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A „Vjedomoszti" meg 
a „Nár. Nov.“ T isza beszédéről.

A Núrodnic Noviuy c. tót politika i lap ogyik 
utóbbi száma behatóan fog la lkozik g ró f T isza  
István m iniszterelnök 11)04. jún ius :{(). napján 
elmondott beszédjével, moly czálólataa W ekorlo 
mondásának, hogy Magyarországon már e lte
mették a nemzetiségi kórdóst. A lap télelen- 
1í in t idézve a Tisza g ró f beszédét, igy i r :  
Ebből in konkrété az következik, hogy a tó tok
nak hdiet nyelvük, lehetnek tó t isko lá ik, mű
velődési intézeteik, saját tó t irodalm uk, saját 
tót h írlap ja ik és minden szellemi dolgaik, 
melyek a világon mindenütt a ku ltúra  arzenál
jához tartoznak. Nem igy van? Nem volnánk-e 
ezzel megelégedve? Kivántunk-c más valam it? 
De ha kíván tunk is (a vágyaknak nincsenek 
határaik), nem adja-e meg nekünk a miniszter 
s za vu k k a l a mi tó t nyelvünk, a mi művelődési 
törekvéseink jo g á t?  És ezt megerősíti a miniszter 
még azzal is, hogy e lve te tte  a renegát Vietorisz 
javasla tát, hogy az lsü s . évi nemzetiségi tö r
vény eltöröltessék.

Ezek után a lap azt fe jtegeti, hogy Tisza 
meg fog ja  büntetni az izgatókat. Mivel Tisza 
nem irta  körül körülményesen, k it  é rt izgató 
alatt, azért a lap sem érti, k ik  hát azok az 
izgatok.

„Bizony, bizony —  végzi a lap, —  nem 
é rtjü k  a miniszterelnök beszédét és nekünk 
nem marad más hátra, minthogy tovább men
jü n k  az egyenes utón. Elleneink is e lism erik, 
hogy mi egyszerű, n y ílt emberek vagyunk, 
hogy semmit el nem titko lunk, le lkűnkből, az 
igazság szerint, lelkiismeretesen, őszintén Írunk, 
csak „írása ink“ szelleme nem tetszik nekik ! 
Nos hát a szellem —  a szellem ö fensége 
sem mérsékelhető, változás alá nem esik, 
meg nem bénítható semmiféle krim inális  szigorú
sággal, rendőrséggel, semmiféle titkos vagy 
nyilvános irodákkal vagy d e le k tive kke l.“

Lapunk előző számában már k ije lentettük, 
hogy mi bizony szívesebben lá ttuk volna az

1 S(»S. évi nemzetiségi törvénynek alapos 
revízió ját, sőt annak eltörlésétől sem irtóztunk 
volna. Ámde megnyugszunk Tisza miniszter-' 
elnök elhatározásában, amcdylyel egyelőre csak 
a nemzetiségi izgatásoknak akarja e le jé t venni 
és azokat egyszer és mindenkorra lehetetlenné; 
tenni.

De mit tapasztalunk. A N. N. egészen 
természetesnek ta lá lja, hogy a nemzetiségi 
törvény érintet lenül marad, pedig bizonyára 
ép úgy tudja, mint mi, hogy az ország tö r
vényhatóságainak nagy többsége annak gyöke
res rév izióiá), sőt eltörlését kérelmezte.

Sőt, még az sem tetszik, hogy az izgatok 
megrendszabályozása vé te tik  tervbe. Pedig hát 
mutasson bárhol a világon országot, amelyben 
szabadabban lehetne az állam egysége ellen 
izgatni, mint nálunk Magyarországon. De hát 
mindennek ke ll, hogy vége legyen. Megelégelte; 
a m iniszterelnök is azokat a kisebb-nagyobb 
jelentőségű m ártironiságokat, amelyek révén 
a nemzetiségi a ra k  osztályát terem tettük meg.

Bárm it is mond tehát a Nár. Nov., Tisza 
miniszterelnök m ódját fogja ejteni a nemzeti
ségi izgatok kiirtásának, mert a jó  kertész is 
meggyomlálja ke rtjé t a vad dudvától

Még harcziasabb azonban a szentpétervári 
Vjialamnszli orosz lapnak egyik czikke, mely 
a következőket m ondja:

„G ró f Tisza miniuzU relnök alkotmányos 
államban parlamenti miniszter és alapjában 
véve a szabadelvű párt vezére. Meggyőződé
sén* durva zsarnok, akinél az erő a tör
vény fö lö tt á ll és nem csoda, hogy úgy beszél, 
am int beszéltek Metternich idejében. I 'to l só 
nagy politika i beszédét olvassák Európában 
másutt is és leltet, eloszlik az illúzió  a magyar 
szabadságról, a magyar szabadelvű uralomról, 
az az illúzió, m elyet mesterségesen tartottak 
fenn a hivatalosok és levelezői azon sok európai 
sajtóközlönynek, melyek a magyar rendelke
zési alapból ta rtják fenn magukat.. Ezek rend
szeresen vitték tévedésbe Európát, ezek dicsőí
te tték a magyar szabadolvüséget, mely már

régen nem létezik, átment a hagyományok 
országába, m ert kiszoríto tta  a durva soviniz
mus. —  Hallgassátok csak, m iről beszélt utolsó 
beszédében Tisza gróf, Bánffy báró és Apponyi 
gróf, a nemzetiségi törvény rev íz ió já t kö ve te l
ték, persze nem a nemzetiségek javára . Már 
maga az elnevezés „nemzetiségi tö rvé n y", arra 
mutat, mint viselkednek a magyarok polgár
társaik iránt. Hát lássátok: a magyarok —  
nemzet, de a szerbek, horvátok, románok nem 
méltók, hogy oly büszkén neveztessenek, ők 
csak —  nemzetiségek. Az nem baj, hogy ők 
a lkotják Magyarország lakosságának (>(> száza
lékát, nem baj, hogy a m últ században a szer- 
bek és horvátok a határőrvidéken meghalták 
a törökök ellen való harezban; ők csak 
nemzetiségek, a k ik  sohasem emelkednek föl 
a büszke magyarokhoz. Es ha ők a törvény 
álta l meghatározott határokon védik nemzeti 
érdekeiket, ez a magyar m iniszterelnök nyel
vén izgatás a magyar állam ellen. Bánffy báró 
a nemzetiségi törvény rev íz ió já t követe li, de 
Tisza ezt feleslegesnek ta rtja , m ert a tö rvény
nyel vissza lehet élni, mint a magyar állam 
védelme követeli. Es Tisza g ró f k in y ila tko z
tatta, hogy a kormány kivételes körrendelete- 
ket ad ki. melyek valószínűleg megfosztják 
a magyarországi szlávokat azon jo g o k tó l, me
lyeket eddig élveztek. Hogy a kivételes tö r
vények m it je lentenek, tudja mindenki. Ez azt 
je len ti, hogy a polgároknak az alkotm ány álta l 
biztosított jogai egy tollvonással e lvetetnek és 
azok helyét e lfog la lja  az önkény, az erőszak 
a magyarok erejének növelésére. Most, midőn 
más európai államokban a po litika i pórok igen 
ritkák , Magyarországon nem tűnnek le a napi
rendről. A magyar po litika i és társadalmi viszo
nyok bírálatának minden szavát po litika i por 
és bebörtönzés követi. Félévi, sőt egyévi bör
tön a társadalmi viszonyok bírálatának ez ikkeért 

Magyarországon nem ritkaság. —  Tisza 
mindent tehet, ami tetszik, él az erős jogával 
és a soviniszták tapsolnak neki, m ert védi 
nemzeti és rendi érdekeiket. A képzett és
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A tül'vrny előli.
A „Felvidéki IIir.iiló“ eredeti tslrezAJa. - 

Irta Duyovich Titus.
A zöld posztóvtil bevont hosszú asztal köríti, sorban

Az elnöki székben az ősz szakáin l'rónny Miklós vicze 
kmiies inozidiiáll. Kosijai János. Itévay l’éler, Ivánka 
( iábor es .1 többi asszoszor uraimék pedig, ki jobbról, ki 
balról, kor és tokinlély szerint iV.glalta el helyül n 
bírák közt.

