német redakiorok mintájára 
pángerman lapot fognak csinálni. De félre a tréfával. 
Elmondtuk már véleményünket erről a dologról lapunk 
mull számában. A közig, tisztviselők lapja „A Vármegye" 
is igen talpraesett czikkelyben védelmezi meg a kél 
tisztviselőt a im’líatlan támadások ellen, akiknek tehát 
megvan az az elégtételük, hogy senki, aki a viszonyokat 
ismeri, ténykedésüket nem kifogásolja, sőt csak helyesel
heti. Lenne azonban egy komoly szavunk fővárosi lap
társainkhoz s ez az, hogy a magyar sovinizmusban is 
tartsanak mértéket s ne ragadtassák el magukat hazafias 
hevükben amelyet mi különben csak tisztelni tudunk 

oly kijelentésekre, oly bírálatokra, amelyek nemcsak, 
hogy messze túllőnek a ezélon, de a magyarságnak, a 
magyar nemzeti eszme ügyének inkább ártanak, mint 
használnak. Lehetetlen jelszavakkal, szertelenségekkel 
ezen eszmél sikerrel szolgálni nem lehet. A „pe.real 
jiislilia. fiat Hungária"-féle jel mondások arra lehelnek 
jók. hogy hangulatot csináljanak, de arra nem, hogy 
velük ezélt érjünk, az itt lakó külömhözü nyelvű népeket 
testvéri szeleteiben egy befűzzük. Ebben az országban 
joga van mindenkinek ahhoz, hogy ;i maga nyelvéi 
szeresse, az őseitől rámaradt vagy egyébként szerzett 
röghöz ragaszkodjék. -  s valameddig ezt törvényeinket 
tisztelve teszi, bánlódása nem esketik. A magyar nemzet 
ellen izgágáskodókat üldözni kell, de a békességben 
levőknek adjunk meg mindent, ami őket megilleti.

A zsolnai kiállítás. A zsolnai iparkiállitáshól 
Írják, hogy az árvíz nagy anyagi kárt okozott ugyan, de 
távolról sem olyat, melyet jóvá tenni nem lehelne. A 
legnagyobb baj az, hogy a rohanó viz a remek ültet
vényeket majdnem teljesen tőikre telte. A Iák egy 
része eltörött., vagy gyökerestül kifordult. A szép gyepet 
arasznyi iszap takarja. Ezen a bajon nehéz segíteni, 
mert juhosban uj fákat ültetni teljesen lehetetlen. Az 
épületekben csekélyebb kár esett s mivel lelkes buzgó-'

Sággal fingtak a helyrééiülás és javítás munkájához, 
a kiállítás augusztus elsejére biztosan meg is lesz 
nyitható. E tekintetben csak egy körülmény okozhat 
haladékot, t i. az, hogy a kiállítandó tárgyak idejében 
nem érkeznek. A hét folyamán alkalmunk volt személyesen 
meggyőződni a sürgős munka folyásáról s bár úgy láttuk, 
hogy ott sok, igen sok uiég a teendő, mer! jóformán 
semmi sem kész még. az a benyomásunk volt. hogy a 
k-gsziigségesebb dolgokkal el fognak készülni s igy. ha 
a kiállítandó tárgyak is idejében beküldetnek, a kiállitá* 
megnyitható lesz augusztus 1-én. A vasúti szállításnál 

»" k-os díjkedvezményt élveznek a kiállítók, amennyiben 
az áru hazaszállítása ingyenes lesz, de erre a czélra 
meg kell őrizni az eredeti feladó vevényt. Hasonló 
kedvezményt fognak élvezni a kiállítás látogatói is. 
oly formán, hogy l a Zsolnára váltandó jegyek mellé 
kiállítási belépő jegyet is vesznek, a visszautazás térti 
jeggyel ingyenessé válik. Az ilyen jegyek ö napig 
lesznek érvényesek, úgy az áliamvasuton. valamint a Kassa 
• derbergi vasút magyar vonalam is. .Szép és változatos 
lesz e kiállítás, mely nemcsak az emberekben rejlő 
hibákkal és nehézségekkel küzdött meg, de győzedel
mesen állotta már ki a természet dühöngő elemeinek 
viharát is. A f. é. augusztus 20-ára tervezett felvidéki 
kisiparos kon resszus* egyrészt az idő rövidsége, másrészt 
a Felvidéket ért legutóbbi elemi csapások miatt bizonytalan 
időre elhalasztja, de nem ejti el: sőt erre nézve Zsolnán 
jövő hóban helyi mozgalmi gyűlést tervez. A kiállíias 
megnyitása augusztus 1-én megy végbe s 'a z  eddigi 
megállapodások szerint dr. Láng Lajos kereskedelmi 
miniszter lógja megnyitni. Ugyancsak ezen napon fényes 
bankett lesz, egy teríték ára 14 korona. Augusztus 5-én 
közgyűlést urlanak a kiállítók s ez alkalommal a 
biráló-bizoltsáirok is megalakulnak.

