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Jókai Mór f

Y éghetetlen nagy gyásza van a magyarnak.
Meghalt nagyjaink között is nagy alakunk: 

Jókai Mór, a kö ltőkirá ly.
Halála Ilire mély részvétet, fájdalmas érzést 

kelt nemesük hazánkhan, de az egész világon, 
mert e szellemóriásnak nevét a m üveit világ 
mindenütt ismerte.

Beesülést, hírnevet szerzett a magyarnak 
egész világon. Azok közül a kevesek közül 
való volt, a k iknek neve. emléke tovább tart 
érczszobruknál.

A magyarok istene ajándékozta meg vele 
a magyart, hogy bevigye öt a müveit nemzetek 
világirodalmába és ott is az elsők között bá
mulják teremtő le lkét. Lelkének fénye, szivé
nek melege megszűnt: de munkáiban belátha
tatlan időkre fog élni.

A magyar nemzetnek végtelen nagy a 
gyásza. Könyes szemekkel á lljuk körül rava
talát és mig szivünk sajog a veszteség fájdalma 
alatt, addig hálatelt szívvel tekintünk a Minden
hatóhoz,. aki Jókait —  n ekü n k  adta.

Rákóczi.
A közelmúltban lezajlott vasúti sztrájk 

mint valami vészterhes felhöórias takarta be 
nemzeti életünk egét. Vészes felhöóriás. mely
nek vad, félelmetes perspektívája szorongó 
érzést ke lte tt minden hazája sorsán aggódó 
honfiúi kebelben . . . Es a fenyegető borúlátón 
egyszerre fényes, vakító sugár tö rt keresztül. 
Ragyogó sugára egy éltető, melengető égitest
nek, melynek hatalmas méretei belevesztek a 
szemeink előtt gomolygó óriási felhörojtokba. 
De a méhében halálos veszedelmet rejtő tömeg-

hála az égnek —  elvonult lejeink fölül és 
a tiszta égről égy szebb, biztató jövő t jósló 
esillag mosolyog le ránk.

Vegyük kezünkbe a teleszkópot és jó  
csillagászhoz illően vizsgáljuk meg az égitest 
felületét, mélyedéseit, dom borulatait: vegyük 
minden zegezugát éles megíigyeles alá : vajh 
mit, re jt 1 1 1 0 1 1 0 1 )0 1 1 ?. . .

Gondos, lelkiismeretes vizsgálódás után 
nyugodt lélekkel je lenthetjük ki, hogy reményt, 
megnyugvást, bizodalmát és minden alapfölté
te lét egy nemzet nagyságához. De honnan jö tt?  
A természeti erők milyen megnyilvánulásának 
köszönheti létét ?

Arra keletről, tulnan a Kárpátok sötét 
bérezem, nyugtalanul háborgó tenger vize 
mellől, hová 200 évvel ezelőtt kihűlt anyag
ként lehullott, miután foszforeszkáló ragyogás
sal, hatalmas Ívben végigsistergett a magyarok 
égboltján.

Kétszáz hosszú éven keresztül sírta vissza 
a k ihű lt tetemet a zokogó nemzet. A hány 
sóhajtás fölszakadt kebléből, azt mind arra 
v itte  a susogó szellő: a hány könycsepp k i
csordult szeméből, az mind arra szállt, szelíd 
fehérrojtos felhők méhében is üdítő harmatként 
permetezett alá a drága lia n tn . A hányszor 
végig gázoltak a nemzet vergődő testén, 
a hányszor bemocskolták fájó le lkét, annyiszor 
lehelte sápadt, vérteden ajka a te nevedet: 
Hej R ákóczi... De te nem jö tté l vissza! Nem

siettél erős karoddal letaposott nemzeted segít
ségén'. élettelen tested talán megérezte a hivó, 
szózatot; dermedt karodban egy perezre talán j 
fe llángolt a vé r: lecsukott ajkadra talán vissza- 
csalta a riadó danáját, de mi nem h a llo ttuk ... 
Idegen föld hantja nem tudatta velünk a vissza- j 
térő é le te t: idegen lég nem hozta hozzánk, 
lelked riadóját. Ks változtak az idők. Elvonul-i 
tűk földünkről a dübörgő harezok fúriá i ésj 
termékenyítő béke honol a szabad magyar 
hazában. Megváltozott az idő, csak egy nem! 
változott : rajongó vágyakozásunk, epekedö 
sóhajtásunk utánad. És a suttogó szellő csak 
vitte, vitte tovább is a kesergő sóhajtásokat 
hantodhoz.

