XXII. évfolyiini.

51. szám.

TiinW'Z-Szl.-Miírlon, 11)03. (Icczciiibor 30.

éki Híradó.

I
*0 LITl k AI I
I i; TI LAP
El őf izet és i árak:
l-tíész évre .
.
8
I él évre . ............................................................ 4
No|»yecl é v r e ..................................................
2

Esküdtszékeink és a Felvidék.
Iiiii : Turcsányi Ödön,
a lieszleiczcliányai ügyvédi kamara elnöke.

hozatik meg s komoly, ünnepélyes sziliben és meg a megtorló lépéseket. A bányakorllleti püspök az
nagy nyilvánosság mellett hirdettetik ki az ügyel saját közegeivel megvizsgáltatván, azok is jegyző
érdekelteknek, mint annak, amit szakbiróság könyveket vetlek IÖI a kihallgatásokról, amelyek alap
hoz meg és hirdet ki, — hallgató közönség, ján a közoktatási miniszter azzal küldötte le az összes
iratokat, hogy mintán a panaszok alaptalanoknak talál
hiányában,
a puszta négy fal között.
Magyar nemzeti szempontból pedig el nem tatlak. Jelűnek jegyző arra iilasilassék, hogy alaptalan
tagadhatok azok a hasznos eredmények, ame vádaskodásoktól tartózkodjék.
Ám a közigazgatási bizottság nem azt olvasta ki
lyek az esküdtszéki intézmény nyel velejárnak.
Már maga a hatalmas méreteivel imponáló az egy házi hatóságok állal felvett jegyzőkönyvekből
igazságügyi palota, továbbá az esküdtszéki sem, hogy a vádak alaptalanok lellek volna, mert hi
tárgyalóterem komoly, díszes berendezése, a szen a legtöbb esetben a tanuk vallomása alapján itt is
bíróság, közvádló, védő és 12 esküdt ünnepies bizonyítják. hogy a panaszolt cselekmények tényleg
komolysága, az eljárás formalizmusa és a megtörténlek és ha az egyházi lóriim által fölvett, val
közönség jelenléte súlyt és komoly, ünnepies lomások enyhíteni türckcsznck is a dolgokat, azért a
szint kölcsönöznek az eljárásnak s összbe lények megtörténtél meg nem czáíolják, nem tagadják.
nyomásukkal azokat, akik talán hajlamot
Ily körülmények közölt a bizottság azt határozta
éreznének a magyar nemzet lekicsinyítésére, el hosszabb vita után. hogy mielőtt a knl.ns/.miniszU r
arra készteti, hogy azok a nemzet nagysága, rendelkezését végrehajtaná, előbb lel világosiló fölterjesz
hatalma és ereje előtt a kellő tisztelettel és tésben az ügyiratoknak áttanulmányozása utján szerzett
respektussal meghajoljanak.
tapasztalatait összegezi és a közoktatási miniszternek
Az a körülmény pedig, hogy a tárgyalás bemutatja és ezzel njahh rendelkezésé' provokálja.
nyelve a magyar, az idegen ajkú polgárokat
Tárgyalás alá került több kivételes nüsülési enge
arra ösztökéli, hogy a nemzeti nyelvet elsajá délyt. valamint ntadó leírást kérő folyamodvány.
títsák. hogy mint esküdtek ők is részesül
A törvény hatósági állatorvos jelentéséből sajnálat
hessenek a bíráskodás megtisztelő hivatásában tal értesült a bizottság arról, hogy a száj- és köröm
és mint hallgatók ők is megérthessék a fájás az egész, vármegye területén feltartóztathatatlanul
tárgyalás fejleményeit. Az esküdtszéki intéz lerjed. Kz az oka annak is. hogy a Ints ára rohamosan
mény tellát épen úgy, mint az iskola, a emelkedett.
Felvidéken etliikai és nemzeti kulturmissziót
A kostyániak azért folyamodtak a m. kir. állam
teljesít.
vasutak igazgatóságához, hogy olt a 207. számit örház
Az esküdtszéki intézmény fentartása, mellett kitérővel megállóhelyet létesítsen. Kzt nemcsak
fejlesztése és minden támadás elleni megvédel- azzal indokolják, hogy a tervezeti megálló közelében
mezése tehát, a Felvidéken,
minden igaz ipartelep is van, de különösen azzal, hogy a majdnem
hazafinak erkölcsi és hazafias kötelessége.
f>(i( in lélekkel birő szomszédos községek részéről a sze