Nyári mulatság. A Helybeli bútorgyár önkén 
les tűzoltói ma délután a „Sztránya-iigef'-ben nyári 
mulatságot rendeznek, amelyet kedvezőtlen időjárás 
esetében jövő vasárnapon fognak megtartani.

— Adakozások. A f. hó 19-én Pribóczon meg
tartott nyári mulatság alkalmával az alakítandó „l’ribóc/. 
és környékbeli gazdakör" javára adakoztak a következők : 
Kakovszky Iván. Poreszky József, Gsepcsányi János, 
Vra.na Ferenc/ l'» 10 kor. Kcniczky Aladár, Karlovszky
Iván, Klimo Vilmos 6 —ü kor. Miclinik Gyula. Kortscli 
Ottó, Zachar Szaniszló. Keviczky Imre, Ncuies János. 
Hildák Endre, Kohutli Márton, Erdödy György, Akantisz 
Ö lön. Kcniczky Kálmán, Dr. Lnx Adolf, Rutlkay Győző 
.') — 5 koronái. Michnik Vilmos, Ruttkay Kóla C'zigcr 
János, Pivko Czyrill. Dr. Messingcr Mór. I.öwy Mór. 
Franek Kczsö. Dr. Fcrdinandy Kóla. Kvorka Pál, I jhcly i 
Gusztáv. Csepcsányi Sándor, Hlavnya Pál, Kasuba Samu 
Krocsko János, Kerger Jakab, Hollünder Samu. Kabala 
Alajos, Patscli Ignácz 4 - 4  Koronát. Michnik Károly, 
Dlabik Alajos, Folkusliázy Gábor. Thoinka Milos, Korbcly 
Kálmán, Quotűlian József, Schimszky József, Topcrczcr 
Sándor H—3 koronát. Matiiskovich M., Quotidian Gyula, 
Flak János, 'l'liomka Lajos, Krecs Gy., Fábri Pál. 
Zatliureczky Gyíirgy, Simko Károly. Timko Gusztáv, 
Ivanka Milos, Leliofzky János. Dr. Miulroii János. 
Markoviczky László, Dr. Kölnith János, Kergmann .1.. Miko 
J., Gziger József. Faczuna János és Pál. Tliomka János. 
Karlovszky Emma, Franek Tárná', ilj. Poreszky József dr., 
ifj. Kulvovszky Simon, lloleczy József, Kommcnda 
István, Kopp György . Maczko Gy.. Pollak Jakab, Fischer 
Sáli tor, Kiinger J.. Kindfchl Annin, Moskóczi F.-né. 
Balázs Miksa, Cliromczik J., Jeszenszky Zsiga. Trnovszky 
Iván 2 - 2  kor. Ezen felül többen hozzájárultak 1 I 
koronával, mi által az összbevétel 310 koronára szaporo
dott fel, levonva a itti kor. kiadást 214 koronáin i tiszta 
maradvány az alakítandó kör javára et-y idejfilcg a 'Falra 
Kank-ba helyeztetett el. Az adakozók lohadják ez utón is 
a rendezőség hálás köszönetét.

Kibúvik a szög a zsákból. Mimit n zsák meg
találja a maga foltját. Vlád ur is a haráljail. Az oláh 
hérosz, aki első parlamenti szereplése alkalmával mind 
folyton liazafiságával liivalkoilolt, Veszelovszky Ferencz 
liazafiságáról ismer! szeniezi, országgyűlési képviselővel 
parolázik. Ami kitűnik a következő táviratból. Veszelovszky 
ezt a táviratot intézte Vlád hoz: „Szivlml üdvözöllek 
gyönyörű beszédedért. Veszelovszky Ferenc/..*•

Turóczl árvizek A szuesáuyi evang. e-yház 
anyakönyvében található följegyzések szerint a kővet
kező években voltak árvizek a Vág mentén. Turócz- 
megyéhen : 1557-ben : 1593 júliusban : 1(520 augusztus
ban ; 1725-ben; 1813 augusztusban; továbbá az 1X42. 
1873 es 1X94. években. Ezek :» följegyzések bizonyára 
hiányosak, meri ha a mull évszázadban I szer áradt ki 
a Vág vize. alig képzelhető, hogy a 17 ik és I Síkban 
c>ak egy-egy árvíz lett volna. Egy most is megőrzőit 
jegyzőkönyv szerint az 1725. évi árvíz akkora volt.



Iiogy ogy oinbornek a tomotósokor csak hónig 'rü viz- 
lion loholod a templomim eljutni. (S. T.)

