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Előfizetési árak:

Egész évre
Fél évre
Negyed évre

H irdetéseket felvesz la
punk kiadóhivatala és az
Általános Tudósító Vi
déki lapok központi hir
detési osztálya Budapest
V !l.,Erzsébetkörut41.sz.

8 korona
4 korona
2 korona

Egy szóm ára 20 fillér

A wilkes-barrei tót kath.
kongresszusról.
A szelindeknek megvan az a ter
mészetadta szokása, hogy ellenséges
indulattal viseltetik sokszor olyan
egyénekkel szemben is, akik soha
sem bántották meg mással, mint hogy
a szájukban levő falatot ki nem szol
gáltatták az ö farkcsóváló kéregeté
sükre. S mert az ilyen ellentállás
bizonyos fokú bátorságot is föltételez,
a kudarcot vallott kéregető nemtetszé
sét nem meri ott nyilvánitani, ahol a
vásárhoz közel lehet, hanem előbb
valamely kerítés mögé kerül. Onnan
mint biztos helyről azután kedvére
kiugatja magát.
Anélkül, hogy e különben nemes
és használható háziállattal azonosítani
akarnánk valakit, tisztán csak ennek
kevésbbé tiszteletreméltó irigy tulaj
donsága jutott eszünkbe, amikor a
tót túlzók azon szándékáról értesül
tünk, hogy propagandájuk szabadabb
hangoztatása érdekében — Amerika
földjét szemelték ki annak a hely
nek, ahonnan merész hangjuk nem
csak messze elhallik, hanem a megzavartatás veszélyével szemben is
biztonságban érzik majd magukat.
Sietünk kijelenteni, hogy fölfogá
sunknak a katholikus egyházhoz semmi
köze, aminthogy a gyűlés jellege is
olyan messze állott a vallásos motí
vumoktól, amilyen azonos volt a pán
szláv propaganda nyílt szitásával,
speciálisan a magyar állam rovására.
A kettő egyébként is két szélső
ségként messze esik egymástól. Az
egyik póluson a szeretet honol, a
másikon pedig a legádázabb gyűlölet
tivornyáz. Ezeket szavakkal összekötni
•ehet, de lényegükben kizárják egy
mást. Hogy ennek dacára sikerült ott
gondolkodó embereket fogni, akik a
gyűlés dekorációját emelni voltak
hivatva, nem tulajdonítható másnak,
mint a tájékozatlanságnak, mely állami
életünket illetőleg az egész világon
ffiég ma is általános és az agitátorok
r&vaszkodó ügyességének, akik ezt a
körülményt fölhasználva, kiszemelt

embereiket ellenünk könnyen befolyá
solhatták.
A dolog megvolt. Most a müveit
világ borzalommal tekint az ázsiai fajra,
mely politikai éretlenségében a kor
szellemet arculütő jogfosztogatások
ban, basáskodásokban leli kedvét. A
hatásnak ezzel az oldalával nem fog
lalkozunk, fájjon érte a feje másnak,
ki a mulasztásokért magára vethet.
Van azonban az ügynek másik oldala
is, mely vidékünket közelről is elég
érzékenyen érdekli.
A tót nemzetiségi lapok ugyanis
gondoskodtak róla, hogy ennek a
kongresszusnak lefolyásáról tudomásul
bírjon itt a kunyhó legkisebb lakója
is. Olyan színezéssel rajzolván ezt
meg, hogyha az olvasó gondolkodóba
esik a tény fölött, hogy ilyen irányú
nagygyűlés ott egyáltalában lehetsé
ges volt, megszállja egyúttal a biz
tonságnak érzete is, mely nemcsak
magának a gyűlésnek szelleméből
árad, de kicsalható abból a híreszte
lésből is, hogy céljaikkal már egészen
idegen, tótul nem is tudó egyházfők
is rokonszenveznek. Az az ügy pedig,
mely a messze idegenben ilyen nagy
szabású hódításokat volt képes föl
mutatni, olyan vastag mázát kapja az
igazságosság látszatának, melynek le
törlésére vállalkozni körülbelül annyi
lehet, mint a szélmalmok ellen viselni
háborút. Hogy a tót túlzóknak erre
különös szükségük lehetett, azt az
egész gyűlés lefolyásából könnyen
kimeríthetjük.
Mi szükség lett volna különben
arra a sok előkelő idegenre, akik ott
a szónokok javarészét alkották?
De aligha csalódunk, amikor Jurigáék legutóbbi beszámolóit is evvel
hozzuk kapcsolatba. Nem hisszük el,
hogy a puszta véletlenség hozta volna
össze a két világrész ezen egyforma
gyűléseit időrendben olyan közel egy
máshoz.
A kapcsolat itt kézenfekvő.
Ott főzték meg a levest, részben
idegen szakácsok közreműködése mel
lett, talán hogy a lé ne legyen gyanús,
vagy pedig, hogy külső tetszetősségét

Szénásy szövetei

Vármegyei élet.
A törvényhatóság közgyűlése.

Nagy és nevezetes napja volt vármegyénk
közönségének a folyó hó 15-én. Ekkor tartotta
ugyanis évnegyedes rendes közgyűlését, mely
nek tárgysorozatán több oly fontos kérdés
volt meghirdetve, mely méltán felkelthette a
vármegye magyarságának meleg, rokonszen
ves érdeklődését.
A közgyűlés Ütköző pontja természetesen a
helységnevek megmagyarositása, helyesebben
az Árpádok korában használt magyar nevek
visszaállítása volt. A nemzetiségi urak közt
ez a kérdés már az állandó választmány Ülése
után nagy konsternációt szült s el voltunk rá
készülve, hogy ez a kérdés a fent tisztelt

Angol női ruhák
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ezidén kiváló szép soroza
tokban.
Exclusiv minták-

emeljék. S itt nem kellett már baj
lódni az egyébként is veszedelmes
pancsolással, — csak felmelegitették
azt. A jeles étket előre hirdették a
lapok, olyan érdekes módon pedig,
hogy azok is éhséget érezték rája
akik eddig nem is voltak rá kíván
csiak.
Szóval, a mi tót népünk nagyon
is tudja, hogy az amerikai püspöki
karban a pánszláv hóbort rokonszen
ves egyénekre talált; tudja, hogy a
beléjük diktált .sérelmekkel" már
nemcsak az ő hetilapjai, de a világ
sajtó is foglalkozott s ebből azt a
tanulságot fogja levonni, hogy ég és
föld most már az ő pártjára kelt. így
megerősödve várja, lesi az alkalmat,
amikor egyedüli ellenségével, a magyar
ral, érdeme szerint elbánhatik. Nem
is tételezhető föl más fölfogás ott,
ahol bűnös kezek céltudatos munkája
régóta csak ilyen irányban működött.
Ellenszere ennek esak egy lehet.
Kitartó és türelmes munka azok
részéről, akik még az igazi szeretetet
prédikálják a magyarság iránti oktalan
gyűlölet érzése nélkül; ahol pedig a
métely éppen a lelki gondozók köré
ből kerül ki, ott ezek ellen kell a
legszigorúbb intézkedésekkel föllép
nünk. Legyen egyszer vége a nép
csalásnak, mely a vallásosság takarója
alatt egyre fokozottabb mértékben
üzérkedik.

mérték szerint, B é c s b e n
készítve, jótállás mellett.
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urak részéről a köigyülésen is erős ellenzésre
talál.
.
Ebben a feltevésünkben nem is csalódtunk.
A nagybeteg Pietor Ambruson kívül, a nem
zetiségi tábor teljes számmal vonult fel, de
csendes szól lanságba merültek mindaddig, mig
a helynevek magyarosításának kérdése nem
kertllt tárgyalás alá. Itt már elfogta őket az
idegesség. Az öreg vajda, még az indítvány
meg sem tétetett, már is szólásra jelentkezett,
de az elnöklő főispán megnyugtatta, hogy
még nincs itt az ideje !
Mihelyt azonban az alispán befejezte tör
ténelmi adatokkal támogatott indítványát, át
vették a szót a nemzetiségi bizottsági tagok.
Elsőnek az öreg Mudrony, ki tréfás kiszólá
sokkal igyekezett igazat bizonyítani, amiért
ezután elnöki megintésben részesült. Utána
Kohut József mondott tttzes beszédet, itt-ott
fenyegetve egy eljövendő Solferinoval, mely
fenyegetés a magyarságot dertls kedvre han
golta. Dula Máté és Vanovics János ügyvédi
csalafintasággal kapaszkodtak az alispán elő
adásába, mire azután az alispántól is meg
kapták a megfelelő választ.
Hiába volta nagy szóáradat, mert a megye
közönségének óriási többsége mégis az alispán
indítványát fogadta el egész terjedelmében.
A közgyűlést elnöklő főispán 10 óra
kor nyitotta meg. A közgyűlésen megjelent
Rakovszky István, az állami számvevőszék
elnöke s nagy érdeklődéssel hallgatta végig
a közgyűlés lefolyását.
Föispáni megnyitó.
Tekintetes vármegyei közönség !
Melegen Üdvözlöm a mai rendes köz
gyűlésre megjelent tekintetes bizottsági
tagokat s az ülést ezennel inegnyitottnak
nyilvánítom.
Mielőtt azonban a tárgysorozat elinté
zéséhez fognánk, nem mulaszthatom el,
hogy hazai történetünk egy tüneményes
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A községuevek történeti múltja.
— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárcája. —
Irta: Bráz Béla levéltárnok.
(Folytatás.)