Bcváli-c az eskütlfszcki infézmóiiy a Fclviilrkcii, vagy sem ? Ezt a kérdési óhajtanám o
rövid ismertetés keretéluMi m egvitatni; mert
azt tartom, hogy az esküdtszék nem csupán a
büntető i”azsa” sz(>l';állatáise^yik eszköze, lianem
egyben nagy fontosságai etliikai és nemzeti
tényező is.
azért ezen intézmény műkö
désének eredményei nemcsak a jogászt, hanem
e lap tisztelt olvasóinak a laikus részét is
érdekelhetik.
Sok szó hangzót! el s még több tinta,
fogyasztatolt el azon kérdés vitatása felett,
hogy czélszerii, időszerű és tanácsos é nálunk
is az esküdtszéki intézmény behozatala ? De
végre is. a liberalizmus győzött a maradi
orthodoxián, meghozatott a törvény, életbe
lépett az intézmény és ma már 4 éves műkö
désének eredményeiről számolhatunk he.
Az intézmény ellenzőinek egyik föérve
az volt. hogy hazánkban, kivált a nemzetiségek
lakta vidékeken, nem lesz elégséges esküdtképes elem. Hitt e tekintetben nagyon, de
nagyon csalódniuk kelletett, mert miiünk
a Felvidéken
- ez az eset aligha fordult elő.
sőt ellenkezőleg, némely felvidéki törvényszéki
székhelyen, annyi esküdtképes polgár Íratott
össze, hogy telt volna belőlük még az Alföld
városainak is. További érvük. hogy aránytalan
nagy kiadást rév az államra. Ez sem komoly
ok. mert az a kétszázezer korona körüli kiadási
mélyforgalom is biztosítva van. A bizottság meleg pár
többlet, amibe az esküdtszék kerül olyan jöve
tolással terjeszti föl a kérelmet.
delmező tárczánál, mint az igazságügyi, bizonyára
Megyei élet.
l'illdrik István szentmáriai plébános mcglolcbbc/.te
nem ingatja meg az államháztartás egyen
az alispán azon határozatát, ainoivlyel Iliros Jánost, az
súlyát. Végül azon érvük, hogy a. polgárokra
Turőezvármogye közigazgatási bizottsága I'. hó 12 ón.
nagy terheit róv s azok óvakodni fognak e ■i xármegye törvényhatósági bizottsága pedig f. hó lt>-án oltani v. k. iskolaszék által kivetett iskolaépilési adó
alól felmentette. A bizottság az alispán határoznia!
kötelesség elül, szintén meg nem állhat,
I;iríot 1sí meg illéséi. .Mindkettőn ifj. Justh György Tiiróczerősítette meg.
mert van elég alkalmunk meggyőződni az vármegye löispánj.i elnökölt.
Hulla Jánosnak szolgája megbetegedvén, kórházba
ellenkezőről,
hogy a polgárok, főleg a
A közig, bizottság ülése
került. A költségek megtérítésére a szolgabiró nem köte
városiak, szintén megtiszteltetésnek veszik
Az ill tárgyalt ügyek közül lelomlitjlik, liug.v :• lezte - az alispán II. fokit határozatával azonban Ralin
esküdtként való behivatásukat s egyes kivé
teleket leszámítva, szívesen vesznek részt mint kir. erdölelügyclö javaslatára a Tólpróna környékén Jánost a költségekben elmarasztalta, amelyhez a bizott
levő kopár területeknek helásiiása elrendeltetett.
ság is hozzájárult.
esküdtek a bűnügyi tárgyalásokon.
A ( 'sopcsányi Forencz ny. tiszti főügyész ellen
S
az esküdtek igazmondása ellen sem Érdekes vita lepődött ki ezután a Jelűnek szillehet
itt a Felvidéken
kifogást emelni, esányi körjegyzőnek llrdlieska Lajos turáni ág. h. evang. elrendelt elővizsgálat állásáról Berecz Gyula kir. lan
mert laikus felfogásukkal és józan Ítéletükkel, lelkész ellen emelt panasza tárgyában leérkezel: mi tul llg velő, mint a vizsgálat vezetésével megbízott, tett
majdnem általánosan, úgy oldják meg az niszteri rendeletre. Jelűnek annak idején azzal vádolta jelentést, amit a bizottság tudomásul vett.
Zathureczky Károly löszolgabirói Írnok panaszokat
itéietük elé kerülő bűneseteket, hogy igaz llrdlieska lelkészt, hogy hivatalos ténykedéseiben poli
mondásuk feloldására csak nagy ritkán talál tikai nézetéből kifolyó részrehajlást gyakorol. Nevezete nyújtóit be Kossuth Rezső megyei kiadó ellen. A
sen, a panasz szerint megtörténi, hogy Noga János panaszokat az alispán megvizsgálta és miután azokat
okot a kir. ( ’uria.
De ha botlanának is, mi ez, azokhoz az snfói lakost, aki csecsemő gyermekének megkereszlel- alaptalanoknak találta, elutasította. Kz ellen Xathureozky
előnyökhöz képest, amelyek etliikai és nem ielése végeit ment hozzá Turánba. a csikorgó hidegben Karoly (elebbezést jelenteit be és igy az úgy a közig,
zeti szempontból az esküdtszéki intézménynyel több mint kél óra hosszai váratta és amikor a színész bizottság elé került, mely azonban a l'clcbbezést eluta
nőt lakásába kllldüliék a kereszlelés megsürgetésére. sítói la.
vele járnak.
Jimiczlcy Kálmán alispán ismertette ezután a
A büntető igazságszolgáltatás ugyanis az azzal rohant ki: hogy tőlem ugyan meg is fagyhattok,
esküt,
mint vallomásmegerösilö eszközt, meri li nem az én híveim vagytok, hanem a zsidóé, rudnói vámszedési jogol, amelynek megváltására a tulaj
egyáltalában nem nélkülözheti és amióta az meri hiszen nem reá in szavaztatok a megyehizottsági donosokkal tárgyalás folyik. A bizottság hozzájárult azon
eskületétel formaságai egyszerűsítettek, sok \igválas/J ásóknál. hanem a zsidóra, t. i. Jelűnek kör javaslathoz, amely ly el a törvény hatósági bizottságnak
kifogás emeltetett az eskü bizonyító ereje jegyzőre. A második esel pedig az volt. amikor Jani ajánlani lógja, hogy ezen vámszedési jogot 1000 koronáért
ellen, jogászi és laikus körökben egyaránt. Kucsma .Máié krpclláni lakos temetéséi megtagadta azéil. váltsa magához.
Dr. Haas .lakab vármegyei főorvos jelentése szetinl
Azonban ha e kifogás, a bíróság ehitt, bar mert nem szavazó I reá. A temetés: csak akkor leljesinyilvánosan, de mégis legtöbb esetheti csak ette. amikor az özvegynek sikerült, hohizonyi'anin. hogy az egészségi állapot a múlt hónapban kedvezőtlenebb
négy fal közötti eskületételeket érdeklöleg térje nem is választó és igy nem szavazhatott ellene. vol: .mint az, előző hónapban, különösen a esuzos lielegehinta és az igazság némi látszatával, úgy nem A pannsz harmadik potuja pedig az volt. hogy Ralin dések. továbbá a légzési szervek himitos hánlalmai
állhat meg az a 12 esküdt es a hallgató András suli ói lakos gyermekének temetésére nem akart voltak észlelhetők. Kzckcn kivilla kanyaró, hasihagymáz
közönség szilié előtt letelt esküre vonatkozólag, elmenni szintén azért, mert nem reá. hanem .felüliekre volt elterjedve.
1. K a u y a i volt Nagyrákön 2, gyógyult 2.
mert ez az ünnepélyesség és nagy nyilvános szavazott.