V it te . . .  v it te . . .  és nyomában forró, epedőj 
érzések támadtak fe l m illiók kebléből. Ésj 
meghall otta ezt a végtelen kesergést, ezt a! 
tenger vágyakozást a magyarok királya. Be
lopta magát keblébe, rezgésbe hozta szivének, 
lelkének húrjait. Átérezte azt a nagy, végtelen 
szeretetet, mely e nemzet keblében honol. 
K irá ly  és nemzet egy közös érzésben fo rro tt 
össze szétszakithatatlanul.

Egy test, egy lélek lettek, k iknek egy a 
gondolatuk, egy a vágyuk, egy az óhajtásuk. 
E g y ... és öreg, jó  k irá lyunk egyik kezével 
végigsimitot.t népe lüktető  halántékán. Nyomá
ban megszűnt a vér lázas lüktetése. A másik 
kezét, békítő jobbját átnyújtotta a Kárpátok 
bérczein keresztül, mormogó tenger partján 
domborodó sirhoz, hol a k ihű lt test pihen. 
Megragadta a hideg kezet és csoda történt.

Megnyílt a sir és a mi lelkünk mindensége, 
vágyaink, óhajaink koronája indul hazafelé...

Te pedig, magyar nemzetem, rohanj fel 
templomaid tornyaiba! Zúgjon a harang, zeng
jen az alle luju, szálljon fel imánk zsolozsmája 
az ég fe lé : hazatérő vezérünk. II. Rákóczi 
Kerencz és jóságos, szeretett kirá lyunk dicső
ségéért.

Egy cseh-tót pamflet.
IX.

A vörös posztó.

Sok panasza van a cseh gúnyába bujt tót 
atyafinak a magyar vasutakkal, posta-és távirú- 
hivatalokkai is.

Semmi kétség, hogy az ezeknél a közle
kedési intézményeknél alkalmazott tisztviselőkre 
és szolgákra nézve jó , sőt elengedhetetlen szük
ség is, hogy a vidék másajku népével é rin t
kezve. ennek a nyelvét b írják, de azért e 
hivatalok minden körülmények közt nyelv 
tekintetében is csakis magyarok lehetnek s igy 
azokkal, a k ik rő l föltehető, hogy a magyar 
nyelvet b írjak, csakis ezen a nyelven érin t
kezhetnek. Ezek joguk és hazafias kötelessé
gük egyaránt. Ha már mostan jogvégzett fiatal 
tót urak és deres hajú tót ügyvédek, akiknek 
a magyar nyelv tudása egyik eszközük arra 
nézve, hogy kenyeret kereshessenek, melyhez 
o lykor dúsan ju t  a hús is, meg a jó  magyar 
bor. tüntetőén tótul kérnek vasúti menet
jegyet, postabélyeget s mi egyebet, akkor a 
magyar tisztviselőnek igenis jogában áll azt 
mondani hogy nem tud tótul, mert a tisztviselő 
magyar ember is egyúttal, aki nem tűrheti, 
hogy saját hazájában az ö nyelve ellen tűn 
fessenek bolondok és nembolondok, ha mind
já rt ju ris  vagy medicináé doktorok is az i l le 
tők. Ez a mi álláspontunk, s most már térjünk 
át a pamfletra.

A pamfietiró mindenekelőtt néhány éle- 
inényét mondja el.