Holyrolgazltás. Lapunk ' i.i. 12. számában, a 
Válások János Ügyvéd- és orsz. képviselőnek a pozsonyi 
kir. táblán tö:(ént olitéltetéscről szóié ezikkhen egyebek 
között azt irtuk, hogy Válások János védője. Szécsi 
Fórén ez ügyvéd úgy nyilatkozott volna a bíróság elölt, 
hogy ö, bár nagyar születésű, de a magyar nyelvet nem 
bírja kellő mértékben. Kz a dolog nekünk is föltűnt 
ugyan, de mivel egy vidéki 'politikai lap eredeti tudó
sításában olvastuk s ebben a szerencsétlen országban 
az étiéin som lohoteilon. hisz tősgyökeres magyar nevű 
egyének is vannak a tót túlzók közölt (pl. Liptóiam), 
regisztrálnunk kellett az esetei. Szécsi Ferencz, nyitrai 
ügyvéd űr most arról értesít bennünket, hogy ö neki, 
mini születelt magyar embernek magyar az anyanyelve 
s igy téves .az az adatunk, mintha ö ennek a nyelvnek 
nemtudásával mentcgolödzöt! volna a bíróság előtt. Helyre
igazításának szívesen helyet adunk ; örömmel vesszük 
azt is tudomásul, hogy azon föltevésünk, mely szerint 
ö is a ValaSck János politikai irányának a Ilivé, merő
ben téves, — de' mivel a mi meggyőződésünk szerint 
láda loquuntur i Szécsi Ferencz úr pedig oly politikai 
egyénnek a védelmére vállalkozóit, aki a vád szorint a 
•magyar nemzet ellen izgatod, amely foltét; magyar em
ber, ha ügyvéd is, nem helyeselheti,s igy nem is véd- 
bed: föltevésünk jogos volt. tévedésünk pedig menthető.

— Tót feliratok. Nyiirai ármegye közigazgatási 
bizottsága mull beli ülésén Libertiny Gusztáv kir. tan
felügyelő jelenlése kapcsán (.'hudovszky Géza kir. ügyész 
megbotránykozva adta elő a.legutóbbi köruljá alkalmából 
a miavai járásban tapasztalt túlkapásokat. A brozovai 
és miavai ág. ev. iskolákon ugyanis csakis tót feliratok 
láthatók. A bizottság elrendelte, hogy e két iskolán a 
lótnydlvü felirat mellé magyar nyelvű is tétessék és 
ennek végrehajtásával a kir. tanfelügyelőt bízta meg. 
Eszierházy János gróf bizottsági tag megjegyezte, hogy 
ez iránt már történt egyszer intézkedés, Szálé dr. főbíró 
le is vakartalla a felírásokat, de fellebbezés folytán a 
minisztérium elrendelte, hogy maradjanak inog a tót fel
írások úgy, ahogy vannimk, de magyar nyelvűt is kell 
alájuk helyezni. Ez az autonómia — szólt Esztcrházy 
gróf — hasonló althoz, hogy az embernek burkot akasz
tanak a nyakába és megengedik, hogy rugdalózzék. -- 
'l'uróezmegye némely felekezetű iskoláján szinten csak 
löt felirat van, de hát Sárkány püspök nem látszik tö
rődni az efféle csekélységekkel. Hisz tót papjai ide sereg
lenek össze Tiirócz-Seiit-Mártonba, a 'ló i  Mekkába s 
bclmissziók, tanácskozások örve alatt „!Iaman“-féle 
íélreérlholellcn allegóriákat tapsolnak meg a „Dom“-.ban. 
Diflicile. . . .

A javíthatatlan Megint Lidik Lajosról, az 
ó-túrái ovang. lelkészről és hírhedt pánszlávról szól az 
ének. Ez az ur, aki maholnap jogerős Ítélet alapján 
izgatásért bűvösre kerül, sehogy sem fér meg a bőré
ben. A minap Láng Rezső ólurai r. katli. esperes-plé
bános papi működésének 25 éves jubilommtl. ünnepelték 
ó-t urai hívei, amely alkalomm.il fáklyásaiéitól lel, a köz
ség kivilágításával, bankettel sll>. igyekezett a közönség 
kifejezést adni tiszteletének és szereidének a népszerű 
lelkipásztor iránt, aki jó magyar házali lévén, persze 
nem valami nagy barátságban él Ciliik Lajos ovang. 
ielkészlársával és ennek politikai híveivel s a minap 
össze is tűzött velük a községházánál, amikor is Ciliik 
«V Conip. merészsége annyira ment, hogy Láng Rezsőt 
izgató agitátornak nevezték el, mivel a jeles társaság 
valamelyik tót i/.ii határozatát megíelelibezle és a fel - 
sőbli hatóság által iiiogsommisillette. — Ideje már, hogy 
Ciliik Laj"sl oda tegyék, ahová — úgy látszik — 
már nagyni.'zei scgédliiiiár korában vágyott — a bű
vösre. Olt talán le fog liülni kissé az ö nagy-tót heve.