K/.ekel a panaszokat annak idején a vármegye Jahodnikon 1. gyógy. Helyben I.'L gyógyult 51, maradt
ság még a legrafíinallabb gonosztevőre is oly
10.
Ruítkán
•*, gyógy. 2. meghall I. maradt
Ricsiién
mérvű befolyást gyakorol. hogy az ov ikodlii alispánja megvizsgálta és minthogy azokat heigazoltakfog a hamis eskü letétidétől! De másrészt nnk találta.javaslatára a közigazgatási bizottság a kul 1. gyógyult. Kiscsepeseny ben .51, gyógyult 1»>. meghall
gyógy. |. maradt ő. Ilodoregészen más hatása van annak az Ítéletnek is. tuszminiszterhez terjesztene tol az összes iratokat, hogy I. maradt I I. Kevic/en
amely az esküdlek igazmondása alapján a liánynkerille'i püspök utján az egy házi hálósai: 'egye íalun 4. gyógy. 2. maradi 2.
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Majd Iknictky Kálmán alispán olvasta föl időközi olyan reklámot csaptak, hogy még Amerika élelmes
2. Roncsoló toroklob. Kuttkán Ki, gyógyult 2,
meghalt 1, maradt 13. Helyben 1 gyógy. Jahodnik 2, jelentését, amely a közigazgatás zavartalan menetéről adott kereskedői is megirigyelhették volna, a hivatalos kikül
gyógyult 1, maradt 1. lieniczon 1, maradt. Xátliurcsán számot. Ennek kapcsán Undor Ambrus intézkedést kért dötteken kívül alig vett valaki részt s társadalmi életünk
3, gyógyult 2, mogli. 1. Jezerniczon 1 gyógyult. Felsö- arra nézve, hogy a luróczszontmártoni hetivásároknak ben a kellő visszahatást nem érlelhették meg. A táborok
ügye rendeztessék, különösen pedig, hogy akadályozzák silánysága egyúttal okai, hogy nem képesek valami
stuhnyán egy meghalt.
3. Hasi hagymáz, Gyulafalun T, gyógy, 3, meghalt meg azt, hogy a kiskereskedők összevásárolják a heti értékes eredményt felmutatni s azzal meritik ki erejüket,
I, maradt 3. Lipóczon ti, gyógyult 2, maradt -1, Mosóczon vásárra behozott anyagot, amivel tetemesen megdrágít' hogy a pénzuzsora, áruuzsora, munka és földuzsora néha
megérdemelt czimeit vagdalják egymáshoz az agráriusok
], gvógvull. Hájon 2, maradt 2. Dubovón 1. maradt. ják az élelmiszereket.
Minthogy pedig a hús drágaságának állítólag az és merkantilisták.
Mindeniltl a kellő óvó es gyógyinlózkedé.vek foganaloAhelyett, hogy kölcsönösen, vállvetve működnének
sittattak. Kiscsopcsényben nov. 2t> án az iskola bezáratott, is egyik oka, hogy az állatorvosok teljesithetlen köve
szokásos vizsgálatok alá vétetlek az. összes gy égy szeri árak. felésekel támasztanak a mészárosokkal szemben, ennek a gazdasági tudás, közérdek, :: nemzet megerősödésére
irányuló munkálkodásban, klikkérdckcikcl állítják előtérbe
Egy hatósági rendőri hullaszemle végeztetett Zá- az ügynek a megvizsgálását is kérelmezi.
Végül azt kívánta Pietor Ambrus, hogy a turóez s országszerte olyan zajt csapnak, mintha az ország meg
thuresán egy 2 éves leánykán, aki l'uladási tllnetek között
Imit meg. Kiállíttatott 17 orvosi bizonyít vány és 19 szentmárloiii közkórház mielőbb kibővítessék, nehogy mentéséi cl fújták volna, meg a hazai riadó!, pedig csak
talán öntudatlanul,
látlelet, még pedig 17 könnyű s 2 súlyos leslisérlésről. előfordulhasson olyan esel, mint a mull napokban, hogy olyan eredményeket tüntetnek fel
htll'czolnnk
Uszkaij Bálint pénzllgyigazgatóhelyelles jelen egy mozdony állal súlyosan megosonkiloll ember szá hogy csak a nagybirtokos érdekeiben
tése szerint az állami ogyenesadók bidizeiésébon némi mára sem tudlak a kórházban helyet keríteni, hanoin sikerrel még a kis emberek elnyomatása árán is, inig
hanyatlás mutatkozik ugyan a mull év hasonló idő azt idegen helyen kellett elhelyezni, sőt olt meg is a fővárosi kereskedelem elnyeléssel fenyegeti a vidéki
kiskereskedőket.
szakához mérten, azonban különleges intézkedésre még operálni.
A vármegyei alispán mindezekre a szükséges in
Félre a hamis jelszavakkal, amelyekkel csak egymás
nincs szükség.
tézkedések
megtételét
megígérte,
a
közgyűlés
pedig
el
licrccz Gyula kir. tanfelügyelő jelentése szerint a
megrontását akarhatjuk, hanem álljunk a tiszta „közgazda
határozta,
hogy
a
belügyminisztériumhoz
segélyért
fór
I'. tanévben meglátogatta Szucsány, Kisfalu, Alsóslubnya,
ság é tudomány lobogója alá, mely nem ismer sem
Kút t ka, Alsót üresek, Felsőin rc.se k, Túrán, Szeutmihály, dúl a kórház kibővítésével járó költség fedezésére.
agráriust, sem merkantilistát, hanem kizárólag a közjóiét
Majd napirendre kerüli gróf Tisza István minisz előmozdítására működik.
Üivék, Vriczkó, Mosócz, Laszkár, Szentmária, Valósa,
Kliesiny,
Lipócz, Bisztrieska, l'rickopa, Záthurcsa, terelnök leirata, amelyben úgy a maga mint a minisz
Nem ami mezőgazdaságunk fojtja el a hazai ipart
Kostván, Zsámbokrei, Bella, Zniöváralja, Ahrahámfalu, tertársai kinevoztetéséröl értesíti a vármegye közönségét és kereskedelmet, nem iparunk és kereskedelmünk
Berecz Gyula bízol ísági tag utalva a már hónapok akadályozza meg mezőgazdasági termékeink jutányos
Szlován. Lczsiachó, J ’ribócz. Turóczszenl mártott, Felsöstubnya, StubnyaíÜrdö és Krpellan községekben levő óla folyó bonyodalmakra, azon súlyos helyzetié, amelyek értékesítését, de a közös ellenség végzi el ezen áldatlan
áll elemi összes felekezeti és magán jellegű iskolákat között gróf Tisza István és kormánya az ország ügyeinek munkát s ez helytelen külkereskedelmi pulitikálik, melyet
vezetését át vették, utalva a nehéz feladatokra, amelyek pedig csak akkor irányíthatunk érdekeinknek meg
és áll. óvodákat.
Ezeken kívül Suttón az állami elemi iskola elhelye nek megoldása reájuk nehezedik
végül arra, hogy felelően, ha e téren nem Ausztria parancsol.
zése tárgyában kélizhcn, Trebosztón állami iskolaszerve a bonyodalmak súlyos következményeit ma már minden
Azért félre az opportunizmussal s egyesüljünk az
zése iránt. Körmöczbányán a stul nyaliirdöi állami elemi téren érezzük és a kibontakozás országos érdek
indít önálló vámterület kivívásában!
iskola részére a várostól telekvásárlási ügyben; Kuttkán ványozza, hogy Turóczvármcgye közönsége gróf Tisza
Steinvr Samu.
a fellépett nagyobb mérvű kanyarójárvány
folytán Istvánt és kabinetjét az ország kormányának átvétele
szükségessé vált intézkedések megtétele véget: tárgyalt, alkalmából bizalomtoljesen üdvözölje és azon meggyő
Kalikón pedig konstatálta, hogy ott, tényleg zugiskola van. ződésének adjon kifejezést, hogy az ö bölcs és alkotmá