Mindenekelőtt azon kardinális tételt kell
eldöntenünk, hogy vármegyénk elnevezése
Thuruch vagy Thurotz-tói vette-e eredetét?
A íiloszlávok s politikai ellenfeleink a
Thurotz elnevezést a mitológiai Taurus szó
tól származtatják, mely szláv értelmezés szerint
a Tur-ovice szónak felelne meg. De ezen
feltevés semmi egyéb, mint minden alapot
nélkülöző, erőszakos beleinagyarázás.
Történelmünk tanítása után tudjuk, hogy
Szent-István az országot megyékre osztotta
fel s ő, a nagy katolizáló, az egyes elneve
zéseket bizonyára nem merítette a szláv
mitológiából, hanem a magyar nyelv értelmi
világából, vagy a vezérek neveitől s csak
elvétve a lokális viszonyokból.
Plachy András 1791. évi „Fidelitas Hun
gary* cimü munkájában a Thurotz elnevezést
skytha szóból származtatja (a tudós prédi
kátor a keleti nyelvekben tökéletesen jártas
volt). Thur-rutz = mons-cursus, vagyis „begy
folyó". Munkája ide vonatkozó részében
ugyanis ezt mondja: „Haec provincia horto
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alakjáról meg ne emlékezzem, akinek
hamvait nemzetének kegyelete 200 esztendő
múlva hozza vissza a hazai tőidbe, örök
pihenőre.
II. Rákóczi Ferenc, Erdély fejedelme,
a hatalmas magyar főur, a közszabadságok
rendíthetetlen raegvédője, a vallásegyenlöség hősies bajnoka, a hazaszeretet fogal
mának megtestesülése, aki óriási vagyonát,
boldog családi életét, nyugalmát, végre
otthonát áldozta fel azért, amit mindenokfelett szeretett: a hazáért, életét — nálánál
alig kisebb társaival együtt — számkivetés
ben fejezte be, honfitársai által türvényhozásilag hazaárulónak bélyegezve.
Valóban elszomorító és a hazafias esz
mékért még lelkesedni tudóknak nyomasztó
tapasztalás lehetne az, ha nem tudnók a
történelem feljegyzéseiből úgy, mint köz
életünkből és tapasztalataink utján, hogy
Rákóczi és társainak emléke a nemzetnek
minden rétegében élt és él, hogy Török
országban porladó csontjaikhoz, mint a haza
szent földjének, bár parányi részéhez el
zarándokolt a magyar vándor és az emlé
küket meggyalázni akaró törvény csak
annál fényesebben ragyogtatta erényeiket.
Tekintetes vármegyei közönség !
A tavasznak nyílását időn túl beálló hideg
hátráltathatja, a nap fényét köd és felhő
elhomályosíthatja, de beköszöntését, felvirradását megakadályozni nem tudván, azt
csak ragyogóbbá és fényesebbé teszi! —
Rákóczi fejedelem és társai meghalhattak
a számkivetésben, emléküket ködfátyolba ta
karta időlegesen kortársaik megtévelyedése,
de az igazságnak győznie, az erkölcsi világ
rend örök törvényének felülkerekednie
kellett s most nemzet és király egyetérté
sével, fejedelmi pompától kisérve, vagyunk
visszaadandók a drága tetemeket a honi
anyaföldnek, amelyért életükben annyit
küzdöttek és szenvedtek.

Amidőn az egész nemzet ünnepel, Turócvármegye közönsége kell, hogy abból méltó
részét kivegye, annál is inkább, mert
valaha a nagy fejedelemmel elleniéibe
jutott és küldötteinek vére is folyt az
ónodi országgyűlésen. E vérből a szeretet
nek és kegyeletnek hervadhatatlan virágai
fakadtak és azok nem távolítottak el, de
közelebb hoztak bennünket Rákóczi emlé
kéhez. Tanácstermünk vörös posztóval
bevont asztalai se mutassák a valaha fenn
állott ellentétet, de legyenek továbbra is
törhetetlen hazaszeretetünk és nagyjaink
iránt érzeti kegyeletes tiszteletünk jelképei.
Lebegjen e teremben mindig Rákóczi
nagy szelleme és tántoríthatatlan haza
szeretete hasson át bennünket és szálljoa
utódainkra és maradjon meg az idők
végéig.
Tekintetes vármegyei közönség!
A mondottak alapján indítványozom,
írjon fel a vármegye közönsége a törvényhozáshoz, hogy a Rákóczi Ferencet és tár
sait megbélyegző törvény hatályon kívül
helyeztessék, határozza el, hogy a vár
megye a budapesti és kassai ünnepségek
nél magát küldöttségileg a vármegye
zászlaja alatt képviselteti és intézzen az
összes vármegyei egyházközségekhez fel
hívást, hogy az ünnepségek napjain az
összes vármegyebeli harangok felekezeti
külömbség nélkül ineghuzassanak.
Az elnöklő főispán e magasröptű meg
nyitóját a közönség lelkesen megéljonezte s
mindhárom indítványát egyhangú hozzájáru
lással magáévá tette.
6serey Emil bizottsági tag indítványára
elhatározta a megye közönsége, hogy az
elnöki megnyitót szószerint jegyzőkönyvébe
iktatja.
A határozatok kihirdetése után ismét a
főispán vette át a szót, hogy lerója a kegye
let adóját, a nemrég elhunyt Dávid János

similis revera ex omnibus partibus est prae- falvi Abraliámfy nemesscgi megújítást kap
altis montibus, qui montes quasi aite erecti ezen birtokra.
circum circa procurrunt."
Alsóstubnya. Régi neve: villa Tapolcka,
Tény az, hogy a Túr elnevezés megyénk később vetus Lehota. A németek betelepíté
ben, de általában az egész Felvidéken igen sekor - a régi kőház után „Stuben*-»ek
sok helyen használatos. így például: Túrán, neveztetett, el. Egy 1382. évi okmányon mint
Tamástelek, majd Kozmalehotas aGay határló
Turcsek, Turkovc stb.
A rotz végzet komoly filológiai tanulmá levélben pedig Polon-földje néven szerepel.
nyok szorint folyót, az otz pedig patakocskát
Alsóturcseh. A község 1400. körül, mint
jelentett, mely végzet szintén megvan néhány telopitvényes község szerepel s a körmöd
községünk elnevezésében. Preboucz, Pakote, levéltári adatok szerint UnterTurtz-nak hivatott.
Tarnocz, Szoczocz. Ha tehát kétségtelen az,
Andrásfalu. Béla király 1252. évi diplo
hogy Túr = hegy, rotz — folyó, otz — patak, májában, az újonnan létesített konvontnek
akkor felesleges bizonyítanunk azt, hogy adományozta Andrásnak malmát, mely András
vármegyénk elnevezése a lokális viszonyoktól tól nyorte a birtok és később a község ősi
kapta nevét, mely elnevezés ősmagyar eredetű. nevét.
Balázsfalu. A birtok vidaföldi Balázstól
Ilyen általánosan elterjedt helységnév a
Tar szó is, mely kopaszt, kopasz hegységet nyerte nevét, ki Danknak, ez pedig a nagy
jelent, melynek ellenkezője a Túr = erdős, birtokszerző Vidasnak volt fia. Legrégibb neve
vagy erdővel benőtt hegy.
az 1383. évi adománylevél szerint Vidafölde
íme, tehát vármegyénk elnevezését illető volt.
leg a helyes deriváció és szinonima mellet
Bodófalu. Hajdan Othmár-földe volt. Lz
tünk bizonyít, nem pedig az erőszakos mito a család azonban teljesen kihalván, a birtok
lógiai értelmezés mellett.
egyik része Gyügének fia Bodó, a másikat
Lássuk most községeink elnevezésének pedig Vachud, illetve a Vachot-ág kapta. A
eredetét.
turóci regisztrum 17. szakasza szerint Terra*
Ábrahdmfalva már 1330-ban ezen a néven Othraar volt.
szerepel, midőn coines Donch a possessiót
Bodorfalu. Bodor a vidaföldi birtokszer
Adáranak fia Abrahám és Gyügének fia Miklós zőnek Yidának fia s Kévének testvére volt.
közt osztotta fel. 1682-ben pedig ábrahám- Vida még IV. Béla alatt osztotta fel birtokát
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eniléko iránt 9 a következőket mondotta:
Szomorú kötelességet is ró rám az elnöki
tisztség, amennyiben a Tármegyét ért egy
nagy veszteségről kell megemlékeznem,
Dávid János, e vármegye várnagya, nincs
többé az élők so rib a n ! Ez évi augusztus
(ló 10-én ragadta el körünkből hosszabb,
sorvasztó betegség ntán a halál és hogy
mily tátongó tirt hagyott maga után, azt
csak most tapasztaljuk, mikor nélktllöznttnk
koll őt, aki a közélet terén úgy, mint a
maginérintkezésben kinek-kinek szerető
iét azonnal el tudta n y ern i; mert szolgálatkészsége és áldozatokra való hajlandósága
valóban határt nem ism ert!
Én hiszem, hogy emléke élni fog min
denkinek szivében, aki véle valaha érint
kezett, mert senki egyebet, mint jót az ő
részéről nem tapasztalhatott.
Szenteljünk azért kegyeletes gondolatot
emlékének és igaz magyar gondolkodását
és alakját örökítsük meg e közgyűlés
jegyzőkönyvében.
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majd mint főispán dísszel s ritka köteles
ségérzettel töltötte be a reábizott feladatokat.
Valóban elmondhatjuk róla, hogy ha
munkálkodnia kellett: pihenést nem ismert
Soha.
Egyéni szeretetreméllósága pedig vonzó
erővel hatott mindazokra, akiknek alkalmuk
volt nemes szivének megnyilatkozását át
érezni.
Hazafias felbuzdulással tekintünk polgári
erényekben diszlő volt főispánunkra, a
magyar ur igaz mintaképére.
A szeretet, ragaszkodás és hála érzelmei,
melyekkel személye iránt viseltetünk, újul
janak meg lelkűnkben, valahányszor képére
tekintünk. A bölcs önmérséklet vezessen
bennünket tanácskozásainkban, melyre nézve
nekünk követésre méltó példát mutatott
Hazafiságunk ne legyen külsőség, ha
nem erős meggyőződés és áldozatra kész
cselekvés.