Az asztal régén, egy halóin Írás mögött, az ekés 
beszédII Bulvovszkv fiskális hozódon meg, s élénken 
tereferélt lleiin Amadeiis fizikussal, akiről általánosságban 
tudták, liogv nem ette kanállal az orvosi md 'Hiányt, s 
nehéz betegségeknél többre becsülték a s/.entpéleri kenő

fegyveres, ezil'ramentés liajdn közölt, talpg g 
belépet! a lérjgyilkossággal vádolt gyönyörűséges V,
Monti.

Magas, sudár termetén festői ránezokban omlott, 
végig a gyászos fekete ruha, mely szabályos, gömbölyű 
arezának hala ványságát még jobban kiemelte. V 
sir! nagy, lékéin szemei 
körűt a teremben. I’iezinv eperajakát majdnem véresre 
harapta, hogy ziháló keble lelfürü zokogását elfojtsa. 
A ke ....................................
lörölgelto az arc/.án végigpergö környékét.

A tanuk padjáról egyenkint emelkedtek lel az 
egyszerű, romlatlan lelkű parasztok. A férfiak illő tiszte- 
lettel, az asszonyok meg éppen nehéz könyek közt 
iparkodtak egykori úrnőjük közelébe, hogy kicsiny, fehér 
kezecskéjét, hálás csókkal illethessék.

bizony erre már a törvény urainak szivét is meg
szállta a szánalom. Az öyeg l’rónay Miklós uram jóságos 
tekintetű szemeibe is odalopódzott egy könyescpp. Itévay 

pedig nagyot szippantott a mindig kéznél
nkint megtelt a lannzásra hívottak padja is.

Jámborképű. zsíros, hosszú lmju lótok, fitos orrú tót 
asszonyok voltak valamennyien. \ nemes bírák társa
sága elölt, szemlesűlve. félénken izeglek-mozoglak a 
vöröslőim ára mázolt lóczán, melyen egyéb alkalmakkor 
Kánló liajdiikáplár szokta vol» az igazságot, osztogatni, 
suhogó mogyorólapález.ájávaI.

,\ bolt íves, teliéi re meszeli terem elkenteit részé
ben pedig, tekintélyes szánni hallgatóság verődött össze

‘ó ' r
bajuszu jurátus. Adták vették a szol. amelyből azn'iin "" 11 ,s
oly élénk zsivaj keletkezett, hogy észre sem vették, 
mikor a nehéz tölgyfaajtó nyikorogva kinyílott, s két

tartott ti
döjé! úgy tartotta elhízott vörös arcza elé, mintha rezes 
orrát lörUlgetné. valójában pétiig egy pár könycseppel 
morzsolt szét derese.lő, vastag bajusza lelett.

Tudja az ég miért, miért nem. de lelkében min

s egyedül, senkitől sem kisérve Kévosz Margit 
a koronatanú, lépett a terembe.

Közönséges arcz, amilyen százával termett .... _
liánéin ha a szépség nem bántotta, annál inkább 

rajta a sok drágakő, melyet nagyon is fölös 
iIlin 1 aggatott magára. Hiú és gőgös volt a vissza- 
esig. Éppen ezért a nemesi kúriákon inkább csak 

tűrték, mint szerelték.
Az apja, az öreg, zsugori Lipóczy sem volt küz- 

becsűlésben álló egyén. Nem tudták elfelejteni neki a 
szlréosényi vár nagy ságot, Imi igen sok piszok ragadt 
becses un kezéhez. Sokan azt is beszélték, hogy a 
leánya is ép oly homályos eredetű, mint a gazdagsága.

Ások monde-inotida, mely az úri portákon keringeti, 
ártott is nagyon a leánynak. Sokáig pártában maradt, 
s talán bele is öregszik, ha Kévosz János valahogy lépen 
nem ragad. Hanem iszon ennek is története van.

Mikor a menyecske a bírói tábla előtt elhaladt, 
még csak meg sem billentene erősen vörös, fürtös fejét.

Kostyái uram nem is állta szó nélkül. Valami olyast 
morgotthegyesre pödröll bajusza alatt, hogy az ökörből 
Becsben sem lesz harangozó, s a paraszt aranysiíjlásos 
gúnyában is 
érlelt

Mire a
i I itott.

A szép, bánatos i rezu vádlott alig holyezkcdoM el 
nára kijelölt székén, mikor az ajtó újra megnyílt,

»ia egy-

„o. a  te
lki figyelve meredt a

bírói asztal leié.
Kdcs leányom kezdte az elnök a széf)

Valovicsné leié fordulva, — rettenetes bűnnel vádoltatok 
Azt mondja az akkiizáezió, hogy pünkösd nyolezadján 
este megölted bites uradat, az öreg Valovics Pétert. 
Szállj magadba, gyermekem, légy őszinte vallomást földi 
biráid előtt, s könnyitsd meg villáinkra nehezedő tisz-
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becsületes Szeli Kálmán nem kellett nekik, »«rt« a i»v.d»iini .  biv>t.l.« ht'j«vMlta« t .W w tra ra  ttjor koWw ['“ “ i* " ' »«
mert náln a jog volt ez e lv ; de ................ ...........lUHett fela^z.otta S z u ^ b . n ^

Az állategészségügy általában Kedvező, csak a elmezavarhan átmetszette n>akut is (lu.rzt.shin Ital. 
orbán ez uralkodik H» községben. \z úllalorvosok meir. Podhrágyon egy miinkásombcrt találtak halva.
an községen kint szorgalmasan végzik az oltásokat. Hulláját folb.....zolva. megállupilíatott, hogy nagyfokú
lián a kellő óvóintézkedések megiéu-ilck. In-veny ulkoh,dmérg<-zé> áldozata lelt. Kiállíttatott 22
K t'i-k y  István arvaszéki elnök jelentése az árva- orvosi bizonyítvány és II orvosi látlelet ezek közül Hl

most már l»e ke ll hit ni, hogy a magyar szaluid
éi vaség —  ostoba mese, hogy ez - hogy ez 
a szabadelvű ség a börze embereinek szabad* 
elvüsége, akik érdekeiket mások érdekei fölé 
helyezik és úgy élnek a szabadelvű program
mai. mint Síép' k'.pcn.wnci . . . ...............  n m unká járó l iiie8j.-.-,vé. nélkül Imlumisul vetetett. kitanul. I t<»!i»ür!.-nról. H.,j. U!,.*éttc- n I..-
szlávokat kivételes törvények segélyével, le- A "ö le *  evangélikus e»> '«  lamwn emelt a »rv««. In.jy ali„l szükség e «.atk.«.m. nit minden
mondva alkotmány US jo g a ik ra  vonatkozó ko taignssnlási l.méság eljáriba ellen, a malylyel « Ide- "•snvlian » keim ovomtakedesek ..... tumt a
.... i. ................ 1.-../.1 íi. tan •> in .  .wt-ini inti in  ti ■■ kezet állal kiszemelt leiken az iskolaépítést nem bizottság tudomásul vett.
m ondva alkotm ányos joga ik r,
rabbi nézeteikről, ilyen a mostani magyar kezet által ................. . . .
szabadelvűek ur-■grammja. De az eu rópai társa- engedte meg. A közoktatási miniszter az ügyel meg- Lwskuy Halmi pénzügy igazgatóhelyettes jelenlese
dalom nak kóveto in ic kell™ ,- tólük. llog> ne Vizsgálván, konstatálta, lmg> ebben az ligetien (Viszolga- szcint nz úllaini égvén......... iH-tUeloélmn «  ........ .
vezessék  ót teve  lesbe és  m ondjanak le a biró inrvén.vese„ járt el. Krr.il famisrló liilkltaég év Intsunlú I.I.,szakái,az mérten *312 kar. kedveltebb 
szabade lvűséé  tisz tes n ev é rő l.- értesiltelik. as eredmény.