Ríijeczfürdöbon az állandó vendégek száma e 
111*1 In-ig köze. dUO s OZOlikívlil az átutazó napi ven
dégek. kiknek számát legalább 3000-re tehetjük. 
Élénk éle: folyik, estélyek, hangversen\ ok süni egymás 
utánbau követik egymást. Es lfa ovru. a pezsgő 
fürdői éle!n'il értesülünk, lehetetlen, hogy eszünkbe no 
jusson a mi szegény Stubny-i fürdőnk, ahol szintén igyek
szünk ugyan „csinálni" valamit, hogy életet hozzunk 
beje, de ahol a legérdekellebb faktor: a tulajdonos, 
mit sem tesz, hogy ez a régi. kies fürdőhely, amelynek 
vize csodákat mivel és amelyet már történelmi neveze
tessége miatt is jobban kellene megbecsülni, valamivel 
modernebb szint kapjon s jobban vonzza oda az üdü
lésre, gyógyulásra szoruló embereket. Nem szabad el
felejteni, hogy a fürdőt látogató közönséget az otthon 
hagyott kényelemért., amelyet nagyon is nélkülöz, vala
mivel kárpótolni kell s ez első sorban egy modern 
gyógyioromnek a feladata. MiibtiyafÜrdÖaek pedig még 
Csak valamire való étkező torai'', sincs, mert az a sötét 
poros bódé pajtának igen alkalmas leltet, de mint étterem

nem felel meg a mai igényeknek. Nem kívánjuk, hogy 
luxusfllrdőt csináljanak Slubnyafllrdöhől, de azt méltán 
sürgetlietjllk, hogy az a boly, ahol az oinborok étkez
nek és szórakoznak, kellemes legyen.

— TŰZ. Nagy, éktelen lárma keletkezett kedden 
este városunk utczáin, aminőnél Moszkvában se lehet 
nagyobb, lm a Kreml kigyuladt. Pedig mindössze a 
sörgyár egyik pajtája fogott tüzet s őzt hamarosan el is 
oltották. Valamelyik gyárnak a vészsipja — mondják, 
hogy a sörgyáré, amelyet ezúttal először hallottunk, — 
még jóval a tűz eloltása után is búgott, nyilván ott 
felejtette a kezdője. A tűzhöz — elég különös — csak 
vizen át, kocsin lohotott eljutni, mer! a Túró ez. az utóbbi 
esőzések következtében, újból kiáradt s most már talán 
egész nyáron át ott maradnak azok a miazmás pocso
lyák a „Práter11 és sörgyár környékén.

Liptószentmiklósról Írják: E hó 20. és 21-én 
megint annyira esett az cső nálunk, hogy a gazda
közönség ismét panaszkodott. Szerencsére harmadnapra 
elállóit az cső s remélhetőleg szép napoknak nézünk 
elébe. — így volt s van minálunk is, Turóczmegvébon.

— UJ tót lap. A megbukott Emlővé Noviny volt 
szerkesztője, Milán Hód?,a, Budapesten egy uj tót. heti 
lapot indított meg, amelynek Slovonskj) TjJ’Bdonník a 
neve. Lapunk egyik olvasója az uj tót népbolondiló 
újság 3-ik számában mogjole.pt íörmodvényre volt szives 
minket figyelmeztetni, amelyet más bolyon közlünk. 
Igen természetes, hogy a Milán llodza kiadó-szerkesztő 
ur ténykedéseit is figyelőmmel fogjuk kisérni, bár nem 
hisszük, hogy erre sokáig legyen szükség . . .

Érdekes könyv Lapunk zártakor kaptuk 
tudós dolgozótársunknak, dr. Czambcl .Samunak legújabb 
könyvét, melynek „Slováci a ich reé“ a czime. Válasz 
ez a cseh és cseh-tótsajtó otromba támadásaira, amelyek dr. 
Czambolt a lapunkban megjelent ezikksorozatáérl, melyet 
brosúrában is kiadott az iró, oly méltatlanul érték. 
Alkalomadtán bővebben fogjuk ismertetni tartalmát.

— Megölte az urát. Turániján kegyetlen módon 
ölte meg egy házsártos asszony az urát. Vrabetz György 
gazdaember huszonnégy esztendőt töltött nem éppen 
boldog házaságban a feleségével. Az asszony folyton 
czivnkodoft, veszekedett, vele. Egy őszi napon Vra- 
betget valami mezői munkára küldte az asszony, ez 
pedig ahelyett, hogy elvégezte volna a dolgot, lefeküdt 
a félszerbe s elaludt. Vrabetznc emiatt annyira felbőszült, 
hogy egy kapavassal a s/.ó szoros értelmében darabokra 
vágta az urát. A bosztorezohányai osküdtbiróság a kegyet
len asszonyt lő évi fogy házra itélto. Az Ítélet ellen az 
asszony semmiségi panasszal élt s a Kúria szünoti taná
csa kínost tárgyalta a sommiségi panaszt. Thassy Pál korona-, 
ügyész az ifclet megsemmisítését kérte, mert az esküdt- 
bíróság figyelembe veíie az enyhítő 02. t?-t és mégis 
16 évi fogy házra Ítélte Vrabotznét. A Kúria ez alapon 
megsemmisítette az Ítéletet s Vrabotznét tizenkét évi 
fegyházra ítélte.