Az alispáni jelentés.

Tekintetes vármegyei közönség 1
Idősebb Justh György szeretett volt fő
ispánunk képét ezennel ünnepélyesen fel
avatjuk.
Maradjon fenn tanácstermünk díszére
időtlen időkig és szolgáljon buzdításul a
közügyek szolgálatában a késő nemzedéknek.

Az elnöki megnyitót az alispán évnegyedes jelentése követte, melynek kapcsán idő
sebb Justh György, vármegyénk volt főispán
jának kitűnően sikerült olajfestésU képe is
leleploztetett.
Az alispáni jelentés a volt főispán érdemeit
a következőleg méltatta:
Idősebb Justh Gyöigy úgyszólván egész
életét és működését vármegyéjének szen
telte ; mert ha nem is volt folyton a köz
élet kötelességszerű munkása, vármegyéjé
vel érzett és érez most is mindenkoron. A
vármegye öröme és bánata, vágyai és
törekvései mindig az övéi is voltak.
Mint országgyűlési képviselő, mintalispán,

Az alispán felavató beszédjét a vármegye
közönsége lelkesen megéljenezte s Holbay
Lajos bizottsági tag indítványára elhatározta,
hogy az alispán beszédét egész terjedelmében
jegyzőkönyvbe iktatja.
A vármegye alispánja jelentése további
részében előadja, hogy a tisztikarban Dávid
János háznagy elhalálozása és Kossuth Gábor
Írnok nyugdíjazása folytán annyiban állt he
változás, hogy az előbbi helyére Francziszczy
Vilmos, az utóbbi helyére pedig Kossuth
Lajos neveztetett ki.
Bejelenti továbbá, hogy a Vágszabályozási munkálatok vármegyénk területén már
annyira előrehaladtak, hogy egy-két év múlva

fiai közt s ekkor kapta Bodor a jelenlegi
Bodorfáivá!.
Borczfalu. Nagykiterjedésű birtok volt,
melyhez hozzátartozott a jelenlegi Pruna, Ruda,
Mezőház s a Lesna terület. 1343-ban osztatott
fel 3 részre, melyből ‘/a rész Beke-Seraphilnak, >/3 része pedig prunai Andrásnak jutott.
Régi neve az okmányok szerint Borczfalu volt.
Budis. A Vladár-család okinánygyüjteménye szerint, régi neve a határában fakadt
ásványvíztől, Bűdösviz volt, melyből abreviáció
folytán a szláv nyelvnek inkább megfelelő
Budis lett.
tsremosnö. Régi neve Csereraosnó 3 1398ban már juxicatussággal birt. A körmöci levél•ár okmányai szerint is Cseremosnó.
Divék. A turóci regisztrum 20. szakasza
szerint régi alakja Gyvégh, a Vladár-féle
okmány-gyűjteményben pedig mint Délvégh
szerepel, mert a megye déli részének legvégső
özsége volt, A német községek ugyanis csak
. esőbb keletkeztek. Az 1720-iki nemesi összelr sban is Devégh, majd villa de Divék néven
szerepel.

chornakuti határló levélben is Dobozfölde-ként
szerepel. Idők folyamán lett Dobva s végül
teljesen átszlávosult Dubovóra.
Dvorec. Régi neve Kanapota, mely a
Romzaló ivadék birtoka volt, melynek kihalta
után a körömi Kontsek család kapta donációkép. A VIad ár okmánygyüjtemény szerint
Kontsék = Kanatopaszék. Előfordul némely
okmányokban Kontsekfalva névon is. A szláv
Dvorec elnevezés teljesen újabb keletű.
Belsöstubnya. Ezen községet a Gáy comesek
alapították 1400. körül. Midőn a körmöciek
elfoglalták Nova-Lehota névvel ruházták fel,
mely lassanként a német Obern-Lubenbe
ment át.
Hadviga. Teljesen újabb keletű község,
melynek a registrumban semmi nyoma sincs.
A Vladár-féle okmánygyüjtemény szerint a
Prónay Seraphin-féle birtoknak hátvégét ké
pezvén, Hátvégnek, a Finis dorsalisnak nevez
tetett. Lehet, hogy első elnevezése innét ered.
Hiy. Régi alakja 1281-ben Gay, villa
Gay volt s a Gay comesek bírták donációkép, később ismét possessio regalissá lön
Gay, Gbay vagy Bay elnevezéssel.
Iv d n k a fa lu
A registrum 46. szakasza
szerint régi neve Kysmayus, melyet csereképón IV. Béla adott Ramzolon fiának, János
nak. Ezen Jánosnak fia volt Ivánka, melytől
| később a község nevét vette.
(Vége következik.)
i

Ezen indítvány következtében a vármegye
közönsége elhatározta, hogy Dávid János
emlékét jegyzőkönyvbe iktatja.