N o s  |,át nem mondunk le róla Nem pe- lgv.mcs.vk ktiuikiniisi miniszter én.-sid a bitón- H .M „  Kálmán Uimémilk eUtadun alaa tudonuuul
dig azért inért minden kakas a r  a maga sze- ságat, l„,gy  ........ le,ma egy szakion iié.i » gazdasági vein- .  I.izoiiság, hegy ejti*#     ..... . olyan szerzb-
niétjéll. í;> lia hazánkban az egységes  m agyar iskolát lállilsi.i. Minthogy azonban ebben a megyében déa. ....ly a U nni ab|.M érdekli. törvényhatósági
állam eszm ének nyílt e llenségeit m eg fék ezzü k ., egy olyan község sincs, mely 
ezt te ljes joggal tesszük, m ert egye tlen  házi teljcsiihetné, erről a közoktatási i
ur sem tűrhetné meg. hogy lakóinak egyike- tétetik. , , • , - • . • i~i «•
másika megzavarja ;* házirendet. Mi sem tűr- Tudomásul vt«- ezután a bizottság ........... A  kÖZIgctZgíitHSl tlSZtVÍSGJŐlv lízc tcs t*
jü k  meg, m ert a M indenható jó .o ltab ó l immár Géza nyugalmazott pénzű-y igazgatónak köszönő levelét. Vármegyei közgyűlés.
1000 eszrendó ó ta  mi vagyunk itt a házi urak , amelyet a hozzá intézett buesuiraüa 
akik lakóink irányában m indenkor sze re te tte l. liem z  Gyula kir. tanfelügyelő í
te stvéri é rzésse l v ise lte ttünk , de e lég  tiieggon- ,larab„k korul 'relemlitandü. begy .  bizottság l'ribóozun . . . . .  .......... .....
dolatlanuk Voltunk eddij-cié, hogy .. renitens. Községi iskolának Iclállilásál mondotta ki, mintliogv a z ............... r   ̂ ' ■ e- k- | .
k e d ó  la k ó k a t  is SZÓ n id k ü l e n g e d tü k  b u jto g a tn i.  „ ,,a„ f  evangélikus felekezel elhatárolta, hogy a '  j.iv.'.

Különben a , Vjedomoszti" söpörjön a iskolaévtől kezdve ,•.»« evangélikus vallásu ‘ tanulókat
maga ajtaja előtt. Tekintsen a Port-Artliur, w . nv mé,|„„ M  „iadn,napoz tanköteles inam..... , , . . . .  ,
meg Vlu.livosztxk felé. Mi majd csak elintéz- iskolázás nélkül A kaik.       • " 1 lfc k,‘|1 " k-
zük a m agunk belügyeit orosz és más beavat- kérelmét, mely szerint tanítói fizetésének kiegészítése 
kozás nélkül is! ],ez államsegélyt kérelmez, ismételten is pártolókig

terjeszti tül a bizottság. - A turáni evangélikus iskolai 
tanulók állal az iskolai nyári mulatságon énekelt „Hej 
slováci” és „Hőre Turczom“ ügyében a bekivánt adatok 

Kózigazgatas, bizottsági ülés beszerzésével a kir. tanfelügyelő bízatott meg. Jóvá-
Turóczráron-jrve közig, bizottsága I. évi julius lei '•»» '»  » bizottság fizet,Ipéter község képviseliilestll- 

lg  én tartotta meg rendes havi illésé- ilj. .lutt'li t.yorgv leiének határozatit, amely szerint a községi iskolai

Ili I:
Az itlok megváltoztak. Kli 

amikor a megyei tisztviselők e 
tisztességért szolgáltak. Ma már : 

is kenyérkereseti pálya és sajnos, ma már csak kéve: 
ak a ni>gyei tisztviselők között is olyanok, akik 

,n.>gánvagyonukból tudnák pótolni azt a csekély

Megyei élet.

főispán elnöklete alatt.
Jelen voltak : tínni-zky Kálmán 

bálin*, pénzügyig.ugUóhelyeiiC' /in> .
Kniczky István árvaszék

yörgy
alapvagyon jövedelmét az oltani rk. iskola segélyezésére 

lispá,,. /.l.-r.kni/ furditlmtja. A ux-z/mli községi iskolai alapv.igyon 
■ .nl.i kir. lan- ''evében beérkezel: körjegyzői jelentés, véleményes

dr. Haas jelentéstétel végett a tiszti főügyésznek adatott ki.
Dr. Hnn, Jakab vármegyei főorvos jelentése szerint vármegw-i központi «-s k 

lö- az elmúlt hónap igen kedvezőtlen lefolyású v-ll. Igen v.,|,-, s„’|„;ásának ügvét.

Az állami tisztviselők tizetésének rendezése természet- 
i vármegyei tisztviselők 

tizetésének rendezé-M-t is. Gróf 7 ixzn István miniszterelnök 
alighogy elfoglalta a miniszterelnöki székel, már is 
kijelentette, hogy a vármegyei tisztviselők fizetésének 
rendezését sürgősen rendezni kívánja, tes Tisza gióf 
Ígéretét he is váltotta. A rendezés megtörtént és ma 

égrebaj'ásról tanácskozhatott a vármegyei köz
gyűlés, amelyet tisztán ezen ügy rendezése végett 
hívtak egybe.

Ilj. ■h/stli György főispán a közgyűlési megnyitván, 
beniezky Kálmán alisnáu es Ditgovieli Tilus főszám vevő 
röviden ismertette a közgyűlés egyedüli tárgyát, a turúcz- 

illlis/.!viselők lizetés’ oszlálvokba

A vármegye közönsége az alispán előterjesztésére

*>. Kr. lrzky Imre közgazdasági előadó. lí-rUU 
lök, dr. I.'i.r Adolf tiszti főügyész, elő-
i  tagjai közül: b<i<;ó/Ferencz, lio*z<i János, gyakoriak voltak a gyermekbetegségek. K/.en kívül a

Kir- . .........7  , lo-y-rplerto,. betegségek köíUI „  különtóen ,  ....,  ,iW(isc|(ik (M |íjé l |i„ve,kozfikő,.p ..............
Dr. beniezky Ákos f.tjegy z.ö lelenlese szerint mutatkozott legnagyobb literiekben, amennyiben 1 f> köz-

elnökileg intézteiéit el Vriczkó község kérelme bajtó- segben fordullak elő esetek. A kányán, szintén -t
•zése iránt, melyet véleményezésre a községben mutatkozott. Legtöbb eset 7 volt Bellán, akik 1 i8ztvi 
ih adtak ki. közül J meghall. Houwláloroklob volt /áturcsán, T ó -