Hazafias papság. A Havran Jánosnak felszen
telt püspökké történt kinevezése kapcsán mogirluk, hogy 
inily ádáz támadásoknak volt és van ez a hazafias 
főpap kitéve a tót. tulzók sajtója részéről azért, mivel a 
megyés püspök intcncziója értelmében és saját meggyőző
dése szerint a pánszlávizmus terjedését tőle telhetőén 
meggátolni igyekszik, az „ Alkotmány“ ez. lap is körül
belül igy nyilatkozott llavranról, mire valamelyik plé
bános ezeket Írja o lapnak: „Férfias önérzettel kimondom 
azt, hogy mi nem üres szavak olcsó hazafiságávnl, nem 
pollronsággal és stróbovséggol, hanem lőttel, sok anyagi 
nélkülözés közopötto áldozattal, szivünk minden dobbaná
sával, lelkünk lángoló s szent, hitünkből merített szere- 
tetővel szeretjük drága hazánkat. Nyugodt Lelkiismeretűnk
ben s szeretett, föpiiszlorunk ö oxczcllqneziájáiiak ama nagy 
horderejű s ünnepélyes nyilatkozatában találunk vigaszt 
és megnyugvást, amelyet néhány évvel ezelőtt Garam- 
Szent-Kereszten 50 éves papi jubileuma alkalmából 
óriási nagy néptömeg előtt, reánk vonatkozólag lett, 
amidőn egy volt országgyűlési képviselő üdvözlő beszé
dének egy indokolatlan s tapintatlan kitérésére reflek
tálva, szóról-szóra ezeket mondotta : „Több éve isme
rem már egyházmegyém jámbor hivő népét s fáradha
tatlan buzgalmu lolkészkodö papságomat s azért is 
Ünnepélyesen tiltakoznom kellene az ellen, ha valaki 
annyi nélkülözéssel küzdő derék papjaim hazaíiságát 
gyanúba fogná, mert meggyőződésem, hogy kiki közü
lök a legjobb tehetsége szerint éppen oly Ili von szol
gálja hazáját, miként bőn szereli egyházát.“ Erre mi 
— mivel az „Alkotmány" nem teszi — azt jegyezzük 
meg, hogy a felszólaló plébános nagyon kevéssé ismer
heti a bosztorezohányai egyházmegyében észlelhető nem 
zofisegi mozgalmakat, ha azt hiszi, hogy az ö kenetteljes 
szavai ezen egyházmegye égési papságát leloldja a lót 
túlzókkal való együttérzés vádja alól. A sebeket, ha 
vannak, nem takargatni s tagadni kell, hanem orvosolni,

F e l v i d é k i  B 1 r a d á.
— s ezt teszi Havran János püspök is, ez az ö érdeme, 
ezért szidják, becsmérlik a tót túlzók . . .

Politlkaster. A „Nár. Nov". Klimó Vilmos 
pribóczi ovang. lelkész kitüntetését is a már nála meg
szokott epés gúnnyal regisztrálja s ezon érdemes férfiú 
részére mindössze a politikusiéi' jelzőt találja a legfelsőbb 
kitüntetés magyarázatául. Akit pedig ez az újság, amely 
minden igaz érdemet gúnyol, sárral dobál és csak 
azokat az ő általa propagált politikai és nemzetiségi 
hóbortokat szolgáló titánokat dicsőíti, kiket rondro-sorra 
olcsuknak, — ferdo szemmel nézés kisebbíteni igyekszik, 
az legyen büszke erre a kritikára, mert. a barátai és 
tisztelői dicsérete és elismerése som ér föl a „Nár. Nov." 
piszkálódásának erkölcsi értékűvel. Klimó Vilmos lelkész 
az ö csendes és szerény munkaköréből! egymaga több 
szolgálatot tett ennek a hazának, ennek a nemzetnek, 
mint amennyit a „Nár. Nov“. egész tábora ugyanannyi 
idő alatt rontani képes, pedig ennek a tábornak csak 
oz a program in ja, ez az életezélja : a rontás. 8 kérdjük, 
mely részen van az igazság, a tisztesség? Azon-o, ahol 
a politikai téren is kifejlett tevékenységéért a király 
kegye és kitüntetése a jutalom, mint pl. Klimó Vilmosnál; 
vagy pedig ott, ahol elcsukják a politizáló és korteskedő 
papot, mint ahogy ez pl. Őulik Lajos ólurai esporossol 
történt? Porszo — a tót logika szerint — ez utóbbit a 
mártírok gloriolája ragyogja körül, — amaz pedig csak 
egy papiruhába bujt politikástul'.