Dubovó A legelferditettebb alak a közsé6® között. Helyes neve Dobozfölde, mert
László királynak a comes Rechk-Seraphil
ri‘szére adott adománylevelében is
I1 szerepel. A Registrum 46. szakasza
zorint Doboz Lokaria fiának mondatik. A
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a községek tetemes hasznára, teljesen befe
jeztetnek.
Örvendetes eseményként jelentem —
mondja a jelentés további részében, — hogy
Szigethy Vilmos pénzügy igazgatótól várme
gyénk végre megszabadult, amennyiben poli
tikai és hivatali viselkedése miatt itt tartha
tatlan helyzete lévén, innen elhelyeztetett.
A csendőrörsök szaporítására vonatkozó
lag előadja, hogy Pribóc és Necpál közsé
gekbe kért őrsök felállítása a nagyméltóságu
belügyminiszter ur által előjegyzésbe vétetett
azon kijelentéssel, hogy a végrehajtás ideje
az e célra szánt anyagi eszközök mérvétől
tétetett függővé.
A znióváraljai képezdét illetőleg azon
indítvánnyal lépett a vármegye közönsége elé,
hogy a tanítóképző intézetnek StubnyafÜrdőre
leendő áthelyezése végett intézzen a vár
megye közönsége felterjesztést a nagyméltó
ságu vallás- és közoktatásügyi miniszterhez,
A jelentés végén előadott indítványhoz
hozzászélottak Klein Ferenc, ki Ruttkára és
Bulyovszky Simon, ki Znión hagyandónak
vélte a képezdét. A vármegye közönsége
azonban, az alispán mcgokolása után, nagy
lelkeMltséggel Stubnyafürdő mellett döntött.
Arüaszéki elnökválasztás.
Az alispáni jelentés letárgyalása után
következett az időközben megüresedett árvaszéki állás betöltése.
Köztudomás szerint Reviczky István volt
árvaszéki elnök a folyó évi február hó 20-án,
egyrészt betegségére való hivatkozással, de
másrészt — mint ő maga mondja — „a poli
tikai helyzet mostani kialakulása is oly nyo
masztólag hatott lelkületemre, hogy közszol
gálati munkaképességemet ezen reménytelen
állapot is előreláthatólag nagyon megbénítaná"
— nyugdíjazását kérte.
Illő és opportunus dolog volt tehát, hogy
az elnöki állás betöltésénél mindenekelőtt az
a férfiú vétessék kombinációba, ki hazafias
lelkületétől vezéreltetve, otthagyta díszes ál
lását akkor, midőn e szegény ország sorsa
felett az abszolutizmus ragadozó madarai
ültek diadalmi tort,
A kijelölő bizottságba a főispán törvényből
folyó jogánál fogva a maga részéről ifjabb
Bulyovszky Simont, Csere.y Emilt és Váczy
Gedeon főmérnököt nevezte ki, a közönség
pedig képviseletében Justh Kálmánt, Michnik
Gyula és Kosza Jánost választotta be.
A bizottság rövid tanácskozás után — mely
időre a közgyűlés fölfüggesztetett — egy
hangúlag Reviczky István volt árvaszéki elnök
személyében állapodott meg, kit a főispán,
az ülés újbóli megnyitása után, a hözönség
lelkes hozzájárulásával, megválasztott árva
széki elnöknek jelentett ki.
Többi tárgyak.
Temes- és Sáros-, valamint Nyitravármegyének átiratait, melyben az országgyűlési
képviselőválasztások alkalmával űzött nem
zetiségi izgatások megfékezése, illetve a tót
nemzetiségi sajtó Uzelmeinek ellensúlyozása
érdekében teendő törvényhozási intézkedések
megtétele végett feliratilag fordulnak a kép
viselőházhoz, a vármegye törvényhatósági
bizottsága, dacára Vanmics János nemzeti
ségi ügyvéd felszólalásának, azon kijelentéssel
Tette tudomásul, hogy vármegyénk közönsége
úgy a múltban, mint a jelenben is tudatában
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ran a nemzetiségiek káros és sok tekintetben
részes irányú törekvéseinek, ezek ellen teljes
eríível fog küzdeni, hogy a magyar állameszme ttlrekféseit diadalra juttassa.
Sopron szab. kir. város átiratát a sajtószabadságnak ttirvény utján való szabályozása,
Kolozsvármegye átiratát az 1 éves borjuk
vágatásának tilalinazása ügyében, Pestpilissoltkiskun-, Kolozs- és Pozsonyvármegyék
átiratait a vármegyei pénztárak és számvevő
ségek visszaállítása iránt, valamint a tárgy
sorozat 9„ 10., 11., 12., 13., 14. pontjait a
vármegyye közönsége egyszorüen tudomásul
vette.
A közigazgatási és gyámhatósági szükség
letekről, valamint az ezek fedezésére szolgáló
bevételekről a jövő 1907. évre szóló költségelőirányzatot a vármegye közönsége, a szám
vevőségi kirendeltség összeállításában elfo
gadta. Hasonlókép elfogadta a vármegyei
alapok 1907. évi előirányzatait is.
Nagyobb vita kerekedett a vármegyobeli
községek elnevezésének, a községi és hely
nevekről szóló 1898. évi IV. t.-c. értelmében
való megállapítása körül.
Alighogy az alispán befejezte érett meg
fontolással és nagy gonddal egybeállitott elő
terjesztését, felállt Mudrony Pál, aki ezúttal
eltttőleg a múltakban tanúsított higgadt és
tárgyilagos bírálataitól, oly hangmodorban
kezdett csevegni, mely a közgyűlés méltósá
gával összeegyeztethető nem lévén, elnöki
rendreutasításban részesült.
Kőkút József ezúttal előre elkészített
szónoklatot vágott ki s ugyancsak dörgött az
erőszakos magyarosítás ellen s végül Solferinoval fenyegetődzött.
Dula és Vanovits ügyvéd oly kifejezést
imputált az alispánnak, amit ő nem mondott,
mert az alispán az idegen szót nem politikai
lag, csak nyelvtanilag használta. Ez tehát
nem sült el.
Mindezen felszólalásokra az alispán reflek
tált röviden és zamatosán, mely válasz min
den magyar bizottsági tagot megnyugtatott s
igy az alispán által javasolt névváltoztatáso
kat nagy szótöbbséggel elfogadta a törvényhatósági bizottság.
A községi és körjegyzők fizetésének ki
egészítése cimén, az állampénztárból 1907.
évre kiutalványozandó összegekről szóló kimu
tatást elfogadta a vármegye közönsége és
egyben elrendelte, hogy a kimutatás a vár
megye hivatalos lapjában meghirdettessék.
Egyhangúlag elhatározta a vármegye köz
gyűlése, hogy a znióváraljai járásbíróságnak
Stubuyafürdöre leendő áthelyezése végett
felír az igazságügyi kormányhoz.
A községi előirányzatok és számadások
letárgyalása után, mint időközben beérkezett
átirat tárgyaltatott le Kassa város átirata,
melyben vármegyénk közönségét nagy feje
delmünk hamvainak temetésére meghívja.
Ebből kifolyólag elhatározza a vármegye
közönsége, hogy a megye részéről Justh
Ferenc főispánt, Beniczky Kálmán alispánt
és Zorltóczy Tivadar főszolgabírót küldi ki a
Budapesten és Kassán megtartandó ünnepsé
gekhez. A megye zászlóját pedig liakovszky
Iván tb. szolgabiróra bízza.
Miután több tárgya e közgyűlésnek nem
volt, az elnöklő főispán a közgyűlést, a jelen
volt bizottsági tagok lelkes éjjenzése közt,
bezárta.
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az, hogy a munkásosztály nevelésére ma
gondot nem fordítunk, holott ezen osztályra
fordított minden munka legbiztosabban te
Irta : X. V.
remné meg azt a gyümölcsöt, melytől a
nemzet, jövendője függ.
I.
Kívánja szerző az ipari munkásoknak
Fenti szerzőtől „Néhány szó a magyar betegség és halál esetére való kötelező biz
nemzeti állam kiépítéséről és a nemzetiségi tosításéi, egy modern ipartörvény alkotását,
kérdés megoldásáról" cim alatt egy müvecske az elaggott ipari munkások segélyezését
jelem meg, melyet — ha mindenben, kivált megyei vagy kerületi tnenházak felállításával,
ami a nemzetiségi kérdés megoldását illeti, továbbá intézkedést arra nézvo, hogy az ipari
nem is értünk vele egyet, — de annyi ügy és mezei napszámosok gyermekei az állami
szeretettel és hazafias lelkesedéssel van irv i, oletui iskolákban — az egész ország terüle
hogy érdemesnek tartjuk olvasóink figyelmét tén — teljesen ingyenes oktatásban és tan
a műre felhívni s egyúttal azt rövid kivonat szerekben részesüljenek.
ban ismertetni.
llyon intézkedések mellett szerző reméli
Mint magából a röpirat címéből kitűnik, hogy elejét vennék a nemzetközi szociál
a müvecske két részből á ll; az első részben demokrácia izgatásainak. Ezokután a sajtóa szerző a magyar nemzeti állam kiépítésénél törvény küszöbön álló revíziójáról tétetik
követendő elvekről értekezik, a második
említés. Még pedig szerző a sajtótörvénynek
részben a nemzetiségi kérdés megoldását
csupán az államellenes izgatásokra vonatkozó
tárgyalja.
szakaszait tartja módosifandónak, amennyiben
Az első részben szerző mindenekelőtt reá a törvényben ki lenne fejezendő, hogy az a
mutat a magyarság ősi hibáira, melyek útjába magyar állampolgár, aki a sajtó utján, akár itt
állanak a magyar faj előhaladásának s ezzel hon, akár a külföldön a magyar nemzeti egy
kapcsolatosan a magyar uemzoti állam kiépí ség ellen izgat vagy lázit, vagy a magyar
tésének. Ezek a hibák: a nembánomság, a hazát gyalázza, nem mint most államfogházzal,
nagyzási mánia, az urhatnámság, az előítélet, t hanem mint közönséges gonosztevő börtönnel,
a megbízhatatlanság, a könnyelműség és vagy esetleg fegyházzal büniettetik. Meg
lustaság.
emlékezik aztán szerző a tervbe vett uj válasz
Mi tűrés-tagadás benne, ezek a bűnök tási törvényről is és pedig a magyarul Írni
megvannak a magyar nemzet nagy részében, és olvasni tudást jelöli meg ő is feltétel gya
talán nagyobb mértékben, mint a nyugati nánt mindazokra nézvo, kik szavazati jogukat
kultuinépeknél, de ezen a nevelés és a kul gyakorolni akarják. Érdekes, mi a mübon az
túra fejlődése sokat segíthet, azért sürgeti ipar- és kereskedelem fejlosztéséro nézve fog
szerző mindjárt ezen hibák felsorolása után laltatik. Hivatkozva Franciaország, Német
a népnevelés fejlesztését, sürgeti az ország ország és Anglia példáira, melyek óriási gaz
ban a népoktatásnak ingyenessé való tételét dagságukat fejlett iparuknak és kereskedel
és bizonyítja annak szükségességét, hogy a müknek köszönhetik, nálunk is az ipar- és
Felvidéken és az erdélyi részek nemzetiség kereskedelem fejlesztését egyik nemzeti fő
lakta vidékein százával kell felállítani az célnak tekinti s még egyrészt felhívja a hazai
állami elemi iskolákat.
iparosokat és kereskedőket, hogy vállalkozá
Megemlékezik szerző az Amerikába való saikat a legbecsületosebb és legszolidabb
nagymérvű kivándorlásról és ebbon a tekin alapokra fektessék s igy igyekezzenek a hazai
tetben úgy kormányintézkedéseket, mint tár iparnak és kereskedelemnek megbízható jó
sadalmi utón való segítséget kíván. Ezzel hírnevet szerezni, addig másrészt a hazai
kapcsolatosan mondja: „Hassa át végtére is közönséghez fordul és emlékezteti abbeli
a szivünket az az örök igazság, hogy az kötelességére, hogy cikkeit nem külföldön
összetartás, a szorgalom, a takarékosság és kell beszereznie s végre valahára szakítson
a népmüveltségnek a fokozása az egyedüli azzal az ósdi felfogással, hogy urasabb dolog
eszköz, amely által nemzetek naggyá, gaz külföldön vásárolni, mint belföldi kereskedőtől.
daggá és politikailag is függetlenekké lehet
Azután az ország főnemeseihez fordul a
nek." Továbbá ezt Írja: „Összetartás, munka- szerző és felszólítja őket, hogy gazdagságukat,
szeretet és takarékosság legyen hármas vagyonukat ipari vállalatokba fektessék. Ki
jelszavunk és becsüljünk meg minden embert mutatja, mily nagyot segitonének a magyaro
annyira, amennyit produkál az emberiség és sítás ügyén, ha nemzetiségi vidékeken gyá
a társadalom javára."
rakat és ipartelepeket állítanának. Hazafias
Tény az, hogy Magyarországon a munkás vezetés mellett a gyár- és ipartele]) munkásai
ságot és szorgalmat még nagyon kevésre édes keveset fognak hallgatni a nemzetiségi
becsülik. Áll pedig ez a szellemi munkára izgatókra, hanem kevés kivétellel — meg
vonatkozólag még inkább, mint a fizikai bízható hívei lesznek a kenyeretadó magyar
urnák. A főnemesek voltak a magyarság
munkára nézve.
így akárhányszor tapasztalhatjuk, hogy vezérei, midőn őzt az országot elfoglalta. Illő
hivatalokban a szorgalmas tisztviselő a ke- dolog, sőt kötelesség a fönemességre nézve,
vésbbé szorgalmassal szemben — gyakran hogy a szerepét tovább folytassa és most,
megfoghatatlan okokból — háttérbe szorul. midőn az ország végleges meghódításáról és
Nagy súlyt helyez szerző a munkásosztály teljes magyarrá tételéről van szó, a vezetést
nevelésére is és megkívánja a magyar társa ne engedje mások kezébe, hanem egész szel
dalomtól, hogy becsülje meg a munkásosztályt, lemi és anyagi erővel közreműködjék a ma
emelje fel magához és ne nézze le ; oltsa gyarosítás nagy munkájában. Minden hazafias
beléje a haza iránt való törhetetlen szereletet, kézben levő gyár vagy ipartelep egy-egí
ragaszkodást és egyúttal fordítson több figyel gócpontja lenne a magyarosodásnak. De ott
met társadalmi életére és megélhetési viszo is, hol tiszta magyar lakosság van, sokat
nyaira is. Ennek a tételnek igazságát mi is használna egy gyár vagy ipartelep. Minden
aláírjuk minden fenntartás nélkül, mert tény esetre ez volna a leghatásosabb orvosság a

Fali Ferenc Lajos röpiratának
ismertetése.
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kivándorlás ellen és a szegényebb néposztály
nak egy jé része szívesebben maradna itthon,
ba megélhetése biztositra ran, mintsem idegen
országban bizonytalan jövőnek nézzen elébe.