- János I" év l.ti.ik Kcl'oiurcsek-ii. de a próiián, Znióváraljan 1 I eset, ezek meggyógyultitk. beniezk
akarja kötelékébe lülveiini. Kz ii_-\ben a De a felsőstubnyai ’J megbetegedett közül I meghalt. Hr. beniezky Ak 

löszolgabiró vizsgálatot tarto-i amely kideriletle. b hnlt<>tniriyyh,l, volt '1 községben. Hnniliiti/yniiiz bellán Dr. L:i\ Adolf 
a község a tölvéii-i: megtagadta I l.i'iliatotl azoiiliaii a - Zniöváralján I ese! . ezek mind gyógyultak. Dr. Haas Jakab
község, hogy ii.m'aii nevezeti tizetésc mán a községi A belybr-li kórházban eg\más mellett fekvő betegek •
pótadó fizetésére ajánlkozott, azt reá vessék ki. megkapták az orbánezot. ami égetően szükségessé teszi Ak.mtisz Üdüli

Molnár bébi rultkai lakó- részére épi;ési engedély egy pavillonnak építését a bevenyferlözö betegek bráz béla 
adatott. számára. Kiss Gyula

Vriczkó község területén a vaddisznók elszaporodása Orvosrcndöri bonczolás több esetben eszközölleteti. Kossuth Gábor

törvényszék, ha részem volna az égbekiáltó :.
De Isten a tanúm, hogy ártatlan vagyok.

Kívánnám, hogy úgy lenne.‘De látod, 
ellened bizonyit. Te voltál (gyedül az úri portán, mi 
a gyilkosság elkövettetett. \  érnyom i' a I*- ágyas szollá, 
vezetett, meg a kést is olt találták az inkvizicziór.i 
kit Időit biztos urak.

van került a vérnyom meg a kés ág- 
ég ura tudja, én nem; meri igaz lelkei 

uraim, a kegyetlen gyilkolás ide 
nem voltam a kurián.

— Amit védelmedre f e l h o z h a s s / ,  mondd el , 
őszinteséggel.

— Holdvilágos. csendes este volt. Az uramat 
: gyötörte, s korán ágyba dőli. cseléd

, ki erre. ki arra. Ln pc-tig umcir.eii 
patak lágyán suttogó füzesei alá. .Szerettein ezt a 
h e.f, hová boldog leány ságo i
tóm el. Sokáig járhattam, kclle-itcm itt. mert bi 
finsiyuk jó magasan áll. mikor hazafele fordultam, 
mi ház ajtaja lárva, nyitva állt. Mii.m , folyosóba lépti 
Uobéz vérszag ütött meg. Ib.w.,* scj-ve‘. térjem m 
szol,á ja felé rohantam s az ablakod beszivárgó ),< 
világ elém tárta a rellend-- valót. Visszafutottam 
udvarra, s follármázlam a esoled.ségcl, kocsikba tógáit, 
lóim Iáiba küldtem Ildin li/.ikus lírámért. Knnyi az i 
amit mondhatok, s ezt bitemmel is

Ls ha volna valaki, édes leányom, aki .«
gy otthon voltál a gyilko;

Ki volna azV
— Kn volnék, Valovics Ilona!

I gy áldjon meg az Isten, ahogy igazat
Révosz Margit.
— Pünkösd nyolczadján az uram vadlesre i

ll H 1 4
alispán VI. 2 7200 960
főjegyző VII. 3 -1800 720
főügyész VII. a -1800 720
főorvos MII. 2 401 m ) 0<»()
1. aljzö Vili. 3 a»>( m > 600
II. aljzö IX. 2 29(W) 48*  *

levéltáros IX. 2 2'J( H 1 4 8 0

ikt. kiad. X. 3 2(MNI 42*1

Írnok XI. 2 1600 360

isolygott a 
; teliére l)h

koron.-
lett. a

i furcsa 
Iliién í tótéi

Kgyedül maradva, virágos kertemben sétálgattam, nn lv 
\ alovies uram portájára. Alig sétáltam lél alá 

zizegő, febérhomokos utón, mikor az üreg 
Péter ur szobájában, a hold beszürö.löll világánál, egy 
asszony i alakot pillantottam meg. Olt motoszkált az ágv 
körül, azután poriig nag\ sietősen átfutott IVterné ágyas 

Az asszony i kíváncsiság előbbre hajlót, s 
léezes kerítés mellé, s bizony 

uraim, hogy az az asszony 
nem volt más, mint ez a személy bt n i!

Mintha szivén szúrták volna a szcp Valovics Ilonát, 
úgy ugrott fel a zsüllyéról ez éktelen sértésre. Megrázta 
szol.(-fürtös lejét, liogv gvünvürü vastag haja kigvózó -,M- hogy kéznél volt Amadeus úr. Fitogtathatta
liullaiookbiui omlott villan'-.., Kekele Szoineil.i-lt .................. . luiloeinnyát. N.is j liirtolen lelgoinljollii

uram kárörvcndvi 
tén. Kévoszué | 
opálnál. Kgy darabig levegő után kapkodott, mikor azután 
nagy nehezen szóhoz jutón, szinte rikácsolva kiáltott i : 

- Nem igaz! Nem igaz. nemzetes uraim ! Ne higvje- 
tek neki! Nem volt a tüzesben, ü  a gyilkos. Megismer
tem'rajta a piros pöttyös k trfoiimhál. a mit az urával 
együtt vettünk a privigyci vásáron.

A szép \ aloviesné e vallomás után egy ideig me
redt szemekkel nézett maga elé, azután hirtelen a fejé
hez kapott, s ha a kel c/.ifr.i mentés hajdú fel nem lógj*, 
alclva vágódik végig a terem tölgyJakoo/.kns padlóján.

Jó, liogv kéznél

a harag tüze, odalépett egészen a bírói asztal elé.
— Hazudik ez az asszony, nemzetes uraim! Hazu

dik irántam való gyűlöletből, melyet serdült kora óta 
táplál nyomorult lelkében. Kgész élete nem volt egvél, 
mint ellenem való fondorkodás. Meglopta első szerelme 
met. Ldki szegénységét gazdagságával takargatva, dc-sá 
látottá vőlegényemet. Most ide jött, hogy becsületemet, 
melyet annyi megpróbáltatás közt is kivon őriztem, «•- 
szág-világ előtt lábbal tiporja. De nem addig Kévosz 
Margit. Ha vadállalias gyűlöletednek nincs határa, ló
kéin sínes okom kímélni téged. Tudd meg. ass/„„v. 

azalatt, a inig te ott leskelüdtél virágos kertedben.

esdokclve. a tüzes végén lelállitolt Krisztus 
kepe mellett. Tudd meg. asszony, hogy a te urad szive, 
lelke, mindig az enyém volt. neked csak a testét dobta 
cserél,e csillogó aranyaidért, mert tartozott vele a le
tisztességednek. Hívjátok ide, nemzetes uraim, Révosz
Jánost, ha igaz a lelke, ö tesz tanuságot mellettem.

Lett erre nagy kavarodás a teremben. A nemes 
tábla könnyebbülten sóhajtott föl. Kosival és Ivánka

asszony alig piltegő mellen a gyöngyös fekete derekat, 
úgy hallgatta a szive verését, az egyik hajdút pedig 
eczetért szalasztott.i. Hanem inig az oda járt, addig az 
áléit asszony kétszer is magához tért volna.