A nöegylet karácsonyfája.
Vriczkón a tankötelesek beiskolázásának kérdését nyos kormányzásával sikerülni fog az ország ügyeit
Lélekemelő, szép ünnepet rendezett a Turóczmegvei
élére állítva, kitűnt, hogy ha a közigazgatási tényezők mielőbb a rendes mederbe terelni.
Jótékony Nőegyesület a múlt vasárnap Stubnyafilrdőn.
kötelességeiket megteszik, az eredmény sem marad el.
I'j. Justh György főispán feltette a kérdési, mire
i ahol a szegény gyermekek számára karácsonytál álli
Így történt ez Vriczkón is, ahol az erélyes fel az egész közgyűlés egyhangúlag az elfogadás mellett
tolt lel.
lépésnek az lett a természetes következménye, hogy a nyilatkozott.
A jótékonyság angyala szállt oda le. Szent jóié
tantermek meglellek és ott most már csak azok nem
Hasonló módon egyhangúlag elhatározták, hogy
konyság! A te nevedben már sok-sok nyomort enyhijárnak iskolába, akik betegek vagy egyéb nyomorú úgy az uj minisztereket, mint a távozókat üdvöziik.
tellek ezen a földiekén : sok-sok igaz künyel töröltek
ságuk miatt erre ez időszerűit képtelenek. Az iskola
Megválaszttattak azután a közigazgatási bizottság
le szegények, árvák, özvegyek és elhagyatottak arczáról.
mulasztások körüli eljárás ellen azonban még mindig tagjaiul 1904. és 1905. évekre: Justh Kálmán. Klimo
A jótékonyság gyakorlása közben eltűnik minden korlát,
panasza van az iskolának. A beiskolázás egyébként Vilmos, Rakovszky Iván. báró Révav Gyula és Ilólh Emil.
minden szenvedelem és minden más emberi gyarlóság.
nagyobb akadályok nélkül történt meg. Az iskola
Az igazoló választmány elnökévé Kcviczky Istvánt,
Jót tenni, hogy a bajt, szerencsétlenséget orvosoljuk és
mulasztások körüli eljárásról azonban csak további tagjaiul pedig Cserei Emilt, Komora Jánost és dr. Lax
a szerencsétleneket magunkhoz emeljük, ennél szebb,
iskolalátogatásai alkalmával lesz módjában a kir. tan Adolfot a főispán kinevezte: ugyanennek tagjaiul meg
nemesebb cselekedetet nem gondolhatod ki a széttagolt
felügyelőnek meggyőződést szerezni, amidőn úgy az választanak: Beniczky Aladár, dr. Haas Jakab, Michnik
társadalom. Hiszen a jótékonyság dönti le a legnagyobb
iskolaszékek, gondnokságok és elöljáróságok ez irányit Gyula, Mudrony Pál és Zorkóczy Tivadar.
válaszfalakat és bátran mondhatjuk, hogy csakis a szivek
munkásságát a legéberebb figyelemmel fogja megvizs
A lóavató bizottság elnöke let' Beniczky Kálmán nemesebb megnyilatkozásának köszönhetjük, hogy eddig
gálni. A tanítás eredménye általánosságban megfelelő. alispán, tagjai: itj. Bulyovszky Simon. Kontsok György.
a társadalmi forradalmat elkerülhettük.
Azonban még mindig vannak iskoláink, amelyek
Schullz Lajos, pótbecslők: Folkusbázy Gábor Kon lsek
Ámde ne térjünk el tárgyunktól, a stubnyai k.urá
ben sikeres tanításról szó sem lehet, mert oklevéllel
József es Kossuth Gábor.
csonyfaünnepségtől, amely alkalomból Turóo.zmogye jó 
nem bíró, sőt magyarul nem tudó egyének vannak
vzárvaszéki elnök helyetteséül kijelöltetett Rakssányi tékony hölgyei ismét teljesítették egyik legnemesebb
tanítókul alkalmazva. Minden egyes esetekben a kellő
József árvaszéki ülnök; a tiszti ügyész helyet leséül pe feladatukat — a szegények segélyezését.
intézkedések megtörténtek, de el kell ismerni, hogy a dig ár. Strausz Adolf ügyvéd, tb. ügyész.
Már a korai délutáni órákban tömegesen vonullak
legtöbb esetben a tanilóhiány miatt nem lehet az
Megállapították szavazással, hogy az árva és me a fürdőépület köré azok, a kikel a nőegyesület bizott
állapotokon változtatni.
gyei pénzek a Tátrában és a helybeli Kereskedelmi sága segélyezésre kiszemelt. Szülőik, vagy más jó em
Az iskolai egészségügy nem volt kedvező, mert a Hitelintézetben fognak clhelyeztetni.
berük kisérte el a kis gyermekeket, mert bizony azok
kiscsepcsényi állami iskolát és a ruttkai óvodákat kanyaró
Kimondotta a közgyűlés, hogy a körmöczbányai
járvány miatt be kellett záratni : különben ez a betegség siketnéma intézetnél négy turóczmegyei szegény és tan* között árvák is szép számmal \oliak, a kiknek csak a
jó emberek maradlak meg, akik támogatásukat nem
több más községben is előtörd ült szórványosan.
köteles korban levő siketnéma tanításának és nevelteté
A tanítói személyzetben az a változás történt, hogy sének költségeire 1000 koronát szavaz meg azzal a ki vonták inog tőlük és ha mást nem lehettek velük, hát
Hebnár János elbetegesedelt zsámbokréli tanító egy évre kötéssel, hogy a felveendők kijelölése a törvényhatóság elkísérték őket a szomszéd tálukból. Ez alkalommal a
felső járás szegény gyermekeit örvendeztette meg a
ideigldicsen nyugdijaztatolt.
joga lesz.
nöegylet.
A bizottság a jelentési tudomásul vette.
A gyűlés többi tárgyai minden vita nélkül mentek
A karácsonyfát a téli cbédldtoroinbcn állirollák
ál a közgyűlésen, amelyek befejeztével ifj. Justh György
fői szépen ldldisz.ilve és gazdagon m egrakva. A k a rá 
lóispán a bizottsági ' i:■-kunk boldog ünnepeket és újévet
csonyfa körül pedig asztalokon volt kirakva az a sok
Vármegyei közgyűlés.
kívánt, mit a közgyűlés tagjai V-lkes éljenzéssel viszo
ruhanem ű, am elyet a jó ték o n y hölgyek g y ű jtő n ek össze
Nyolcz esztendeje kísérem ügyelőmmel Turóczvár- noz’ak.
és alakítottak át kis vcdeiiczeik h aszn álatára. A term e!
niegye közgyűléseit, de olyan csendes, békés lefolyású
közgyűlése még nem volt Turóczvárinegyénok, mint a I
ho Kí-án megtartott közgyűlés. Pedig most is felszólal
tuk a tót túlzók közül V idor Ambrus meg Kölnit József, de amit mondtak, az a tárgyhoz illett, tárgyilagos,
okos felszólalások voltak, a melyeket a vármegye kö
zönsége szívesen hallgatóit, söl el is fogadott. Pedig hát
a napirend, amelyen ott volt a többi közölt gróf Tisza
Istvánnak bemutatkozó leirata - arra engede.’l követ
keztetni. hogy a tót túlzók felhasználják a kedvező al
kalmat és a liptóiak mintájára ők is rendeznek ennél a
kérdésnél egy kis parázs nemzetiségi vitát.
De ne vágjunk a dolgok folyásának elébe.
Az elnöki székét ilj. .lustli György főispán elfog
lalván, üdvözölte a szép számban (gy begyült tagokat és
bejelentette, hogy löispáni jogánál fogva dr. Bolemnmi
János st(ibnyalürdöi iürdöorvost Tiirőczvármegv e liszie
letbeli főorvosává nevezte ki.