Turócmegyei orvosi szövetség
közgyűlése.
Az országos orvosi szövetség turócmegyei
fiókja folyó hó 14-én tartotta Ruttkán rendes
évi közgyűlését, molyén a tagok szép szám
ban jelentek meg. Dr. Szolárik Vilmos h.
elnök Üdvözli a megjelent tagokat, a köz
gyűlést határozatképesnek nyilvánítván, ezt
megnyitja.
Az elnök jelenti, hogy az aradvárosi és
aradmegyoi fiókszövetség indítványára f. hó
15-én rendkívüli országos közgyűlés fog
Budapesten megtartatni, melynek tárgya lesz,
állást foglalni a legközelebbi (időben a képviselőházban tárgyalás alá kerülő ipari, gyári
és kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és
baleset esetére való biztosításáról szóló tör
vényjavaslat egyes pontjai ellen, melyek az
-orvosokra nézve sérelmesek.
Tekintoltel arra, hogy az idő rövidsége
miatt szövetségünk ezen gyűlésre megbízot
tal nem küldhet már, határozatba megy, hogy
a turócmegyei fióleszövetség táviratilag üdvö
zölje az orsz. közgyűlést; kijelenti, hogy a
mozgalomhoz csatlakozik és a törvényjavas
lat következő módosítását ajánlja:
1. önként jelentkező tag nem vehető
fel a betegsegélyző- és balesetbiztosító
pénztárba.
2. Nem vehető fel továbbá olyan alkal
mazott vagy tisztviselő, akinek évi jövedelme
az 1200 koronát fölülmúlja-.
Minthogy az orvos díjazása a pénztár és
az orvos közös megállapodása szerint liatároztatik meg, ott ahol megállapodás nem
jöhet létre, az orvos köteles a miniszteri
rendelettel, illetőleg törvényhatóságikig meg
állapított dijat követelni.
A szövetség elhatározza, hogy fölkéri
mindkét választókerület országgyűlési képvi
selőjét, hassanak oda, hogy a törvényjavaslat
tárgyalásánál az orvosokra nézve sérelmes
pontok törvényerőre ne emelkedjenek és hogy
sürgessék a községi és körorvosok fizetésének
és illetményeinek rendezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalását.
A tisztujitás egyhangú volt. Elnökké
Dr. Lencsó János, alelnökké Dr. Szolárik
Vilmos, jegyzővé Dr. Haáz Simon és pénztá
rossá Dr. Brichta Arnold választatott meg;
választmányi tagokul pedig a fentnevezett
tisztviselőkön kívül: Dr. Pelrikovich János,
Dr. Woinberger Mór és Dr. Androvich Sándor.
Az orvosi Ugyrond tárgyalása idő hiánya
miatt nem tárgyaltathatván, határozatba megy,
hogy e célból lehetőleg még ezen év folya
mán rendkívüli közgyűlés hivatik ogybe
Ruttkára, mely egy Dr. Szolárik, Dr. Brichta
és Dr. Haázból álló háromtagú bizottság által
szerkesztendő ügyrendet, mely előzőleg min
den kartársnak megküldendő, tárgyalni fogja.
Dr. Androvich Sándornak a körorvosi
fizetések rendes kiszolgáltatásának kieszköz
lését célzó indítványa egyhangúlag elfogad tatik.
A jövő évi közgyűlés helyéül Stubnyafürdő jelöltetik ki.
A közgyűlésnek több tárgya nem lévén,
elnök azt berekesztette.
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Kinevezés. Vármegyénk főispánja a múlt
közgyűlés alkalmával Rakomzky Iván és
Rakomzky István végzett jogászokat tisztelet
beli szolgabirákká nevezte ki. a z uj szolgabírák a szokásos esküt a vármegye színe előtt
azonnal le is tették.
Vármegyénk alispánja a belflgymlnisz
tóriumban. A községi és körjegyzőségek,
valamint az anyakönyvvezotői körök beosztá
sát a magy. kir. belügyminiszter mielőbb ren
dezni óhajtván, e célból ankétet hivott össze,
melyre vármegyénk alispánját a folyó hó 19 -éré
szintén meghívta.
& magyar dalárda első szereplése. Ked
ves és kellemes meglepetésben részesítette
vármegyénk alispánját nevenapja alkalmával
az alig három hete megalakult magyar dalos
kör. A kaszinó helyiségében néhány igen
sikerült énekszámot adott ölő a férfikar, azután
pedig Láng Ernő dr. kir. járásbiró köszöntötte
fel az alispánt, mint a daloskör elnökét. Az
alispán meghatóban mondott köszönetét a
szives megemlékezésért s a daloskör tagjait
megvendégelte.
Áthelyezés és kinevezés. Ruttkay Matuskovics J odő, mosóc-zniói járási állatorvost a
földmivelésügyi m. kir. miniszter szolgálattételre a pozsonyi kerületi felügyelőséghez
osztotta be s helyébe járási állatorvossá Daday
Endrét novezte ki Stubnyafürdőre.
Meghívó. A helybeli műkedvelő zenotársaság s a nemrég alakult íérfidaloskör f. hó
28-án, vasárnap házi hangversenyt reudez az
állami iskolák tolnatermében, melyre az
érdeklődőket ez utón meghívja. Kezdete d. u.
Vaő órakor, vége 7a8 órakor. Belépő dij
1 korona. Tanulóknak 20 fillér. Műsor:
1. Mozart: G-moll zongoranégyes. Előadják:
Moskóczi Margit, zongora; Perl János, hegedű;
Boldis Dezső, mélyhegedű; Wunder József,
cello. 2. Kreutzer: Esti dal. Előadja a dalos
kör. 3. Mendelssohn: 1. zongoranégyes. (Allegro
vivace. Adagio. Allegro moderato.) Előadják
u. a. mint az I. sz. 4. Dilmer: Viharban.
Előadja a daloskör. 5. Strauss : Boregér. Egy
veleg. Előadják: Moskóczi M„ Boldis I.,
Petrás M., Wunder J., Martincsek K., Perl J.,
Boldis D. Külön meghívó nincs.
A fősorozás vármegyénkben. Néhány
napra ismét hangosak lesznek az utcák, a
vidékről beözönlő, katonasor alá kerülő fiatal
ság lármájától. Ugyanis holnap kezdődik járá
sunkban az 1906. évi fősorozás és fart hétfőn
és kedden. Itteni működésének befejezése
után a sorozó bizottság Stubnyatürdőre megy,
hol munkálkodását 25-én kezdi meg. Most is,
mint a múltban, rendkívül nagy lesz a távol
levő hadkötelesek száma.
A F. M. K. E. köszöneté, a F. M. K.
E. csorbatói közgyűlése, amint azt annak ide
jén megírtuk, őszinte sajnálattal fogadta el
Tliuróczy Vilmos v. b. t. t., cs. és kir. kama
rásnak az egyesület elnökségéről való lemon
dását és őt, a F. M. K. E. erkölcsi és anyagi
felvirágoztatása körül nyolc éven át szerzett
elévülhetetlen érdemeinek a közgyűlés jegyző
könyvében való megörökítésével, elismerésé
nek, tiszteletének és bálájának kifejezéséül,
az egyesület örökös tiszteletbeli elnökének
megválasztotta. A közgyűlés ezen határozatát
Gyttrky Géza dr. ügyvezető alelnök vezeté
sével küldöttség adta tudtára a búcsúzó
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elnöknek nyitraivánkai kastélyában. Thuróczy
Vilmos kijelentette, hogy közpályája hossza
éveinek legkellemesebb emlékei közé fogja
sorozni azt a nyolc évet, melyet az egyesü
let vezetésében eltöltött és bárha az elnöki
tisztségről le is mondott, mint az egyesület
tagja, továbbra is lelkes munkása lesz a
magyar művelődés terjesztésének.
A helybeli népkönyvtár, amely az állami
iskolák épületében nemrég megnyílt, már is
nagy lendületnek indult. Mint értesülünk, már
több mint 100 olvasója van. Reméljük, hogy
a magyar közönség minden rétege örömmel
fogja megragadni az alkalmat, hogy a
műveltség terjesztésénekezen dús forrását,
amely amellett mindenkinek ingyen áll ren
delkezésére, minél bővebben kimerítse. A
könyveket a vezetőség a legnagyobb gond
dal állította össze, gondoskodván róla, hogy
az irodalomnak úgyszólván minden ága kép
viselve legyen. Az összes könyvek újak s
igen Ízléses és tartós, egyforma kötésüek. A
könyvtárt Boldis Ignác és Demeter József
rendezték be. Demeter könyvtáros, polg. isk.
tanár a nagyközönség óhajainak minden alka
lommal lekötelező szívességgel s fáradhatat
lanul tesz eleget. Az olvasóközönség részére
nagyobb kényelem céljából nyomtatott könyvjegyzék áll rendelkezésre, melyet szintén
mindenki ingyen kap meg. Könyvtári órák:
szerdán délután 1—3, vasárnap délután
2—3 óráig.
Mnnkisbalil. A helybeli kőolajfinomitógyárban csütörtök este 8 órakor Darula
András munkás saját vigyázatlansága folytán
benzingázmérgezésnek esett áldozatul. Darula
a benzinrektifikáció helyiségben volt elfog
lalva, ahol a gázcsapot kinyitotta a nélkül,
hogy a levezető csapokat is kinyitotta volna,
minek következtében a benzin kiömlött s a
helyiségben összegyűlt. Darula valószínűleg
elaludhatott a pádon, hogy ezt nem vette
észre, a benzingázok elkábitottáh. Perl János
vegyész, a gyár igazgatójának fia észrevette,
hogy a benzin kiömlött s be akarva csukni a
gőzcsapot, belebotlott a földön elterülő mun
kásba, kit saját élete veszélyeztetésével kiho
zott a friss levegőre, de az élesztési kísérle
tek hiábavalóknak bizonyultak s az időköz
ben odaérkező orvos a bekövetkezett halált
konstatálta. A vizsgálat folyik.
Alapszabálymegerösltés. Annak idején
hirt adtunk arról, hogy Trsztenán néhány
buzgó úriember fáradozásának sikerült létre
hozni a műkedvelői kört. Most, amint bennün
ket értesítenek — a műkedvelői kör alap
szabályait a m. kir. belügyminiszter folyó évi
75971. számú rendeletével jóváhagyta.
Tolvajok mindenütt Zniói levelezőnk
írja, hogy Hruz János zniói lakos szobájából
Kapvszta Pálné 52 éves csavargónő 14 kor.
készpénzt emelt el. A tottest még aznap
letartóztatta a csendőrség. Jahodnikon pedig
Feja András 18 éves suhanc lopta meg Szirány
Pál és Haluska Istvánt s a lopott tárgyakon
olcsó pénzért túladott. A jómadár szintén
hurokra került.