Mikor felvetette fekete szemeit, vértelen ajaka 
úgy mozgott, mintha imádkozott volna. Azután lassan 
Idlápászkodott és a hajdúba lögódzva, oda táiiolygott 
a bírói asztal elé. s szinte súgva lebegte :

Nemzetes uraim. kiszámPbatlaiiok az Isi 
A legnagyobb ellenségemet vezető- ide, bog' 
sen Mikor ez a végső csapást akarta 
fedte fel telj sen ártatlanságomat. Biró uraim, 
pöttyös karlonniliát, a gyilkosság reggelén 
tani Beváló Pannának, az uram volt gazda.*
Keressétek, ö volt a gyilkos...

vallott mindent. Kimondta, hogy azért gyilkolta meg az 
öreg Valoviesot, mert gyermekével együtt, 

hozott a házhoz, kitaszította a 
Itévosz János is tanuságot lett Valovicsné mellett 

s igy a szép asszony ártatlansága teljesen kiderült.



IIh/,1 viuelö in-ve állás i s  1 1 1 2
2j * £ él•c <c <G

Tomcsány i Bertalan Írnok XI. 3 1400 360
Kossuth Viktor írnok XI. 2 KUK) 36o
Dávid János várnagy XI. 2 KJOO 360
Reviczky István árv. cin. VII. 2 54* K) 720
Rakssányi Józsid „ Ilin. Vili. 2 •lIMM) 000
Záihuroczky Imre ,. Ilin. Vili. 2 4(HH) li< H)
Gálán la Károly iki. kiad. X. 2 2200 420
Záthiirec/.ky Vendel „ írnok XI. 2 KiIN) 360
Zorkóezy Tivadar IViszhirő Vili. 2 4< K M1 500
Újhelyi Attila fősz hí ró MII. 2 l< H )lj (100
Rultkiiy Sándor szolga h. IX. 2 2900 180
Záborszkx Adolf szolga h. IX. 2 2900 400
Dávid Gyula szolgai). X. 2 22< M t 350
Velits Antal szolgai). x. 2' M 11) 120
Polrikovies János járásorvos X. 2 22( )t) 420
Loncsó János járásorvos X. 2 2 2< M) 350
Jnkiilmviis Kár dy írnok XI. 2 11)00 360
Záihureczky Károly írnok XI. 2 KJOO 300
Cservény Gusztáv írnok XI. 2 1600 3t H 1
K özign zg. gy a k o ni o k KJOO
K őz igazg. gyakornok 1300
Reviczky Imre kilzg| elő dó 21 H M 1

Kzck lilán ugyancsak az alispán javaslatot ti II arra 
nézve, le gy miután a kél járási főszolgabíró immár löldi 
miül. Iá éve szolgál főszolgabírói minőségben. a VII. 
lizc.tési osztálylia való olöléjilolósr«; ajánllassaiiak, amihez 
a közgyűlés egyhangúlag hozzájárult.

K/.zel a közgyűlés csakhamar véget is éri, amelyről 
rövidségén kivlll még azt is (eljegyezhetjük. hogy a mi 
emlékeznünk óla ez volt az első olyan vármngyoi köz
gyűlés, amelyen vem hnnyzidt ni tóit szó. Pedig olt volt 
a vajda Mudrony l’ál, mellette I'ielor Amhrns, meg 
Kölnit. Józsel slh., akik magyarul jól tudnak ugyan, de 
azért lóiul szoktak beszélni.

A niiegylel közgyűlése.
F. hó 10 én a nőügyiéi hossza zavarok, fejetlen

ség mán isinél összegyűli, hogy határozzon jövő sorsa 
leled. Tudvalevő dolog, hogy Jiistlmé Hall In/din/ Mária 
grófnő az elnöki lisztről lemondod, s lemondása n án 
hossza ideig az egylet vezető nélkül stagnált. Még ki 
tudja meddig tarlóit volna e szomorú állapot, ha Justhué 
Batthyány Mária grófnő engedve a nőeiryleli tagok 
legföldi óhajának és sürgető kéréseinek, de főleg segi- 
leni akarván a zilált állapoton rendkívül közgyűlést 
nem Iliv össze f. hó. Id-ére.

A gyűlésen a nagyszámban összegyűlt válaszimán. i 
tagokon, kívül sok vendég is megjelent, mintegy ezzel 
is demonstrálva a gyűlésnek szokottnál nagyobb fontos- 
ságál.

Jnsthné liallln/ilin/ Mária grólnó remek szép be
szédben, mely lelve volt költői hasonlatokkal, szoltoki 
lendülettel ecsetelte a gyülés fontosságát. Klöadva, hogy 
a tagok kérésének engdvo, ő mint volt elnök, s mind a 
nőügyiéinek régi tagja hívta össze a mai gyűlést. Nehez
telve fordul a megjelent tagokhoz, hogy lemondása óta, 
mely óla pedig hónapok mul'ak cl, mi sem toriéul az egy
let érdekében. Az ügy vagyonikig, mint erkölcsileg a 
szél züllés utján halad, mégsem akadt erős kéz, mely a 
gyeplőt megragadja, s az egykor oly virágzó egyletet 
a helyes útra terelje.

lyz.cn állapotok következménye az, hogy csaknem 
az egész tisztikar lemondott, ennélfogva a közgyűlés 
első és lokülelessége az elnök és a tisztikar megválasz
tása. Az elnök választásánál lebegjen a tagok szeme 
előtt, hogy mily nehéz helyzete van egy oly elnöknek, 
aki a központtól távol lakik, s éppen ezért válaszszanak 
helybeli ambieziözus elnököl.

Kertész Jánosáé szívélyes szavakkal (ölkéri Justhné 
grófnőt, hogy áldozza föl magát a közügynek, s mentse 
meg az egyletet azzal, hogy szakavatott vezetésével 
újból az egylet élére áll. I gy.-mezon kérelmet ismétli 
ikhöiiaich Vil.torné is, német nyelven.

Justhué Batthyány grólnő elvállalja az elnökséget, 
mert, úgymond, bár ismeri ezen tisztség nehézségeit, s 
szerelte volna, ha alkalmasabb elnököl találnak, mégis, 
mintán nemcsak szóval, de tettel is he akarja bizonyítani 
áldozat készségét, enged a közóhajnak.

Az. állásáról szilit* n leköszönt Zorkoczy livadarne 
nlclnök helyébe A - ró-:/.•»/ Islvánnél ajánlja, akit a köz 
gyűlés egy hangúkig és lelkesen megválasz.ioll. |)r. Slraiisz 
Ad* diné pénztáros hely éhe Arminnét választják
meg. Az ellenőri álláson továbbra is az. eddig is lég
nagy....> buzgalommal működőit Kakssányi Kuszlávné
marad meg. Jegyzőknek Dávid János, dr. Lány Kinő. 
Ileóthy Vladimír választatnak meg. A leiépeit lisztvise*

löknek a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetül és elismerést 
szavaz.