Gazdasági politika.
A „felvidéki Híradó’* Agrárpolitika cziniü c/.ikke
indított arra. hogy e sorokat papírra vessem, melynek
c/.élj.i nem viszályt támasztani ;.z egyes társadalmi
osztályok közölt, sőt ellenkezőleg a társadalmi béke s
az ellentétes gazdasági pártok eszméinek közelítése.
Az igaz, hogy kissé furcsán esik gazdasági pofitj
kai pártokról beszélni, mert liilajilonképen e téren vezé
reink vannak, de párthívei; még nem igen.
Az olvasóközönség valószínűleg tagadókig csóválja
tejet, de mondhatom, hogy minden gazdasági életünkbe
betekintéssel bíró egyén nekem ad igazat. Igaz ugyan,
liogy néha-néha sikerül egy kis vásári zajjal, egy-egy
kongresszusra „párlhivekot" összetoborozni, de ezekben
hiányzik a kellő érlelem és ösztön az. ott hallottak illeg
em eszi csere es értékesítésére. Hiszen láttuk, hogy a
kivándorlási kongresszusokra, melyek érdekében pedig

a karácsony la meg az ajándékok foglalták el és mire
a nőegyesület hölgyei, élükön Justh Fermczné szilt,
Hu'.thyany Mária gráfnö‘Vv.\, az egyesület elnökével
m egjelentek, alig lehetett abban mozdulni.