Rendetlenség s tét könyvnyomdában.
A tót könyvnyomda részvénytársaság igazga
tósága nem régen azt vette észre, hogy a
nyomda ügyvezetése körül nincs minden rend
ben. Ennek folytán a volt igazgatót, Lichdrd
Milánt megszámoltatta. Ekkor kisült, hogy a
számadásokban mintegy 20 ezer korona hiány
mutatkozik. Dula Máté, az intézet ügyésze,
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rögtön számadási perrel támadta meg az idő
közben elbocsájtott igazgatót, ki a tárgyalás
alkalmával kijelentette, hogy a hiányzó össze
get kész megtéríteni. Ehhez az esethez fűz
hetnénk kommentárokat, minőket a nemzeti
ségi lapocskák szoktak minden egyes esethez,
valahányszor egy magyar tisztviselő téved
bttnös útra. Természetesen ilyenkor rossz
akaratú általánosítás el nem marad!

Tű*. JózsefgözfUrészen a fűrésztelepen s
gépház mellett tűz támadt. A kovácsmühely
és a tisztviselő lakások a tűz martalékai
lettek. A gyorsan ott termett tűzoltóság ön
feláldozó munkájának köszönhető, hogy az
egész fűrésztelep nem égett le.
Osak egy rlrágsiálat. Ezzel a kéréssel
fordul százezrekhez a tüdőbetegek szana
tóriuma országos egyesületének vezetősége.
Ha minden sírra csak egy szál virággal
kevesebbet tesznek s egy méccsel keveseb
bet égetnek, ezzel ezer meg ezer élőhalottnak,
tuberkulózisban szenvedőnek életét lehet
megmenteni. Ez a tartalma annak a fölhívás
nak, melyet a tüdőbeteg-szanatórium egyesü
letének vezetősége gróf Zichy Gyulához, a
pécsi egyházmegye püspökéhez küldött s
melynek a vezetőség kéri a püspököt, határoztassa el, hogy Mindszentek és halottak nap
ján a temetőkben közgyUjtést rendezzenek
a tudövészesek javára. A felhívás szerint a
temetők bejáratánál rézUstöket kellene fel
állítani s azokat a közönség tájékoztatására
felírásokkal ellátni. Ezekbe dobná aztán kiki
az élőhalottnak szánt filléreit Az eszme oly
szép, hogy ajánlásra nem szorul.
Munkás-sierenouétleaság. A ruttkai
csendőrőrsnek a járási főszolgabírói hivatal
hoz érkezett jelentése szerint ismét egy mun
kás lett áldozata saját vigyázatlanságának.
A múlt szombaton történt, hogy a Sobekféle mésztelepen Matias Ferdinánd Krudevics
József napszámossal robbantási munkákat
végzett; a mésztelephez közel fekvő anyag
hiányában, Matias egy már elhelyezett dinamitpatront robbantott fel, de oly szerencsétlenül,
hogy a robbanás ereje a szerencsétlen mun
kást is darabokra szakgatta. Úgy látszik, a
gyujtókanóc volt oly rövid, hogy a beégés
ideje alatt a szerencsétlen embernek az
elmenekülésre ideje nem volt. Miután a
csendőrőrs jelentése szerint csak vigyázatlan
ság esete forog fenn, a hatóság a szokásos
temetési engedélyt megadta.

Kohl Medárd püspök Nagyszombatban.
Nagyszombati lovelezőnk Írja a következőket:
Kohl Medárd pUspök a folyó hó 13-án váro
sunkba érkezett. Az állomáson százakra menő
közönség fogadta a népszerű püspököt, ki a
vasútról a feldiszitett utcákon keresztül egye
nesen a jezsuiták templomába ment, hol
egyházi szertartást végzett. A következő nap
pedig fényes segédlettel a bérmálás szent
ségét osztotta ki 1500 hivő közt és meg
szentelte a gazdasági egyesület zászlaját.

A Magyar Hírlap aj korszaka. Az egész
Sajtó osztatlan és szinte páratlan rokonszenvvel fogadta azt a változást, ami a „Magyar
Hírlap” életében most uj korszakot jelent.
Márkus Miksa azzal, hogy nemcsak szerkesz
tője maradt, hanem tulajdonosa is lett a lap
nak, csak gazdagodott abbeli erejében, hogy
teljes önállósággal és függetlenséggel szolgálja
a nagyközönség érdekeit s mindaz, ami
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hazafias, nemzeti, igaz Úgy. Irányelvében,
lényegében, tiszta és értékes törekvéseiben
természetesen a régi maradt a „Magyar
Hírlap.“ Izzó hazafisága talizmánja. A magyar
érdekek vezetik minden küzdelmében. Am
az uj korszak Uditő, erősítő hatása a lelke
sedés uj forrásait nyitja meg mindazok szá
mára, akik az uj tulajdonost, a jól ismert és
nagyrabeosült régi szerkesztőt odaadó, lelkes
munkájokkal támogatják. A „Magyar Hírlap”
a magyar nemzet biztos és állandó boldogu
lását az egészséges demokratizmus fejleszté
sében s erősítésében látja: ezért harcol tehát.
Politikája erősen nemzeti, benne van pro
gramújában minden, ami hazafias érdek. Mint
érdekes, tartalmas, változatos, rovatokban
gazdag, kitűnően értesült lap : párját ritkítja
a „Magyar Hírlap”. Van néhány vidám rovata
is, amely mind csupa ötlet. Munkatársai
elsőrangú Írók és hírlapírók. A napi esemé
nyek legérdekesebbjeiről szinte hihetetlen
gyorsasággal közöl illusztrációkat a „Magyar
Hírlap”, Szerkesztői üzeneteiben minden elő
fizetőjének rendelkezésére áll felvilágosítással
s tanácscsal. Aki a „Magyar Hirlap“-ra elő
fizet, az minden hónapban teljesen ingyen
kap egy pompás, érdekos regénykötetet. De
a jövő 1907. évben uj, nagyszerű meglepe
tést készít elő a „Magyar Hírlap” az elő
fizetőinek. A lap szerkesztősége és kiadóhiva
tala november elsejétől kezdve V., Báthoryutca 3. Addig V., Honvéd-utca 10. Előfize
tési árak : Egész évre 28 korona. Fél évre
14 korona. Negyed évre 7 korona. Egy
hónapra 2 korona 40 fillér.
Tisztelt Olvasóink I Bizonyára szívesen
fognak megismerkedni a „Seott-féle E m u k é 
val, mely általánosan ismert háziszer, vagyis
csukamájolaj, csakhogy az utóbbit teljesen jó
izü és igen könnyén' emészthető tormában
nyújtja. Gyermekek különös előszeretettel
veszik be a „Scott-féle E m u k é -t, mert jól
izük. Kapható a gyógyszertárakban.

ISKOLAI ÜGYEK.
Hivatalos rész.
Körrendelet a vármegye valamennyi tanítójához.
Az egész nemzet feszült érdeklődéssel
tekint a legközelebbi napok nagy eseményei
elé, mikor II. Rákóczi Ferenc fejedelmünk
200 évi hosszú száműzetés után ismét magyar
földet ér.
A hamvak méltó fogadását illetőleg az
egész nemzet körében dicséretes fölbuzdulás
észlelhető, mely e nagyjelentőségű eseményt
mindenütt értéke szerint mérlegelvén, dicsé
retes jelenségekben jut kifejezésre. A kor
mány, valamint az egyes társadalmi körök
valósággal versenyre keltek egymással, hogy
az a nap, mely II. Rákóczi Ferenc hamvai
nak hazahozatalával történelmünkben nagy
jelentőségű sarkpontot képezend, már most is
minél fényesebb, ünnepélyesebb s úgy n
fejedelem nagy emlékéhez is minél méltóbb
legyen. Az egész ország ünnepre készül.
Nagyszabású, fényes és benső Ünnepre, mely
egyrészt teljes elégtételt nyujtand a nagy
fejedelem sokáig moghurcolt emlékének, más
részről az egész nemzet hódolatát szimbolizálja
azon eszmék iránt, melyekért mindig csak a