Körmöczbánya tanügye köréből. Bokuldetott 
lapunknak: 1. A könnöczbányai m kir. áll, föreáliskola 
harminc,zadik évi Értesítője 1902—1003. Közzéteszi Faitli 
Mátyás kir. igazgató. A megszokott gonddal szerkesztett 
Értesítő az igazgató meleghangú nekrológja nyitja meg 
Schiefnor Károly tornatanárról, majd Bollaágh Aladár 
tanár szemelvénye következik az ékcsszólásra vonatkozó 
bölcs mondásokból, amiket nagy szorgalommal ogybe
gyűjtött. Működött az intézetben, az igazgatót is beleértve, 
13 rendes, 1 rondktv. és 4 vallástanár. A könyv- és 
•szói tára kát szépen gyarapították. Az intézettel kapcsolatos 
köztartást (alumneum), amelynek évek óta Pszotka 
Ferencz az igazgatója, számosán támogatták, vagyona a 
27000 koronát meghaladja. A „Toldi" önképzőkör és 
az ifjúsági zenekor buzgón működött. Beiratkozott 319, 
év végén maradt 313 tanuló, akik között könnöczbányai 
volt 118, barsniegyei 51, zólyonunogyoi 28, turóczmogyoi 
27. A tanítási eredmény igen szép, amennyiben mind
össze 7 tanuló (2%) tartozik az osztályt ismételni, 45 
pedig (13%) javító vizsgálatot tehet. Mindenből 16 
tanulónak volt jolose. Magaviseletből 51 tanuló „szabály- 
szerű", a többi 260 pedig „jó" osztályzatot kapott. A 
tanári kar tagjai irodalmi s társadalmi téren is élénk 
tevékenységet fejtettek ki. — Érettségi vizsgálatra 30-an 
jelentkeztek, akikből 6-an jeles, 7-en jó fokozattal, 10-cn 
pedig egyszerűen tették le a vizsgát. — Egy vissza
lépett, 3 pedig javítóvizsgára utnsittatott. -— 2. A kör- 
möczhányai ?». kir. állami csipkeveröiskola Értesítője az 
1902/3-ik tanévről. Összeállította Vizy Ferencz felügyelő 
biz. jegyző. Ezt az Értesítőt „A hazai csipkcvorésnck 
magyar művészeti irányban való fejlesztése" czimü rö
vid értekezés nyitja meg, alighanem Vizy Ferencz biz. 
jegyző tollából. A felügyelő bizottság elnöke Faitli 
Mátyás föroálisk. igazgató, — tagjai kivétel nélkül főrcálisk. 
tanárok. Véleményünk szerint a polgárságnak és egyéb 
különböző társadalmi köröknek a bizottságban való kép
visel totósé csak javára válnék az intézetnek. A tanító- 
személyzet 5 tagból állóit. --  Beiratkozott 35 tanuló, 
akik közül kimaradt 2, — a többi eredménnyel vég
zett. Az in‘ézct fontarlási költségű 5248 koronát, tolt 
ki (a tani lónők javadalmán kívül), tanulók segélyezésére 
2652 koronát fordítottak. — Különös elismerésre méltó, 
hogy az intézet arra törekszik, hogy a magyar csipke
verést. meghonosítsa s ezzel a kérdéssel foglalkozik az 
Értesítőnek érdekes bevezető ezikkelyo is, amely azo
kat a módokat is fejtegeti, amelyek a terv keresztül
vitelét lehofövé tennék.

Szerkesztői üzenetek.
Igazmondó. Brosúráját megkaptuk, el is olvastuk, sőt 

osztjuk véleményét is, — attól tartunk azonban, liogy hiába 
való most már minden felszólalás, mert úgy van, ahogy mondja: 
„A zavar most. már tejes**. — Sz. F., Nyílra. Kívánságának lapunk 
mai számában felelünk meg. Kijárásunkban termósztesen semmi 
személyes motívum nem vezetett, hanem csak annak a köteles
ségnek véltünk eleget tenni, amelyet, o lap vezetésével magunkra 
vállaltunk. — Honvéd Azokról a bizonyos dolgokról kérnénk 
közleményt, amikről élőszóval értekeztünk ottan. ... Tudósítóinkat 
kérjük, hogy szerkesztőnk távollétében közleményeiket ne az ö 
névére, hanem a lap *terkc»titiatgérc. ezimezni szíveskedjenek. — 
G. A. L. Kitettük A kit Ön említ, úgy is megtalálja, tehát nem 
kell semmiféle intézkedés. — Fiume. All right ! A jó hirck meg
jöttek, - a hivatalosak is rendben. - Dr. Cz. S. Budapest. 
Megkaptuk. A c/.ikksoroz.at külön lenyomatából, amelyre a könyv 
vonatkozik, is kérünk egy példányt. — F. S. E. Csorna. Alkalom
mal a kettő is sorra kerül.