Kziilán az elnök a tagok és a közönség lelkes 
éljenzése közölt az. ülést bezárta.

l’iisílii ős távírda segédtisztek.
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter posta- 

távirda segédtisztekké kiképzés ezéljából a m. kir. posta- 
távirda és távbeszélő hivatalokhoz 1904. évben 255 posta* 
és lávirdnnövondék fölvételé! ongodélyozto és pedig: a 
zágrábi posta- és t á v i r* I a igazgatós ági kerület számára 15-öt, 
a budapesti, kassai, kolozsvári, nagyváradi, pécsi, pozsonyi, 
soproni és temesvári posta- és távirdaigazgutósúgi kerü
letek számára egyenként 30-at. Posta- és távirdanöven- 
dekké IÖIvételért azon mngyarhonos ifjak pályázhatnak, 
akik ti magyar nyelvet,, a horvát-szlavonországi illetőségűek 
pedig a liorvát nyelvet szóban és írásban bírják, továbbá 
a középiskola l\'-ik vagy ezzel egyenlőrangu más iskola 
megfölülő osztályát hazai tanintézetben sikerrel végezték, 
Id évesnél nem liataluhbak és KJ évesnél nem idősebbek ; 
az iskola bevégzése és növendékké fölvétel közölt azon
ban legfeljebb egy évi megszakítás lehet, mely esőiben 
liiüdescn igazolni kell, Imgy ezen egy év alatt az illető 
hol tartózkodott és mivel foglalkozott, Ivzen föltételeken 
kivlll a pályázók községi és erkölcsi bizonyitványnyal 
maga viselet II kel, közhatóságorvosi bizonyitványnyal pedig 
ép és egészséges, a posía távirda-lávhoszélö szolgálatra 
testileg alkalmas voltukat, is igazolni tartoznak. A föl
vételért sa ját kezűleg irt, ivenként I koronás pénzügyi 
bélyeggel ellátott és a fcnuchh elősorolt feltételeket 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvénynyel 1904. évi 
jnlius hó véyéiy lehel folyamodni.

A kérvény az illető posta- és lávirdaigazgulóság- 
hoz czimezve, azon posta- és távirdahivatalnál nyújtandó 
lm, hová a folyamodó növendékké fölvételét óhajtja. A 
hdy'amodványokra a szülőknek, illetve árváknál agyúm
nak beleegyező nyilatkozata is reávezetendő. Mely posta* 
és lávirdahiv.italok vannak növendékek (elvételére fel
hatalmazva, arra nézve bármelyik posta- és t&viil iigazgató
ság, illetve hivatal tájékozást nyújt, budapesti posta- és 
távirdahiv.italokhoz kiképzésre csak oly növendékek 
vehetők fel, kik helyben szülőiknél vagy rokonaiknál 
laknak. A fölveti növendék köteles a szolgálatot az 
értesítés kézhezvétele után legkésőbb október hó 1-én 
megkezdeni. A növendékek IS éves életkoruk betöl
téséig gyakorlati kiképzés alatt állanak; ezen kiképzés 
első félévében .semmiféle javadalmazásban nem részesül
nek : az első év második leiében azonban kincstári posta- 
és lávirdahivataloknál havi 15 korona, a második évben 
havi 30 korona, a .'l-ik évben havi 40 korona és a 4-ik 
évben havi 50 korona napidij átalányt kapnak. Nem 
kincstári posta lavird.(-hivataloknál a díjazása növendék 
és postamester közölt szabad e . yczkodés tárgya. ,\z okta
tásért azonban a postamesternek nem szabad dijat szedni, 
.a növendékek I S  éves életkoruk betöltése, után a posta- 
táv iril.i-igazgatóság székhelyén vizsgára bocsáttatnak s 
a vizsga sikeres letétele után kincvezlotésllkig kincstári 
po.sta-lávirdahival.dóknál napidijas minőségben nyernek 
alkalmazást.

A pozsonyi posta- és tavirdaigazgatósági kerület, 
ama posta-lavirda hivatalainak névjegyzéke, melyek a 
kereskedelemiig} i in. kir. miniszter nr ő nagyméllóságá- 
nak lolyó évi június 11 kelt 39885 sz. rendeleté értel
méből! posta- és távirdanövendékek félfogadására és 
kiképeztetésére kijelöltettek, a következő: Kincstári hiva
talok : Alsó Kubin, Aranyosamról, (.’sacza, Dunaszcnla- 
liolv, Krsckujvar. (ialgócz, llolics, Kislapolcsány, Körmöcz 
bánya, Léva, Lipló Szí.-Miklós, Nagyszombat. Nagytapol- 
csány, Nyitra, Pozsony, 1, Pozsony, 2, Pöslyén, Rózsa- 
hegy, Szénicz, .Szered, Trencsén, Turóczszentmárton, 
\ ágiijln ly. Zsolna. Nem kincstári hivatalok : Malaczka, 
Szempcz, Diószeg, Nagy-Surány, Nyílra, Zsámbokrét, 
l’rivigye, Sasvár, tíaán, Illává, Puchó, Turdosin, Ruttka, 
Nagy-Bilise, Somorju.

F o 1 v I d é k I II i r a d ó
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— Kinevezések. Turóczvármegye főispánja a kir. 
tanfelügyelő előterjesztésére a ruttkai állami iskolai 
gondnoksághoz rendes tagokul kinevezte: Pét rímek János 
kassa-nderhergi vasúti felügyelőt, Brunner Vilmos lölő- 
liáz.i 'önökül és Kernen Barnát, a kussa-oderbergi vasút 
rutlkai Hlhnmislönökél. A nayyme/icsrnyi állami iskola- 
gondnokság elnökévé t . l a l a v d a  István stubiiyalllrdöi kör- 
jogi zöl nevezte ki: ugyanezen gondnokság rendes tag- 
jiiul pedig: ilj. K antánk  Károly, V ln d d r  Lajos, V ln d d r  
l’ál, ilj. Kirirzky (lábor és Keoirzky Imre földbirtokosokat.

Az „Uránia" StubnyafQrdön. Az „Uránia"
magyar tudományos színház vállalat a múlt héten két 
előadást tartott Stubnyafürdőn. Csütörtökön *A modem

asszmn/u, pénteken este pedig „/I berlini életu került 
szilire. Mindkét este szorongásig megtelt az étterem, 
ahol az előadást rendezték Is ismételten bebizonyult, 
hogy Sliihnyaíürdön egy nagyobb torom építéséről 
iiiulliiitlaiiul gondoskodni kell. A színház vezetőjének 
kijelentése szerint a magyarországi fürdőhelyeken tett 
kőrútjában Stubnyafürdőn volt a színház a leglátogatot
tabb és itt érték el a. legmagasabb bevételt is. örven
dünk, hogy az „ Uránia" luróczi szereplése ily fénye
sen sikerült.

Miniszteri elismerés. A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter Braun Árminnak, Stuhnyalürdö 
bérlőjének azon áldozatkészségéért, amelylyel az általa 
bérelt földekből a sliihnyafllrdői állami elemi iskola 
részére negvásárolt telket, minden kárpótlás nélkül át
engedte, Turóczvármegyo kir. tanfolügyelőjo által köszö
netét és olismorését nyilvánította.

Előléptetés. Svehla l’ál államvasuti hivatalnok, 
ki ilyen minőségben itt Turóczszentmártonban is hiva- 
taloskodolt, Bánóczra állomás/ónöklcé lelt előléptetve.

Szerkesztőváltozás. A Bosztorczohúnyán meg
jelenő „ Busztorezobánya és Vidéke" czimll társadalmi 
lap, amelyet ideiglenesen a laptulajdonos szerkesztett, 
uj szerkesztőt kapott dr. Ferenczy Ödön zólyomvármegyei 
th. főjegyző személyében, aki a felvidéki hírlapirodalom
nak régi, kipróbált munkása.