•Szívhez szóló, kedves szavakkal nyiiolla meg az
elnöknö az. ünnepélyt, amely a jelenlevő intelligens és
díszes hallgalöközönségre is nagy hatást gyakorolt.
Megkezdődött azután az ajándéktárgy aktiak szét
osztása, ami ugyancsak doigot adott a segédkező höl
gyeknek. mert mintegy 7<) gyermek számára kelleti az.
illető ruhadarabokat kiválasztani es kiosztani.
Az öröm, amely a kisgyermekek szemeiből sugár
zott. a bála. amelyet a szülök sóhajtásai árultak el.
bőven kárpótolta a karácsonyfa f. billitása körül huzgólkodó hölgyek fáradságát.
A m egajá mié kozott g y erm ekek nevében egy ügyes
kisleány m ondott köszönő szavakat és ezzel
ünnepély véget ért.

Felvidéki
Rontanék Péter, l'./.i a novet miiiilon ember is-1

Híradó
I

Börtönvizsgálat. A vármegyei börlöitvizs.'ráló Adolf orvos nyújtotta a boldogtalan embernek. Más hírek
meri, aki a lelvidéki pánszláv inox^uliiiakU.il.
aki a bizottság Boniczky Kálmán alispán mint elnök vezetés i szerint csak véiotlenség folytán került a vágányokra és
kivándorlás kérdésével foglalkozik. L)i* azt már keve- alatt f. hó 12-én délben megvizsgálta a helybeli ki mert nagyon ittas volt. nem volt képes onnan fölkelni
vonat elöl menekülni.
solilioii tudják. hogy ez az ember valamikor nyilrai kis- járásbíróság mellett levő fogházul és azt minden lekin-iés
tétben teljesen rendben találta. A fogháznak jelenlegi
|»i»|» volt, akit a zott lián pánszláv llzolmei miatt onnan két lakója van. Kgv gvetvni IS éves fiatalember, aki • . . • • BoldiS. Dezső.
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• , ... iskolai igazgatónak fin, akt társadalmi élénk szerep esc
kicsaplak. Uac/.ái'a ennek, a nyilrai esel elhallgatásával revolverrel
játszadozva, egv 14 eves fiút ve ellenségből! . . • •
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,, , r. . . | reveit is ismerőse közönségünknek, mini örömmé orlosikerllll neki Kgerhen ismét fölvétetni makrát, almi jó lelőtt és ezért ti hónapi fogházbüntetést
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ghazbün'otest. kapott;
múlt napokban sikerrel tette le az első jogi
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viseletével csakhamar megnyerte elöljáróinak szeretőiét. egy turáni Ifi éves liu. aki a nyári árvíz alkalmával az szigorlatot.
l)e hál itt sem volt maradása. Kgy szép napon levelet úszó szálfákat lialászgalla és azért három napi elzárásra
Villamos erő a Felvidéken. A sztroesnói nagy
ítélték. A vizsgálatban részt vetlek lierecz Gyula és Klimá
irt a hoszloni püspöknek, aki! arra kéri. hogy vegye lel Vilmos hizoilsági tagok, Skultéty István kir. ügyész es vízinií, amelynek érdekében a Sehuekei'i ezég meghizotl.ii
«'! papjai sorába. ierl ö amerikai pap szerelne lenni és dr. Lány Krnö kir. járáshtró. Jolen volt azon itj. Justli Turőezhan is megjelentek és tudakozódtak az osotleg leihasználható villamos erő mennyiségéről, tényleg m eg
olt hirdetni az Isten igéjét hilsorsosaintik és honli György főispán is.
valósul. A tervek és költségvetések készen vannak. A
társainak. Az ügyesen irt levél hatása alatt a
A cellulosegyár. A luróczszenlmárloni eelluse vi/.mü 0000 lőerő átvitelre lesz berendezve és 4'500.000
hoszloni püspök nemcsak hogy l'ölvetle öt papjai gyárhan, amely most már jogérvényesen a brassói cellulose koronába fog kerülni, amiből 2*100.000 korona jut az
sora ha, de 100 dollárt is küldött neki ntiköltségül. gyár tulajdonába ment át, mert az adásvovési szerződés pilésre, a többi pedig a gépekre. Amint, hifiik, a liptúminden részletéből! effokliiáltalotl, most folynak az át szentmiklósi és rózsahegyi gyártelepek mát szerződést is
Az egii érsek szivesen vette Indomásul Rovnanok Péter
adási munkálatok, amelynek vezetésére a volt részvény
elhalálozását és nem is tartóztatta, áldásával küldöllo társaság képviselői, valamint az nj i.ulajdonosirik képvi kötöttek a telep vezetőségével. Talán Tiiróczsztmarion
megmozdulhatna és módját ejthetné, hogy pislogó
öl nagy Htjára. Három hét múlva már a hoszloni püspök seletében Lány Krnö, a brassói cellulosegyár tulajdo mécsesei helyett modern villamos világítást rend ezt essen
nél jelentkezett, aki a Halai papot rokonszenvesen fo nosa. huzamosh idő óla tartózkodnak Turóczszontmár- bo, ami most már jóval kevesebb utánjárással és költ
gadta és azonnal alkalmazta. Nem toll bele azonban Ionban, K/.en munkálatokkal egyidejűleg folynak tárgya séggel járna, mint eddig.
lások arra nézve is, hogy a gyár részére a telepengedély
Szedösztrájk a szomszédban. Mint Zsolnáról
kél esztendő. Itovnanek levetette a papi ruhát és onnan megszerezlessék. Minthogy a gyár vezetősége minden
megszökve, Ki Ind el liá bán bankhivnlnlnoknak állóit be. elrendelendő intézkedéseknek készséggel alávetette magát, lávirafozzák, olt kedden kiütött a szedösztrájk.
Ivz a pálya jobban tetszett neki és úgy látszik, tehetsé valószínű, hogy a tárgyalások mielőbb eredmény nyel lógnak
Megvásárolt mandátumok. A „siov. Tyűden
gét is jobban tudta érvényesíteni, mert ot! íokről-lbkra végződni és megindul majd a munka, mely nemcsak ník“ vígan folytatja eseti pénzért a magyarság rágal
eimdkedett. nnyirn, hogy ma annak a banknak nem hasznára lesz a Felvidéknek és első sorban Turöezvár- mazását. Kgyik utóbbi számában azt mondja, hogy a
megyének, de mint fontos közgazdasági tényező, hozzá
csak vezérigazgatója de a részvények nagyobb része fog járulni a magyar iparnak diadalához is. Mini érte liberális, a grófi és bárói orsz. képviselőjelöltök meyvánek tulajdonosa is. Az! lehel mondani, hogy az egész sülünk. a gyár igazgatójának megmarad Nocas Tamás, súrolják a mandátumukat, amely azután nem egyéb,
pénzintézet az, övé. Kittiek az embernek két Icslvéro műszaki tisztviselőül pedig Kubosch Henrik, a kik a mint drága belépőjegy az országos színházba, a jó paj
volt Nyíltan. Az egyik mint drótostól kereste kényeiét., volt részvénytársaság által hivattak meg annak idején tások közé. Mórt özek a képviselők nem a népet kép
de amint testvérének szerencséjéről értesült, maga ván ezekre az állásokra. A gyár könyvvezetése és ügykeze viselik. hanem önmagukat. Haragszik ez a csoh-lót lap
lése magyar lesz.
dorolt hozzá KiladtdHába, ahol most egy előkelő vendég
azért, hogy a képviselők kibéküllek, bár másrészt azt;
— Eljegyzés. Megyeszcrle érdeklődést (og kelteni
lőnek tulajdonosa. A másik azonban, Hovnanek .József
tartja, hogy ha az tirak veszekednek, a nép szenved
az a hírünk, hogy Kolossy Béla kir. erdölelilgyelö, lársaegész mostanáig suszloroskodott Nyitnia és csak most
miatta, ha zsidók verekednek, ez a keresztényeknek
| ci.ilini ételünknek ez a rokonszenves tagja, eljegyezte
táj, ha magyar politikusok hajba k; pnak, a tótot ütik.
bátyjának ösztönzésére szánta el magát arra, hogy ö is
özv. Soest Ottonénak nagy műveltségű és kedves leányát
útnak indul Amerikába, ahol bátyjának egyik birtokán
Nos, a ,,81. T .“ is vigyázzon, nehogy noki is ki no
Alicet,
jusson ebből a jóból, ráadásul a csehek támogatásához.
ispán lesz. I'tiköltségül HMM) ko ónál kapott, meg egy,
Dejiny Uhorského Bója za Slobodu r
hajójegyel Brémáiéi Newynrkig. Lapunk olvasói előtt 1848 49 Naplsal úr. Adolf Pechány. Az l*4s 4<i iki
Tótok győzelme. Mig Nyitramogye székhelyén
pedig l.alág mondanunk sem kell, hogy Roviunek Péter magyar szabadságharc/, története. Irta: dr. Pechány élet halál húrozni folytatnak a jó magyar urak a főispán!
székért,
addig
odakünn a járásokban a nomzeliségiok
nemcsak hogy meggazdagodott az Amerikába kivándo Adolf czim alatt egy nagy fontosságú és érdekes munka
hódítanak tért. így pl. Mijaván, Nyitr.amogyo c lonlos
rolt lótok filléreiből, nemcsak hogy az ottani pánszláv jelent meg e napokban, amelyről legközelebbi számunk pozic/.ióján két szavazattal bukott, meg a szabadelvű
ban részletesen fogunk megemlékezni. Addig is örömmé
mozgalmaknak irányítója és vezetője, de egyike hazánk
adunk hirt ennek a nagy hiányt pótló miinek niegjole párt és a megye hivatalos jelöltje;. Rudnyánszky szolgabiró,
legveszedelmesebb ellenségeinek, aki befolyása revén nőséről mely hivatva van tőt ajkú testvéreinkben ; a tót nemzetiségi párt jelöltjével szemben a törvényhatómég azokat is megmételyezi, akik hazafias érzelmekkel magyar hazához való ragaszkodást, és szeretőiét fokozni sági biz. tagsági választásnál.