Felelős szerkesztő : l le r e r / .  C v u la . 
Főmunüatárs: II sinII •Isiiiow.
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Kitűnő fényképészeti 

gépek és mindenféle 

fényképészeti cikkek  

jutányos és előnyös 

feltételek mellett kap
hatók n O S K Ó C Z I  

FERENCZNÉ keres

kedésében Tur óc z -  

s z e n t má r t o n b a n .

-----
A t. ez. közönség tudomására hozom, a 

hogy Tiiróczszoiitiiiitrtoiiban a 84. liáz- g 
szám alatt a részv. nyomdával szemben 

fényképészeti

m ű t e r m e t
nyitottam.

A t. ez. közönség szives pártfogásátkéri
BIELEK nÁRIfl.

Elsőrangu gyógyvíz!
A m. kir. belügymin. 36890/902. sz. rendeletével gyógyforrásnak 

minősítve

a Málnási „ M A R I  A “ gyógyforrás

Van szerencsém a t. közönségnek 
szives tudomására hozni, hogy a vasúd 
állomással szemben saját házamban

fehérnemű varrodát
nyitottam és minden e szakmába vágó 
munkát és fehérhimzést, valamint lányok 
tanítását is elvállalom.

A t. közönség b. pártfogását kéri

Sedaj Gmilia
sz. fllex i.

1922. szám. 1903. tk.

kiváló köptető és étvágyemelő, természetes alkalikus sós savanyuviz,
mely dr. H a n k ó  Vilmos, a magy. tud. akadémia tagja és a 
budapesti II. kér. állami föreáliskola chémia tanárának vegy- 
elemzése, és <lr. K u t h y Dezső budapesti egyetemi magántanár 
és az „lirzsébet-királyné Sanatorium" igazgató főorvosának, 
valamint több tekintélyes orvos, u. m. dr. Fleelitenmacher, dr! 
.lózsa Ernő stb. véleményes bi/.onyitványa szerint a lucliatsclio- 
vitzi íAuiandbrunncni, a gleichenbergi (Constantlnqiicllc). az emsi, 
sót a világhírű n i e d c r - s e 11 e r s i vizet hatásban jóval felül

múlja és igy sikeresen használható: 
a torok, gége, légcső heveny- és idülthurutjainál, a 
tüdő-tuberculosis minden stádiumában, gyomor s bélhu 
zam hurutos bántalmainál, vérszegénységnél, köszvény 

és izomcsuznál.
K a p h a t ó :  T II 0 M K A M I I. o s

füszerkereskedésében nagyban és kicsinyben.

Mindenkinek ajánlható k
a most 40. Kiadási éri. Dr. Mtlllcr orvosi ta-^H  
nácsos miivé a H

bántott ideg- és
sexual-rendsserről |

valaininl annak alapos gyógyításáról.
I Korona 20 fillér beküldése ellenében |  

porlomentesen küldi

Cnrt ltöbcr, liraunsehweig.

^ ■ K l

X

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóczszcntmánoni kir. járásinróság mint tikvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Mittolmann Mórnak Miitolmann 
Annin elleni végrehajtási ügyében a beszferezobányai 
kir. törvényszék torllletkörébcz tartozó, turóczszentmártoni 
kir.járásbíróság területén Nolcsó községben fekvő:

a) nolcsói 12. száma tlkjvben A. -f- 1. sor 84. Iir. 
sz. a. (elvett s Mittolmann Mór, Mittolmann Ármin nevére 
irt egész ingatlanra 320 korona,

b) az ottani 12. számú llkjvben A. -f- 2. sor 85. br. 
sz. a. felvett s H. 10;, jétel alatt ,/io részben Mittolmann 
Annin nevére irt ingatlanra 200 korona,

c) az ottani 12. szánni tlkjvben A. - f  3—19. és 
24—41. sorszám alatt felvett s B. 10. tétel szorii 
részben Mittolmann Annin ncvéro irt ingatlanokra 175 
korona,

d) az ottani 84. sz. llkjvben A. I. 1 — 12. szórsz, 
a. felvett legelőből Mittolriiann Ármint B. 21. téléi alatt 
megillető jutalékra 24 korona,

e) az ottani 85. sz. llkjvben A. I. 1. sor sz. a. 
felvett erdőből Mittolmann Ármint B. 23. tétel alatt 
megillető jutalékra 34 korona, — és

f) az ottani 95. sz. tlkjvben A -f- 1. sor. sz. a. 
felvett rétből Mittelmann Ármint B. 9. tétel alatt V20 rész
ben megillető juta ókra 2 koronában megállapilolt ki
kiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fennobh 
megjelöli ingatlanság az 1903. évi augusztus ho 24-én 
d. e. 10 órakor Nolcsó községben a községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is 
cl fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság ki
kiáltási árának 10%-át készpénzben vagy óvadék képes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Tiiróczszcntmárlon, 1903. évi junius hó 3-án.