Nyári mulatság Ruttkán. A mit kai főműhely 
munkásai a kassa-nderhergi vasút tulajdonát képező liget
ben ma délután nagyszabású nyári mulatságot rendeznek, 
amelyen két zenekar fogia a közönséget szórakoztatni. 
Lesz özön kivlll nagyarányú tombola, világposta, auto
mobil- és kerékpárvirágkorzó, konfetti korzó stl>. stb. 
Kzon a nyári mulatságon részt íog venni a kassa-oder- 
bergi vasútnak köztiszteletben álló vezérigazgatója, 
ruttkai Rálh Péter udvari tanácsos is. Ha az idő ma 
nem volna kedvező, úgy a mulatságot mához egy bélre 
tartják meg.

Rákóczl-ünnep Prlvigyón. A ma egy bele 
megtartott Rákóezi-ünnepély minden tekintetben fényesen 
sikerült. Az ünnepségen Nyilravármegyét Gyürky Géza 
vármegyei főügyész képviselte. Az ünnepi szónokok Kiss 
Béla fővárosi tanár és Gregor S. jegyző nagy hatást ér
lek el. I’rivigye község képviselőtestülete elhatározta, 
hogy egyik ulezájál Rákóczi, egy terét pedig Bercsényi 
után nevezi el. Tartalmas beszédet mondott még Lulyák 
Antal közjegyző a reiiilezőbizoltság nevében és br. Kaas 
Ivor képviselő a vendégek részéről. Az ünnepség haza- 
lias hatást gyakorolt a környék népére is, mely nagy 
számban jelent meg.

Zólyomiak dicsérete. A zólyomiak immár meg
elégelték azt a garázdálkodást, amelyet ott dr. Fajnor 
Vladimír ügyvéd lót túlzó törekvéseivel előidézett. Mint 
zólyomi levelezőnk Írja, Zólyom város tanácsa a 
város képviselőtestületének Skrooina Mátyás polgár
mester elnöklete alatt tartott közgyűlésén indítványt 
lettek aziránt, hogy F’ijnor Vladimír dr. két év elölt 
odatelepült ügyvéd, ismert pánszláv agitátor, a városban 
ne nyerjen polgárjogot. Kunok folytán a képviselőtestü
let egyhangúlag kimondta, hogy a községi törvény értel
mében jogát, érvényesíti és kifogást emel az ellen, hogy 
Fajnor Vladimír dr. a város kötelékébe felvétessék. Kz, 
azt hisszük elegendő arra, hogy Fajnor dr. összeszedje 
a sátorfáját és tovább álljon Zólyomból, ahol az ö tót 
túlzó politikájának különben sincs tere. Zólyom város 
polgárságát pedig dicséret illeti eyylianyu határozatáért, 
amelylyel megmutat'a, hogy miként kell elbánni az 
ilyen kiküldött misszionáriusokkal.

A „Zslvena" tót nüegyoslllol meg a „ Tót Muzeum 
Eyyes'úlet" évi közgyűléseiket f. évi augusztus hó 3-án 
tartják'meg Turóczszentmártonban, a Doni nagytermében. 
Kzek a közgyűlések, vagyis inkább az ezekkel kapcso- 
Iaiiis ebédek, vacsorák és kirándulások szolgálnak alkal
mid a lót vezelöférfiaknak arra, hogy a nemzetiségi 
mozgalmak irányítására nézve megállapodásra jussanak. 
Ilyen alkalmakkor nemcsak a felvidéki tótság, (le a 
békési, Csanádi, torontáli stb. tót telepük küldöttei, sőt 
kllllüldi, orosz, cseh, liorvát vendégek is ellátogatnak 
Turóczszentmártonba, ahol meleg testvériesülési jelenetek 
remloz'etnek. Ugyan az elmúlt években megcsappant a 
látogatók száma és azok is, akik megjelentek, nem vol
tak a javából valók, ami a turóczszenlmártoniakat annak 
idején cl is kcscrile'te. Most azonban nagyban remény
kednek. hogy tömegesebben fognak jelentkezni különb 
sen a külföldiek, akiknek fogadtatására már is nagy
ban folynak az előkészületek.

Pótlás. Azoknak a tanítóknak a nevei közül, 
akik a midikor Znióváratján 10 éves találkozójukat ünne
pellek, Ilyó László töl kunfalvi tanítónak a neve kimaradt, 
amit ezennel pótolunk tmlósitónk megkeresésére.

Hasznos szolgálatot velünk teljesíteni, lm a 
városi km. elrongált állapotára hívjuk tel az elöljáróság 
figyelmét; amikor a tüzesetek úgyszólván napirenden 
vannak, ez is figyelmet érdemel.
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T d t r a ^ I s o m n i c z o n
1004. .július 14. 15. 17 és |s-iín

A „M agyarLovaregylet" által rendezve, kezdettik 
mindig délután 3 óra 30 perczkor.

A versenytérre a következő vonatok közlekednek i 
az összes közbeeső állomások érintésével:

Oda :

érkezik 1

20 
05 , 
26 .

10
2 .. 40
3 .. 05

20

— Egy leégett fala. I.i|>tószonlmiklósró| Írja b-vr [ 
le zunk : Az utolsó napok lián városunk környékén bor* 
zászló móilon pusztított a III/.. K In* IO-i*n éjjel a pusz
tító elem majilneni el hamva szí olt a az ejresz Kisporuba 
községei. Nyolczvan épület és számos állat esel! a tűz 
martalékává. A templom és az iskola is odaégeü. Flotté 
való nap Okolicsnón volt nagy tűz. Rotscliihl Jakul) 
föld birtokosnak leégett az uj szeszfőzője, a cseréppel 
fede't gazdasági épületei. 120 juha is elpusztult. A nagy 
szárazság következtében a vízhiány is megnehezíti a 
iUz lokalizálását.

A körmöczbányai áll. fóreálisbolával kap
csolt alomneumban, ahol a tanulók élelmezietnek. 
ebédet és vacsorát kapnak — a jövó 1904/5. tanévben 
következő kedvezményes helyek lesznek betöltendők 
a; ingyenes: kettő, b évi negyven korona díjjal.- kettő. 
c) évi hatvan korona díjjal: kelti*. <1 évi nyolczvan I 
korona díjjal: húsz, ei évi száz korona díjjal: harminc/..
I, az egész évi száznegyven koronát fizetők száma j Tátra-Lomniczról indul 2 <>. p. 2 ő. 50 p. 
nincsen kikötve. Felvétetik minden jő magaviseleUI tanuló. Versenytérre érkezik . 2  .. 20 .. 3
aki emellett minden tantárgyból legalább „elégséges | , ,  f  ....4.___ ,
általános osztályzatú bizonyítványt képes túlmutatni. A 
alumneumlia felvételért folyamodó tartozik a „körmöt /, 
bányai aluiuneum igazgatóságának“ cziinzett. a múlt tan
évi iskolai* és szegénységi bizonyítvánnyal felszerelt
bélyegtelen kérvényét legkésőbb t. évi augusztus bó Versenytérről indul. 5 
1-éig Kftrniöczbányára bérmentve megküldeni. A/, alum rátra-Lomniczra érkezik 5 
neumi igazgató.