baza érdekében, saját, személyét illetőleg
pedig mindig a legtisztább önzetlenséggel
küzdött.
Legnagyobb szabadságharcunk e legna
gyobb alakja, kinek hazaszereteténél csak
önfeláldozása volt nagyobb, kétségkívül meg
is érdemli a tisztelet ilyen megnyilvánulását
de megérdemli azt is, hogy ennek bemutatá
sában a nemzet mint osztatlan egész jelent
kezzék, Nagy emlékének megfelelően a
hódolatnak is nagynak kell lennie. Innen
hiányoznunk nekünk sem szabad. A haza
jövendő polgársága a .mi kezűnkben van,
teljes tudatában lehetünk tehát a feladatnak,
mely e terén reánk vár.
Ezt elmulasztani lelkiismeretlenség volna.
E körlevelemmel azért külön is fölhívom
a vármegye minden tanítóját, hogy a nagy
fejedelem hamvainak temetése napján, folyó
hó 29-én délelőtt iskolájuk összes növendé
keivel Rákócíi-ttnnepélyt tartsanak. Közlöm
továbbá, hogy a vallás- és közoktatásügyi
miniszter ur azt is elrendelte, hogy aznap a
tanítás minden iskolában szüneteljen.
Az ünnepélyen elmondandó beszéd Rákóczi
szabadságharcának kimerítő ismertetése kere
tében terjeszkedjék ki Rákóczi jellemének
megrajzolására, kiemelve lángoló hazaszerete
tét nemzete iránt, melynek érdekében minde
nét föláldozni minden percben kész volt s
melynek ügyétől semmiféle ármány, csel meg
vesztegetési kísérlet nem volt képes öt eltán
torítani. A nap fontosságának, jelentőségének
méltatása mellett kiemelendő királyunk őfel
sége nemes rendelkezése, mellyel a hamvak
hazahozatala iránt intézkedett.
Mindez a gyermekek felfogásához mért,
könnyed módon, inkább a történelmi képek
ügyes csoportosításával kezelendő úgy, hogy
az igazán lélekemelő hatással legyen s az
ünnep emlékezetességét biztosítsa.
A vármegye tanítóságának jó érzésében
bízva, hiszem, hogy meghajlik Rákóczi soha
el nem évülhető érdemeinek parancsa előtt
s igaz örömmel ragadja meg az alkalmat,
hogy tanítványaikkal az ünneplők sorába
álljanak. Hiszem, hogy társadalmunk e téren
észlelhető nemes versenyében elmaradni
nem akarnak.
A nemzet nagyjai iránt már fölkeltett
tisztelet élesztgetése egyébként is olyan
kötelesség, mit a hivatott tanító elmulasztani
soha sem szokott; hogy pedig Rákóczi
Ferenc emlékezetének méltó Ünnepléssel fog
nak adózni, azt annál inkább remélhetem,
mert feléje nemcsak a magyar, hanem min
den müveit nemzet a legnagyobb tisztelet
tel tekint.
Az iskolai ünnepélyek lefolyásáról min
den iskolavezető tanítójától közvetlenül hozzám
intézondö jelentéseket várok.
Turócszentmárton, 1906. október 19.
Dr. Kilnsztler Károly,
kir. tanfelügyelő.
1759. sz.
1906.
Turócvármegye összes állami és felekezeti
iskolai hatóságokhoz intézett rendelet.
Önagyméltósága a vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter ur folyó évi 3846. eln.
számú magas rendeletével halhatatlan emlékű
II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvai
nak hazahozatala napját, az iskolákra nézve

r K L Y I D E KI
is Ünneppé emelni, Rákóoai elévülhetetlen
bazafiui érdemeinek a tanuló ifjúság elölt
leendő megismertetésére felhasinálni és ezzel
nemzetünk egyik legnagyobb és legdicsöbb
alakjának emléke iránt minden hazafi által
érzett kogyeletet és tiszteletet a nemzet tanuló
ifjúságának fogékony leikébe ojtani és mara
dandóvá tenni óhajtja; miért is elrendelte,
hogy a Kassán megtartandó nemzeti Unnop
napján Magyarország összes iskoláiban a tnnitás szüneteljen, ahelyett pedig az napon a
„Rákóczi-Unnepély" megtartassák, melyen az
ifjúság előtt részletesen ismertessék és méltas
sák II. Rákóczi Ferenc érdemeit, egyszersmind
az ifjúságot nemzetünk nagyjai iránt kegye
letre buzdítsák — és ekként hazafias érzel
meikben erősíteni törekedjenek.
Turócszentmárton, 1906. évi október 17-én.
Dr. Künsztler, s. k.

HII1AD0

KÖZGAZDASÁG.

A StolMólü Emulsió

minőségében "mindig egyforma, mert előállításához
mindig a_ pénzzel, ügyességgel és gonddal meg
szerezhető legjobb anyagok használtatnak. A S c o t t f e l e E m u l s i o készítésénél kizárólag a legfino
mabb norvégiai gyógycsukamájolaj lesz feldolgozva
es így a többi alkatrész is mindig csak elsőrendű
minőségű. Ennek tulajdonítható, hogy a S c o 11f é l e E m u l s i ó rendkívüli táp- és gyógyerejét az
orvos urak is méltatják s ez gyermekeknek és fel
nőtteknek, valamint a gyöngeség minden elképzelhető
eseteiben, mint kitűnő tápszer oly gyakran rendeltetik.
A S c o t t - f é l e E m u l s i o hatásának erejében
messze felülmúlja a közönséges csukamájolajat.
A S cott-féle Emul si o valódiságá
nak jele a „hátán nagy csukahalat vivő
halász" védjegy.
Ezen lapra való hivatkozással és 75
fillér levélbélyeg beküldése ellenében
mintával bérmentve szolgál:
Dr. BUDAI EMIL „Városi gyógyszertára44
BUDAPEST, IV., VÁCZI-UTCA 34 50.

Egy eredeti üveg ára: 2 kor. 50 fillér.
Kapható minden gyógyszertárban.

kir. tanfelügyelő.

Bútorozott szoba
kiadó.
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római vértisztitó
szörp
páratlan szer m inden börbajnál,
bujakórnál. Vérbőségben szen
vedőknek n é l k ü l ö z h e t e t l e n ,
vórjavitó és vértisztitó.
Nagy üveg 3 k o r . 3 üveget
9 k o r . utánvéttel küld :
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egyedüli készítője
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BAJOSOKNAK

If? VÉRSZEGÉNYSÉG, ÉTVÁGYTALANSÁG, IDEGESSÉG
^gyógyítására a leghatásosabb készítmény a KRIEGHER-féle

mindenkinek, aki köbfig, rekedt,
páratlan szolgálatot te u a

T O K A J I C H IN A -V A S B O R .
Rendkívül kellemes izü, erősít, tisztítja a vért.
1/Kis üveg ára 820 kor. Nagy üveg ö kor. Kapható gyógytárakbarv^j
(Postán küldi: KORONA-GYÓGYSZERTÁR Budapest, Kálvln-tér. 1
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A le g jo b b ó r á k a t

REQUINY ATTILA gyógyszerész,
Budapest, VII, Kiil-Ö Kerepesi ut 24
A híres RÁKÓCZI GYOMORKESERŰ

á l állatogéssségfigy állapota. A törvény
hatósági állatorvos jelentése szerint várme
gyénkben az állategészségügy az elmúlt
szeptember hóban elég kedvező volt. Sertés•
orbánc járványszerüleg csak Ruttkán lépett
fel, inig ellenben Tótprón?, Háj és Mosóc
községek a járvány megszűnte miatt, a tör
vényes zár alól feloldattak. Rühkőr ragadós
állati betegség Draskócdolinán állapíttatott
meg 1 lovon és Turánban 538 darab juhon.
Az ez irányban megejtett vizsgálat kiderítette,
hogy a ragályos állatbetegség Losonc és
Rimaszombatban vásárolt juhokkal hurcolta
tok be. A megtartott állatvásárok igen
sikerültek voltak. Szucsdnyba felhajtatott
1055 darab szarvasmarha és 23 darab ló.
Ebből eladatott 369 darab szarvasmarha és
7 darab ló, Turőcszentmdrionban felhajtatott
1002 darab szarvasmarha és 17 darab ló.
Ebből eladatott 432 darab szarvasmarha és
7 darab ló. Mosócon felhajtatott 15 darab
szarvasmarha és 300 darab vegyes sertés.
Eladásra került 2 darab szarvasmarha és
80 darab sertés. Az árak úgy a szarvas
marha, mint a sertéseknél magasak voltak.
A szarvasmarha átlagos élősúly ára 84 kor.
Vasúton külföldre szállíttatott 45 darab vágni
való juh. Érkezett 6 darab lukszusló. Bel
földi forgalomba vasútra adatott 1 darab
tenyészbika és 92 darab igás ökör.
Értesítés. A pozsonyi kereskedelmi és
iparkamara értesíti azon iparos cégeket, a
melyek az utászcsapatok részére az 1907-ben
szükséges anyagok és iparcikkek szállítására
hirdetett pályázaton részt venni szándékoz
nak, hogy a közös hadügyminiszter ur elren
delte, hogy az árlejtési hirdetmény 8., illetve
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tzl|oruan szabott árakon szállítja Magyarország e nemben
első ás legnagyobb üzlete

fcHr zips^
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J Á N O S

s z e o g d e r

lha ezen védjegygyei vannak ellátva.
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MintaOveget 8 koronáért küld
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Á rjegyzék 2 0 0 0 képpel Ingyen á s b á rm tn tv s.

BUDAPEST, JÓZSEF-KÖRUT 64.

elismert legolcsóbb, legszolidabb

FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza
Budapest, IV,

B A L A S S A

K O R N É L

Melyik vendéglőben étkezik Budapesten!

|SCHULLER F E R E N C Z

•félerészv társasági
megóvó-Intézetei

Kliárólacea elárusítók i

rF i B A G Ó T E S T V É R E K

ú jo n n a n b e r e n d e z e t t e ls ő r a n g ú é t t e r m e ib e n

B u d a p e st,

Budapest. V., Arany János-u. 8.