„Egyszer —  igy kezdi p le tyká ját —  egy 
vasúti kalauz fe lh ívott, hogy hagyjam el a 
vasúti kocsit, mert tótokat akar beletenni. S 
úgy is történt, tó t munkásokat te tt a kupéba. 
Tisztességes külsejű, m üveit embernek fö l
tétlenül magyarnak ke ll lennie, csak a közön
séges, műveletlen em bér maradhat tótnak, —  
oly felfogás ez, amely teljesen bele illik  a 
magyar állameszme keretébe."

Hát bolond lyukból bolond szél fű, —  régi 
igazság !

Ezzel az ö rabulisztikájával éppen a ma
gyarság m ellett tanúskodik a harmadik osztá
lyon utazó cseh-tót atyafi. Mert az a magyar 
kalauz az ö veleszületett magyar tapintatában 
müveit, vagy legalább a jobb osztályhoz tar
tozó embert sejtvén az utazó cseh-tót atyafiban, 
meg akarta kím élni oly utitársaktól, amely 
pálinka, bagó és egyéb hasonló illa toka t szokott 

! terjeszteni s akkorákat köpködni, hogy még 
ja íiires amerikai köpködők is csak kismiskák 
hozzájuk képest. Persze, helyesebben cselek

s z ik  vala az a kalauz, ha a kaszás-kapás tá r
saságot I. oszt. fülkébe ü lteti, a cseh-tót atyafit 
pedig békén hagyja a maga III. osztályában.

„Más alkalommal láttam, igy fo lyta tja  
amint a kabin?, egy tót su lié rt, aki a már 

I induló vonatra akart felkapaszkodni, vissza- 
! taszított, úgy, hogy az háttal a földre esett. 
Azt láttam, amint egy zsidó egész tömeg tó t 

| munkást gyömöszölt bele egy marhaszállitó 
'kocsiba, hogy Pestre szállítsa őket. —  Egy 
I magasabb vasúti tisztviselő, aki rokonom, úgy 
tett. mintha i em is ismerne engem, am ikor öt 

! az állomáson tót nyelven megszólítottam. Pedig 
j egyébkor csókolództunk, ha a magánéletben 
ta lálkoztunk. (Az a magasabb vasúti tisztviselő 
igazán csókolni való ember, —  de nem egy 
111 osztályon utazó cseh-tót pamfietiró á lta l! 
Referens.) -  Egy vasúti vendéglőben fizetni 
akartam s tótul hívtam a pinezért. Ez a lábá
val dobbantott, rám k iá lto tt és elment. (Ez a 
pinezér is csókolni való flu vo lt! R e/.)

A vasúti állomások kizáróan csak ma
gyar nevet viselnek. Hronec - Kisgaram, 
Nővé Zámk y Érsekújvár, Lubochnya Fenyő- 
háza. Hroby Kiscsepcsény stb. A fe lira tok 
is csak magyarok az összes állomásokon, épp- 

j  úgy a vasutak összes nyomtatványai, menet- 
tervei stb. Csak itt-o tt láthatni német menet
rendet is. Az a tót, aki magyarul nem tud, 
a tisztviselők kegyelmére van utalva, a k ik  
o lykor egy szót sem tudnak tótul. „Nem tudok 

i tó tu l", ezzel utasítja el sokszor a vasúti péuz- 
| táros a tótot (igenis azt a tótot, aki magyarul 
I tud, de tüntetésből kér tót nyelven menet
je g y e t. Re/.)

Velem is megtörtént egyszer Besztercze* 
báuyán, hogy tót nyelven kértem menetjegyet, 

Ide nem kaptam, s m ialatt a v ita  fo lyt, a vo
nat az orrom e lőtt elindult. (Bár legalább az 

j orrát e lv itte  volna az a szerencsétlen vonat 
ja cseh-tót a tyafinak! R ef.) Pedig én nem te 
tettem magam, én tényleg nem tudok magyarul. 
(A mi pedig szemtelen hazugság, mert a pam- 