Kolosy kir. albiró helyett:
Dr. Láng

kir. járásbiró.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Üzletmegn\)itás.
Van szerencsén köz , Is-gnek

becses ludomására hozni, hogy Ruttkán, 
Grosz S. fir házában a m. i igényeknek lel- 
jesen megíidelő és ízléssel berendezelt

I

órás- é s  ékszerész-fióküzletet!
nyitottam.

Főtörekvcsom loend a 11. é. közönség 
teljes megelégedését kiérdemelni.

A nag; 
tásál kérve £

Perlzweig J., K
dráa és ékszerész. Lőcs én .

X
Vidéki megrendelések pontosan és lelki- ^  

ismeretesen eszközöltetnek. ^

A  R lc h te r - f ó le

LINIMENTUM CAPS. COMP
H o r g o n y - P a l n - E x  p e l l e r  A

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 
33 év óta megbízható bedörzsölésfil alkalmaztad k 
köszvéaynéi, eláznál és meghűltüknél.
In tés . Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 
hl .■ óvatosak legyünk és csakis oredoti üvegokot 
dobozokban a„Hergony“vódjogygyol és a„Richtír"czóg- 
jegyzcssel fogadjunk ol. — 80 f., 1 k. 40 f. ós 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszortárban kapható. r»> 
Főraktár:Török J ó z s e f  gyógyszoresznól y 
B u d a p e s t e n .  "

JR ioh ter F . A. J .  é s  t á r s a ,
, C8&BZ. és k ir. u d v a ri szállítók . # 

R u d o l s t n d t .

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán, 
Toperczer S. „Megváltó** gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban. 

és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

Ajánlok illői legfinomabb

málnaszörpöt
5 kilós postacsomag (liszla síily 4*/a kiló) 
bérmontve? korona, DM) kilo vételnél oxkliixivo 
csomagolás 100 kilo 120 kor. 1000 kilónál 
1100 kor. 10.000 kilónál 10,500 kor. Csak 

készpénzfizetés ellenében.

G a z d i k  J á n o s
gyógyszerész

K ü rin ö c / .h n n y A n .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX4

Thiorry A.
gyógyszerész BALZSAMA

a logjobb d iü tikua liázigyógyszor 
emésztési zavarok, gyengeség, íosszul- 
lét, gyomorégés, felfúvódás, köhögés, 
görcs ellen, nyálkaoldó, tisztitó halásii. 
12 kicsi vagy li kettős palaezk bór- 

incntve ládával együtt í. - korona. 
Gyógyszertár a védangyalhoz. Thicrry A. 
Pregrada, Rohitsch savanyuforrás mellett 
V alódi csak  az o ldalt tilló apdeza- 

vódjcgygyel.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál 

magával vinni.

Thierry-féle valódi Gentifolien kenőcs
a legerősebb liúzókenöes, teljes tisztítás által 
fájdaloinnélkiili, gyors gyógyuló Itatása van. 
clállit puliitás által minden bejutott idegen tes
tet. Turistáknak, kerékpátosoknak és lovasoknak 
nélkülözhetetlen. Postán bérinentvcií tégely 3.50 K 
Gyógyszertár a védangyalhoz. Thierry A. Pregrada, 

Rohitsch savanyúforrás mellett. 
Óvakodjunk a hamisításoktól. Valódi csak minden tégelybe 

beégetett védjegygyei.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál magával

Központi raktár Török J. gyógyszertárában Ihidapost. 
Mittelbach S. gyógyszertárában Zágrábban ' ~
____________________ g y ó g y s z e r t á r á b a n  Uó eshen .

Brady C.

• k  l ő  k |
RUHA-MOSÁSHOZ I 

a l e g j o b b  k é k i t ő s z e r .  I
— Törvényesen védve. — 

Mosóintézetekben, háztartásokban 
legkedveltebb ruliakékitö.

Olcsó és feliilmulhatlan!
kis üveg 24 fillér, -ri mosáshoz | 
elegendő. — 1 nagy , 1.60 kor.,

U\_g I kor.
Ka p h a t ó  mi nde nüt t .

Utánzatoktól óvakodjunk!

“ S S T  HOCHSINGER TESTVEREK veg yészeti gyára g s g S E I
Kiadótulajdonos özv. Moskóczi Perenczné Nyom. a turóc:' zontmártoni magyar nyomdában. — Moskóczi F.-mV
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