V I ., A n d r á s s y u t 3 0 .

^nert ott jó magyar konyha, valódi tiszta borok és ,
:í
pontos kiszolgálás van_____ o O i r

^

Budapest, Ó-utcza 42. 44 isa
lát ház). 45. 46, és Uj-utca 43.

az első és legnagyobb. |
>/á willió résivéoy-

I K é r je n m in d e n k i p r o s p e k t u s t !

az egész világon el vannak |
terjedve éa elsóranguak.
J l f eKatzer azőrmeárúl

„Zsorna'*-fóle

B A B Y M IR A -C R É M

védjegyű
férfi
n y a k k e n d ő ,

N E P E L E JT S

l e g j o b b s z e r kiütések, ótrar, ráncok,
Ifelddrzstflt
és klpállolt bőr gjrágyitására.

Egyedüli készítő:

m ^v

Bpsst^Andrésiy-irt 47.

kitűnő

. BRODJOVIN H. flyogysz. ZÁGRÁB''

m a g y a r Ipari

5 doboz ára bérm. 8 K 2 0 f., 10 doboz 8 K 8 0 f J

IA B B E Z D A IIO T O B O Y A R
részvénytársaság
b é n á in - , i á i - , s s I v ó t A s - m o t o r a i éa
b é n á in lo k o m o b llja i szakkörökben fiia
mért legjobbak az összes gyártmányok között.
| u X < : G E L L É R T IG N Á C é « T « a
B o d U s e e S , T L , T t r á e k l r e t 41.
, • Prospektus Ingyen.

tó já é s á rg á ja
b a sxnála ngá a sü tá s áá főzésnél.

NAGY M EG TA K A R ITA S.
•

tápható minden fOirerOiletken
át drogériában ------- Készíti:

STROBENTZ TESTVÉREK. R T.
veg y átiá U g y á r t,

Szállodás. Sim on Pál

^

Budapest. VI ..Váesl-köwrt 24 se.
100 szoba 2 20 K-tói follobb, kinzolgaláj- ]
sál ás villanyvilágítással ryytltt FU riik, I
•degáns kávfliáz, rtterem. Villámot v a su U j
mogiillöhely az örofs* L'iJyaudvarek t t I

F E L V I D É K I
10. pontjában említett részletes szállítási fel
tételek, árlejtési minták és ajánlati tárgyalási
jegyzőkönyv a budapesti 7. sz. cs. és kir.
utász zászlóaljnak is megküldessenek; az
érdekeltek tehát a szállítási feltételek, árlej
tési minták és ajánlati tárgyalási jegyzőkönyv
megtekintését, illetőleg az utóbbinak aláírá
sukkal és pecsétjükkel való ellátását most
már a budapesti 7. sz. cs. és kir. utász zászló
aljnál eszközölhetik.
UJ rakodási Idd a kassa-oderbergi
vasútnál. A kereskedelmi miniszter enge
délye folytán a vasúti üzletszabályzat 69. sza
kasza 7. pontja alapján a kassa-oderbergi
vasút összes teherkocsijainak he- és kiraká
sára nézve megállapított dijszabályszerü rako
dási idejét ez év végéig 9 nappali órára
szállította le.
Gabonaárak:
Budapesten: búza
14*05—15*35
rozs
12*45—12*85
árpa
12*20-13*30
zab
14*------ 14*70
tengeri
13*30—13*40
Szeszárak:
Budapesten: nyers szesz 141*50—142*—
finomított 143*50—145*—

Szerkesztésért felelős: Dopvittl TftUS.
Kiadótulajdonos: MOittaf PíTtDCUé.

kik a ruhaneműn takarékoskodni akarnak,
figyelmébe ajánlom ujonan berendezett

műfestfidémet.

Festek mindennemű férfi és női ruhaneműt
gyapjú, posztó, pamut, szövet, selyem, batiszt
stb. kelmékből; továbbá szőrmeárut, mint
bunda, sapka, boa stb., tetszés szerinti színek
ben, szépen, gyorsan, tartósan és olcsó árakon.
Különösen előnyös, hogy a ruha szétfejtése
felesleges.
A n. é. közönség becses pártfogását kéri

LILGE MILÁN
----- müfestő ----Turócszentmárton.

HÍ RADÓ

Köhögés, rekedtség, és elnyálhásodás
ellen uvors és biztos hatásúak

Ób jaj!

EljíO !

az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek.
Doboza 1 korona és 2 korona.
— Próbadoboz 50 fillér. —
Fő- és szétküldési raktár:

„NÁDOR" gyógyszertár, Budapest
------VI., Váczi-körut 17. =
Megfojt ez az átkozott
köhögés!

Kapható Turócszentmártonban

EGGER mellpasztilla

T o p e r c z e r Sándor hamar meggyógyított!
gyógyszertárában.

TÉLI M ENETREND
A magyar királyt államvasntakon:
(Érvényes 1906. évi október bó 1-től keadve.)
Turéaszentmárten—Budapest:

Budapest—Turócszentmárton:

Gyv. ind, délután 3-30, érk. este 10-21
délelőtt 9-35,
„
7-52
Szv.
reggel 7-10,
„ délután 1-38
Gyv. *
Vv.
éjjel 11-10,
„ délelőtt 11-41
Szv.
délután 5-35,
» reggel 4-18
Vv. Jánoshegyről ind. reg. 5-07, é. reg 7-46

Gyv. ind. reggel
Szv.
„
„
Gyv. „ délután
Vv.
„
Szv.
„
esto
Turócsztmártonbó!

6-08, érk. délután 12-40
8-42,
„
este
7-00
2-54,
9-10
ff
ff
4-67,
ff
reggel 5-20
„ délelőtt 9-45
11-35,
i. d. u 12.06, é. d. u. 3-2T

Ruttka—Turócszentmárton:

Turócszentmárton—Ruttka:

Gyv. ind. délután 1-39, érk. délután 1-47
Szv. ff
este
7-54,
„
este
8-03
Gyv. ff
10-30
»
10-22,
„
Szv. ff reggel 4-20,
„ reggel 4-30
Vv.
7-47
8-06
ff
ff
• “ *»
ff
ff
Vv.
délelőtt 11*42,
„ délelőtt 11-53
ff

Gyv. ind. délután 2-45,
Szv. „ reggel 8-30,
5-59,
Gyv. „
„
Szv. „
este 11-22,
Vv.
„ délután 4-45,
Vv.
„ délelőtt 11*16,

Budapest ny. p. u.—Zsolna:

érk. délután
» reggel
a

Gyv. ind. éjjel
Szv. „ reggel
Gyv. „ délután
Szv. „
este

3-46,
7-11,
3-14,
9-45,

6-07

este U-3g
délután 4-56
1206
ff

ft

Zsolna—•Budapest ny.

Gyv. ind. reggel 7*20, érk. délután 1-33
Szv. ff
„
9*20,
„
este
8-30
Gyv. ff
este
6*55,
„
éjjel 12-24
Szv. ff
„
10*30,
*
reggel 7-20

a

„
„

2-53
8-40

p. u . :

érk. reggel
„
este
ff

r

»

reggel

9-25
5-55
9-15
635

A cs. és kir. szab. Kassa-oderbergi vasutakon:
Kassa— Ruttka :

Ruttka— K assa.

érk. délután 12-14
2-11
ff
ff
„
535
ff
este
8-13
ft
10-52
ff
»

Szv.
Szv.
Gyv.
Szv.
Szv.

ind. reggel 5-45,
„
7-45,
ff
„ délután 12-35,
„
12-43,
ff
„
3-48,
ff

Szv.
Szv.
Szv.
Gyv.
Szv.
Szv.

Ruttka—Zsolna:
ind. reggel 6-30, érk. reggel 6-58
„ délután 12-35,
ft délután 1-05
„
2-21,
2-46
ff
ff
„
5-42,
este
604
*f
ff
„
„
este
8-33,
9-00
„
éjjel 11-08,
éjjel
11-35
n

Szv.
Szv.
Gyv.
kzT.
Szv.

ind. reggel 4-56,
„
8-35,
„ délután 12-20,
„
w
2.30,
„
4.22,

érk. délelőtt 11-55
ff délután 4-40
4-55
ff
n
8-47
este
tf
11-35
éjijei
ff

Zsolna—Ruttka:
Szv. ind. reggel 4-20, érk. reggel 4-46
Szv. „
7-40,
délelőtt 8-10
Gyv. „ délelőtt 11-54,
délután 12*10
2-20
Szv. „ délután 1-55,
Szv. ,,
4-02
3-34,
ff
9-50
Szv. „
este
9-20,
este
ff

Közvetlen vonatösszeköttetés
Berlin—Budapest kizárt, Ruttkán át.

Naponta 4.39
*
10.05
”„
„

u4
5.69
12.4Ö

indul
„
„
„
érk.

Berlin
érkezik
Breslau
„
Oderberg
„
Kuttka
,
Budapest k. p. u. indul

11.22
5.66

2.67
10.3Ö
3.3Ü

Közvetlen gyorsvonatl összeköttetés
a magyar királyi államvasutak is az azon utón tulfekvl csatlakozó valuták alánt megnevezett ({állomásai kízitt

7.10 3.30 i. Budapest k. p. u. é. 12.40 9.10
1-47 10 30 é. Ruttka
i. 5.69 2.45
— 5 .6 6 „ Breslau
, 1 0 .0 6 5 .0 6
— 11.22„ Berlin (Fridrstr.), 4-39 11.Sí

7.20 6.65 i. Budapest ny. p. u. é. 9.25 9 *6
1.33 12.2* é. Zsolna
i. 3.*6 3.14
5 SS „ Breslau
„ 1 0 0 6 6.10
5.26 11.22 „ Berlin (Fridrstr.) „ 4.39 11.31

1 0 .8 6

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentinárton, 1906.
i

f

i