A kasztás Rudnón. Bármily különösen hangzik
mennek ki szerencsét próbálni. Ámde a szerencsét, nagy
Megállóhely Kostyánban. Lapunk más helyén
le igaz. hogy Radnóti valóságos akasztást, vitt végbe
részt Rovnatiek Péter osztogatja, mert neki áll módjá foglalkozunk ezzel a kérdéssel, ott ahol fölemlítjük, hogy
két suhanó. Klein János ottani fiatal gazdán, akinél
ban munkát adni vagy nem adni. Kittiek pedig nemcsak a közig, bizottság az érdekelt községek kérvényét pár csépeltek és nem kapták meg a 2 0 —20 fillért, amelyet
az az ára, hogy a busás köz vet,ilddijak.it kell megfizetni, tolókig határozta el fölterjesztcui a m. kir. államvasutak borravalóul követőitek. Ami még szomorúbbá teszi őzt
de ie kell mondani a hazafias érzelmekről is. mert igazgatóságához. Mint értesülünk, az érdekeltek a legköze i brutális esetei, az, hogy az egyik suhancz a gazdának
Hovnanek Péter csak a pánszlávokat islápolja. Kz az a lebb küldöttséget nionoszteiiek a vármegye intéző ve testvéröcscso! Amint levelezőnk Írja, a kétsuhanezot olyan
dühbe hozta, hogy a borravalót, inog nőm kapta, hogy
híres Hovnanek, aki az egri érsek áldásával indult zéreihez is, abból a czclhól. hogy i •rvük megvalósításához
Klein Jánost, összekötözve lábánál fogva a csűr geren
utunk. Persze, Kger hazafias lelkű érseke nem ;1 J'on‘ támogatásukat kikérjék
dájára húzták fel. A szegény ember torkaszakadfából
kolyliinlöl áldotta meg, hanem azt, aki nemes
Szinielöadás Felruházás. Karácsonyfa. Ma kiáltozott segítségért, de mire a szomszédok megérkeztek,
ösztönözve, a szerelőt és béke apostolának indult
délelőtt 10 órakor az állami iskolában felruházást ünne már feketedni kezdett. Még élve vágták le, do súlyos
pélyt- turbinák, amely alkalomból az intézőt szegény betegen fekszik.
tanulói részesülnek segítségben. Délután Ö órakor pedig
Bezárt óvodák. A fellépett kanyarójárvány
a tornateremben szinielöadás lesz, amely iránt nagy miatt a fűlikai három kisdedóvoda t. évi deczombor hó
Klőfizetési felhívás I
éncklödés nyilvánul, f. hó 2Ö-án délután fél háromkor végéig bezáratott.
Tisztelettel kérjük azon I. előfizetőket, kiknek elő- pedig az óvodában (Stoinor fele terem) lesz karácsonyfa
Községi könyvtárak Csehországban Nagy
fi/.otüsilk mull hó vcfíc'vel l.-já.-t, ho«- ol<HI«tónk..t m M l.b " “ "«/"%• Min.]c*okrc ;.z #»1, o B , y k r ,
»«i-* » fontosságú eszmét, pendilolt meg a prágai „Máj" folyó
..
iii/sro lan
lesi IIle! az.
lek lodokcl..
buzgó
tantestület
az en
érdeklődőket..
irat, amelyben Stacli cseh iró olyan törvénynek meghoza
megujilaiii szivoskedjenck.
Újabb ipartelep A zsolnai kiállításnak mégis
Azon t. előfizetőinket pedig kik előfizetéseikkel hát csak hasznát veszik a zsolnaiak. Az érdeklődés mind talát süigoii, amely szerint minden község köteles ogy
év lefolyása alatt közkönyvtárt létesíteni. Kzt úgy tervezi,
ralékban vannak, ezúttal isliszleletlel kérjil k, hogy hátralé inkább nyilvánul ezen fejlődésnek indult város iránt. hogy minden 100 lakos után 5 korona, de minden
kaikat kiadóid vataliinkhainiülöhb eljuttatnisziveskedjcnek. Újabban egy kaszagyár létesítésén fáradoznak, amely községben legalább 40 korona fordítandó évenkint erre
ezélra az alkalmas helyet is kiszemeltek. Szívesen ve a ezélra, indokolásában azt mondja, hogy ha a törvény
A ..Felvidéki Híradó előfizetési ára:
szünk tudomást, a zsolnaiak szerencséjéről, de örömmel elrendelheti, hogy minden községben legyen tűzi
—
-8
kor.
látnék, ha az ipartelepek itt is szaporodnának. Igaz, fecskendő és mindenféle szerszám a tfiz lokalizálására,
iigász 6vre — — — — — hogy a cellulosegyár létesítésével és helyes irányba való úgy joggal gondoskodh.itik az olyan szerek beszerzéséről
Fél évre — — — —
terelésével közgazdaságilag is sokat nyertünk, de kívá is, amelyek a tudatlanság legyőzésére irányulnak. Nekünk
Kiváló tisztelettel
natos lenne, hogy SMihnyafÜr.-lö környékén is létesüljön is az a nézői ütik, hogy a népinilvoltségnok biztosítására
már valami, meri a jőzselgőzfürészi telep nem adliat nem elegendő a társadalmi mozgalom. Nem elegendő,
. A . „IF’el-vid.elEi X3Iira.d.c“
annyi embernek >unkát, mint amennyi munkát kér.
hogy gazdasági körök és más egyesületi eszközökkel
kiiulóliivataln.
TŰZ Stubnyafürdön. Majdnem nagy veszedelem harczoljunk a tudatlanság ellen. Ha a közkönyvtárak,
az
ifjúsági egyesületek sth. slb. ügyeit hasznosaknak
nek lett okozója annak a kis hódénak égése, mely a
báró Révayak tulajdonát képező stiibnyafürdöi vendéglő ismerjük el. úgy mi sem akadályozza azt. hogy őzen
gazdasági épülete mellé van építve. Kőben a hódéban inlézményokot törvény díján rendezzük. Ajánljuk ezt a
H Í R E I N K .
évek óla kiflit és más apróságot árulgat egy asszony, mozgalmat az orsz. könyvtárak és múzeumok folfi íyolö
Lapunk legközelebbi száma, : karácsonyt aki szokás szerint egy fazék parázszstil védekezett a bizottságának figyelmébe.
hó
27-dike
hideg ellen. A fazekat izzó purázszsal hagyta olt
Húrban Szvetozár Váczott. Annak idején
ünnepekre való tekintettel. I. évi deczombe
vasárnap este, amelytől a hódé meggyiiladt. Szerencse, bőven ismertettük Húrban 8/.vclozárink pőrét, amelyet
helyeit már 2f» éli reggel lóg megjelenni.
bogv a veszedelmet azonnal észrevették es a hódét, az 15)02. évi november havában a X,irodaié Novinyban
— üj politikai lap a Felvidéken, a Trenesénhen mely közvetlenül a szénával felt csűr mellett állott, megjelent „Neuslávajine" eziinil izgató czikkoérl, a buda
Sándor Ferenc/, szerkesziéséhen megjelenő Váyvölyyi (elborították és elolto’ták. Remélhetőleg nem is fogják pesti kir. ügyészség indított ellene. A megejtett' tárgyalás
La,,.,k politikai lappá alakult át. A lap szerkeszt ősegeitek
alapján kél hónapi államfogházra Ítélték el, amely ítéletet
azt továbbra ott megtűrni
kötelékében találjuk lapunk ^m unkatársának llanji
a Kúria is helyben hagyta. Most következik a fekete,
ElgáZOlás
öngyilkosság. Vasárnap este
János z.iyugróezi polgári iskolai igtzgalonak n**vöt. ak
leves, amelyet a kir. ügyész tálalt, fel neki, tudomására
a felvidéki nemzetiségi mozgalmakról fogja tájékozni a rémülettel vette os/.re a székgyár mellett lakó váltóőr, juttatván, hogy büntetésének megkezdése végett folyó évi
I ái,i>ölyyi Lapok olvasóit s azonfelül n lárezarovat hogv a síneken egy súlyosan sebesült ember leimig. deczombor hő SJO-án d. e. !) órakor jelentkezzék a váczi
vezetője lesz. .Szivesen üdvözöljük az ttj lapot, mely Csakhamar megállapították, hogy az illető Spányik állaiulogháznak igazgatójánál.
politikai lap. bővebb körétben járulhat hozzá a Sámuel, pribóezi születésű ember, aki Turóczszentinártoii. .
.
. i I • l
I ........ I; l
I
I..................______
...I.t.l 1 ..I u-s.tL-.ilf
iitr|.|11.-1r/ll I l'S
A posta kérelme. V karácsonyi ünnepek által
lián napszániosnuiIlkával
szokott l’foglalkozni
felvidéki
magyarság
érdekeinek
elömozdiíásáhov.,
nagyobb forgalomra való tekint,el tel, kéri a
Ifjúsági egyesület l’lclrir.li ,l«mw .•.Is.-.t.in-sülii j i/.licn már llngyllliiissáp kwyrli-let kllv.-IfH <■!. .Mimii előidézett
posta,
hogy
a csomagokat tartósan, erősen adják postára.
i s k o.—l a i ....... már
..........
l-ósíilil, kitllnl, I,.|«.smii elokesíl.ll » vi-sio Im lm »■.
állatni .............
.Szárnyasokat, nyalat slb. csomagolják, mert a reájuk
••
ihogy községében ifjúsági egyesüli'.et létesítsen.
Iv/.eil |,eitta magát oly merték hon, hogy mikor a sebeit be alkalmazott táblácskák gyakran leszakadnak és a kill •
munkásságáhan segiiségére volt Grigor Miklós hitoktató. kötözték és lefektették, daczár.a, hogy mindkét kézfeje deuiény kézbesít bet len lesz, Fontos a helyes czimzós is.
0 ^
\ ...... ..............
™-m..i«i i.-j ™
- ..n>™ * *
napokban megalakilotlák | léseket szoiivedeli - azonnal elaludt. Ilyen a Ibi pótban a melyei ni igára a csomagra kell Írni. Kivan itos, hogy
40 pártoló taggalI aa limit
mull napot
szállították he a kórházba. Az első segélyt dr. Slraiisz a lehűlő neve és lakóhelye a csomagon is rajta legyen
, az alapszabályokat jóváhagyás végeit bemutatták.