Iparfejlesztés. „Pártoljuk a magyar ipart !- 
„Ipar teszi nagygvá a nemzetei!“ Kz a két mottó dis/.ili 
es egyúttal jellemzi :»/. „Ajrdrin* mayynr </>/>forgalmi 
r .  t. most megjelent, remek kiálbia>u árjegyzéket. ,\z 
„Agrária“, mely 19U3. április 30. óta működik, hazánk
ban az első oly irányú intézmény, és máig is az egye
düli iparterjesztö vállalat, mely kizárólag magyar
gyáitmányokat hoz forgalomba. Kzen alapelv szi.oru 
betartásával állította össze árjegyzékének mostani kiad 
ványát is, amely nemcsak arról tanúskodik, hogy a 
vállalat minden irányban ver>cny köpés a külfölddel 
szemben, de egyszersmind !ni tükrét mutatja a magyar
gépipar előrehaladottságának i*. Árjegyzékét a vállalat j Eperjes—Poprád-Felka II. őszi...................... 6 korona
minden éreklódönek készséggel ingy en és bérinentve j „ „ „ III. „ .................... 4

Ver-enytérre
'■ K assá ró l.................................... indul 8

| Poprád-Felkára..........................érkezik 11

V issza:

a 05 perc. 
. 25 .,

Versenytérről indul . . 6 „ 30 
Poprád-Felkára érk .. . 6 „ 55 „ 7
Poprád-Felkáról..........................indul
Kassára....................................érkezik

26 p. 6 ó. 20 p. 8 éi. 36 p. 
45 „ 6 „ 40 „ 8 „ 55 „ 

7 .. 04 
25 ..
8 óra 10 perc. 

11 .. 25 ..
Helyárak a versenytérre: I-ső hely 6 korona, 

Il-ik  hely 2 korona, Ill- ik  hely 40 fillér.

M i n d e n  c s a l á d n a k

saját jól felfogott érdekében csakis a

Kaíhreiner-féle
Kneipp maláta kávét

szabadna pótlékul használnia 
a mindennapi kávéitalhoz.

küldi meg.

A Kassáról Poprád-Felkára és vissza, nemkülönben 
Eperjesről Poprád-Felkára és vissza szóló, ünnep- és 
vasárnapokon érvényes kedvezményes jegyek a verseny

napokon is kiadatnak és pedig:
Kassa—Poprád-Felka II. oszt......................6 korona.

. .. „ „ III. „ .................... 4
Árjegyzékét a vállalat j Eperjes—Poprád-Felka II. őszi.. . .
'.ngyen és bérmentve „ „ „ III. „ . . .

Szerkesztői üzenetek.
— 8. P Bánócz. Grált..... lók íz i éptetéahez. Mi szive

sen emlékezünk Önre. G L. Totprona. Megjön és alkalmilag 
fel is logom használni. Azonban egy ily eszmét fel kell dolgozni. 
Mert amit beküldött, az bírnék bosszú, r/.ikki.ek pedig nagyon 
rövid. Szívesen látom, ha effélével foglalkozik.

| Jegyek kaphatók Tátra-Lomniczon Kuszmann Gyula 
bazárjában és a versenynapokon Tátra-Lomniczon a 
versenytéren. Restaurácziók az I. és II. helyen, 

szintúgy a totalisateurök, bockmaker és zene.

Felelős szerkesztő : Ilin- 
Főmunkatárs: iránit J a

I

Stubnyafürdőn 
1904. julliis 24-én. vuxúrnap. julékoiiyczélii 

t o in b o 1 ti v a 1 egybekötött

A N N A - B Á L T
rendez a fürdőigazgatóság, melyre :t n. é. 
közönség tisztelettel ineghivatik. — A zenét 
M E Z E I  J. hajdúböszörményi híres zenekara 
szolgáltatja. Szabad bemenet. Kedélyes 
szórakozásról gondoskodva van. Kezdete 

este 8 órakor.

PERIiZWEIG J. órás 
ésékszerész Ruttka. 
Nagy raktár arany- 
ésezüstnemüekben, 
fali-észsebórákban.

A nagyérdemű közönség szives tudomá
sára hozom, hogy mindennemű

tá b la - és tiik öriivegraktáram at
kibővítettem, miáltal azon kellem es helyzetben 
vagyok, hogy úgy uj épületek, mint egyes 
ablakok beiivegezését. jutányos és legponto
sabb kiszolgálás biztosítása mellett, elvállalok.

Wix Miksa
liszt-, fűszer-, csemege-, üveg- i s  porczellán- 

kereskedő

Turóczszentmárton.

A Richtor-fóle
LIIIIV) EMTJM CAPS. COMP.

H o r g o n y  - P ú i n  - E x p e l l e r
'vv n-gi kipinb.ili ii.i/iH/.i-r. ;i im-.y már több miut 
'•''•'óta in-: > i / li.»t., Ut.|iir»iúl"hlil alLilmaztatik 
kosmnyncl. ciuziol •-> rnejhu eteknél.
IlltéS. •'bhuiyabb uLuuuituk mi.ltt bevásárláskor
--------  ' utónak b-g\ mik ••Niki eredeti üvegeket

■/•■kbuii a„l.orgony''v«»lj. gygyul é.xa„RichUr"i o g- 
j ■yt.issrl fuga Ijin.l -I. Ml f., I k. 40 f. é. _* k 
‘"'•a'i a lugtubb gyogysz.-itarban kapható.
K'öaktul Török József gyógyszerésznél 
Budapesten.

R ia t.te r  i * \  A.J., é s  társa,,
t;  *9** ei* h ír. -..íV brt sz á ll ító k .
___________ .  R u i i o l a t a ü i .

Fontos fe lh ív ás a m agyar m ezőgazdákhoz!
Miután ;>/ őszi trágyázáshoz Thomassalakot már most vesznek, 

úgy idejekorán becses tudomásukra hozom, hogy
a/ idén sokkal olcsóbbak az árak

cs kérem. hogy addig ne vásárol ja mik. inig hozzám kérdést nem intézlek. 
A Magyarországon 25 év óla bevezeted és

legmagasabb dijakkal kitüntetett „Lóhere" .jegyű

c s e h o r s z á g i  T h o m a s s a l a k
a legjobb, leghatásosabb és a legolcsóbb foszforsavas műtrágya.
A cziüiitlmn oldható foszfursavi.-trlalomcrl szavatosságot vállalunk, neiáni 
hiányt megtérnünk. Továbbá jogában áll a vevőnek a
próba-vegyelmezést a mi költségünkön Mngyur-Óviirott
foga nalosiiaiii.

Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a legkész- 
segesehhen szolgál
I é o 'in  U n r p 7 o || * csehországi Thomasmiivek eladási Irodájának 
L doJU  mdltiZCII ■ ■—  magyarországi vezérképvlsolóje. z =  

I lu d a p e s t .  VI., Teré/.-körut 22.
Óv ü k  n ő j  m i i t  la ü l  f ő  l<li T it o m n «  main It-ni  ön-/, ni olt túl .

Vidékén kapható Gazdik János gyógyjzertaióban Körmcczoaityan, 
Topét ezer S -Megváltó" gyogyszertaraban Tűi ocz-Szt.-.rtaitonban 

es Schönaicli Viktor gyogyszertaraban Zniovaraljan

5 darab „Turóczszentm ártoni keresk. és ipar- 
bank“ részvényt elad Zányi Kálm án helyben.

Sciiictit-szappan
•' r y a S '1 v a g y , , k  u l c s “

.1 p  G y  y  <* I

legjobb, legkladösabb s ennélfogva 
legolcsóbb scappan Minden 

i káros alkati éhektől mentes

M i n d e n ü t t  k a p h a t ó i

MBovásailásnál különösen arra ügyeljünk, hogy § § 
minden darab szappan a „Schicht" névvel és f  ? 
‘ ‘  a fonti védjegyek egyikével legyen ellátva. •  •

kU'dóiungd. nos: Moskoczl Ferenczné. Magyar Nyomda Turóczszcnimariou.
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