F e l v i d é k i
Szerkesztői iizenel.

M
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Elvem : csekély h aszon, n ag y forgalom !
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L e g a lk a lm a s a b b
k a rá c s o n y i és újévi a já n d é k o k !

HlvaOnk.ni lintlkdn* nim ii
................................................. ....... ko/.aiiii c.-ak tcisziikc misül nem
kö/lü in !■;'.•./ le ije i, illírben. 1le azt IlUz.-in. llog'v llirlapirói
k iay is eleget leszek , lia nyilaiko/.alíUn'il iiicgcmlia fogadat k m |ii'<>kaioi'szere
péi, meri mint n illk ai birtokosi iiasl.an hívták m egarra. T ói liazalisájpil nem em legetett, sem p e .i i_ i/g a ló I.es/éileérl az elnök
m id re nem utasította. A l.eszé.le közben tin iéin J f i H r - közb e
kiáltások nem l'clcinlilcttók meg é ne j nem relirált. Végül,
|„ w - a Ladányi nr aiial em liiell I.i.», len - (e i ,i, r -a n y i féle dolgok
koliolm anyok, meri Csanyi m ű i eg y én i nem is ismer". Kaidig
nyilatkozatának veleje. Azt Imgy j o g a voli

K a rá c s o n y i és ú jév i

\f----------------------------------------------- i
K arácsonyfa-díszek, díszm űáruk, illat
szerek, fényképtartók, farsan g i czikkek,
em lékalbum ok, m indenféle képes könyv,
ifjúsági irato k , diszm iivek, zenem üvek.

okunk sincs válloztatnii meri amit irtunk, azi egv
bizony it ja.

a l e g o lc s ó b b á ra k mellett
nagy v á la s z té k b a n k a p h a t ó k
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Moskóczi Ferenczné
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T u ró c z -S z t.-M á rto n b a n .
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E lv e m : csekély h aszon, nagy fo rg a lo m ! |
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Nagy karácsonyi vásár!
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K épalbum ok, képes levelezőlapok, diszlevélpapirok, névjegyek, zsebkönyvek,
írókészletek és tén tatartó k , han g szerek ,
ezigarettahiivelyek és alkalm i tá rg y ak .
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M in d e n fé le ch in a -e z ü s t á ru k b a n
nagy választék-
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T u ró c z s z e n tm á rto n és v id é k é n e k a
k a rá c s o n y i ü n n e p e k
a lk a lm á b ó l ajánlom
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j á t é k és f a s z e r
raktáramat.
T h o m k a IL/L.
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.Miinlfiiiicmii női ru h aszö v etek ,
ruli.'i és l.luiisc flanellek, s/.iurs
hmisi i.-i 11« b a rc h e te k és kreto n o k n ak fölöslegét,
lovábbá remi
kivill ll:i-t választék li.ill l.-llj.-.l.l)
téli kendők, ec h arp o k , boák,
k arm an ty ú k , d íszes k ézim u n 
kák, férfi ny ak k en d ő k , sap k ák ,
keztyük, fu tó - • - div án sző n y egek, asztal- <•- ág y íeritö k , fü g 
gö n y ö k et sdi. i(■:••11h•>t•:i le sz állí
to tt á ra k o n
- ^ á | . , r . lomI>.<.
;iIk:iIni;it nyújtva f•/.;’»Ií;11 :i !. ez.
v<•vkü/.íi11/.*’•üli«•U knnicxoiiv i s/iik
^éi:lciri olcsó á ra k im-Uh i !»«•

KM ETJ.
d iv a táru k eresk ed ő

T u ró c z s z e n tm á rto n .

k e r e s k e d ő ........ ■
Turóczszentm árton.

Nagy karácsonyi vásár!

SZ.

Pályázati hirdetmény,
Turóczvármegye mosócz-zniói járásúhoz
tartozó znióváruljai körjegyzőségben iiresedésben levő s évi 800 korona fizetéssel jav a
dalmazott segéd,jegyzői állásra pályázatot hir
detek s fellövöm a pályázni kívánókat, miszerint
megfelelő okmányokkal felszerelt pályázati
kérvényeiket sürgősen, de a folyó hó végéig
mindenesetre nyújtsák be.
A kérvények — melyekben a tót nyelv
ben való jártasság is igazolandó — Dugovits
Titusz vármegyei fűszámvevő czimére Znió
váraljára (a körjegyzői hivatalba) küldendők.
Stulmyafürdön, UHM. decz. ló.

PERLZWEIG J. órás
ésékszerész Ruttka.
Nagy ra ktár aranyésezüstnemciekben,
fali-eszsebórákban.

Zorkúczy,
loszoljTíiliiró.
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Schícht-szappan
-------■ v a g y
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Legolcsóbb

karácsonyi ajándék
c s a k egyedül, v e rs e n y e n kívül

j e f i y c y e l

ka p h a tó

'legjobb, legkiadósabb s ennélfogva
legolcsóbb scappan.
Minden
káros alkatrészektől mentes, i

ROUKÓ J Ó Z S E F

M in d e n ü t t, k a p h a t ó !
B e v á s á rlá s n á l k ü lö n ö se n a rra ü g y eljü n k , hogy § £
m in d en d a ra b s z a p p a n a ..S ch ic h t' névvel é s
V
fenti v éd jeg y ek egyikével le g y en e llá tv a
* -

V

özv Moskóczi Feroncznó

20 év óta f e n n á l l ó k e r e s k e d é s é b e n

Turóczszentmárton.