Jletben lépten-nyomon idéz magyar szókat, ne
veket, mondatokat, még pedig meglehetős 
helyesen! R e f)  Máskor meg Tiszolczon három 
II. oszt. menetjegyet adott a pénztáros egy 
Ili. oszt. menetjegy helyett. (Nyilván úriember
nek nézte a cseh-tót atyafit, —  de hát tévedni 

j emberi dolog. R ef.)  A vasúti állomásokat a 
legegyszerűbb embernek is magyarul kell
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tudnia, múslvülömben nőm boldogul. A 
kalauzok gyalázatosán bánnak ;i tó tokka l: 
taszigáljúk, galléron ragadjak és igy hozzák 
ki ókét a k< .-sikból. s gyalázó nevek, mint: 
Te disznó, te büdös stb. mindenfelé hallhatók. 
(Persze, hogy persze! A részeg tót /atyafival 
nem is lehet ám mindig szőrmenten bánni! 
A pamfletin') pedig, hogy rágalmazhasson, úgy 
tünteti föl i dolgot, hogy általában úgy bánnak 
mindéit toti .1! lie f)  A vasúti tisztviselőket 
és egyél) alkalmazottakat igen sokszor a leg
kisebb nemzetiségi nyilatkozatért is áthelye
zéssel büntetik meg. (Pedig elcsapással kellene 
az olyanokat büntetni, akik a magyar kenye
rén élve. a tót túlzókkal, vagy a cseh-tóf ué|i 
bolonditokkal rokonsz

Ez az egyik oka a kedvetlenségnek és 
fenségnek. Másik oka ama lordiila.han van, mely 
országos gazdasági |»<»litikában tudó")ve!közöli, midőn 
volt nemződ |iárl a szabadelvű pártba belépett. E 
leolvadás által úgy a szabiid elv ti párt, mint a kormány, 
melyet az összeolvadás termékének leheteti tartani, erős 
agrárius csatolókor kapóit, mely egyrészt a mezőgazda 
ság hat hálós favorizálásában, másrészt a koroskodeliíti 
ó.n ipari törekvések kürti Igái olásában érvényesült. Nem 
állidiaijuk ugyan, hogy az akkori kabinet tője. Síét!
Kálmán, egyoldalú agrárius velleilásokuak engedett 
volna, de az áramlat alól: mely akkor igen erős volt, 
ö sem vonhatta ki magát egészen és a kontomplaliv 
módszer és ama kimagasló tekintély mellen. Melynek 1 
mini politikus és mint nemzőig izda örvende'l, a keres- urizál s bár 

•Z.ili'k. /év. Ism erők kedök, nagy- és kisiparosuk léjesóválva küvetlieliék | Persze, legjobb szerelné a ..Nár. N'ov.*‘, ha
elő. szolga bíró s más magyar hatóságok nőm III

tisztviselőkkel s elismerve a 
vasutasok érdemeit, mert ezeknél nem lehet hátralék, 
ezeknek dolgozniuk kell, nem liamlizli itn.ak. mint a 
megyei hivatalunk s klllön'éle úri szinokurák betöltői, 
mint pl. a tanfelügyelők síit. stb. Nem tételozlliik lel 
annyi ostobaságot a lót vezérezikkezűről, hogy ne tudná, 
hogy mi az a szinckura és mi a dologiakul ni plopó; 
igy hát csak gonosz rá lógásunk jeleni lieljllk ki azt. 
mikor az iskolnfelügyelflkröl einlilott módon nyilatkozik, 
akik szerény lizclésérl oly munkát végeznek, aminőről 
jiórsze aliliau a négy l.d közé ; árt lói redakezióhan, 
ahol jó pénzért ilyen gyalázó ezikkekei gyártanak, 
fogalmuk sem lehet.

\ szolga bíró is a lét lap szerint csak hiimliz, 
éhezik, mégis fölemelik a fizetéséi.

egy ese te t. Minikor egy ti oncsénm egyei vasúti j ugyan az eseményeket, de türelemmel kellet: várniuk, j ügyelő 
ő rt Erdélybe helyeztek át, mivel a  ló t K restyailtj hogy tulajdonképpen mint fejlődnek a dolgok. j hl ti h
já ra tta  a helybeli plébános k özve títésével. Ez j És jött, 
a lap nem is nem zetiségi, lumem k lerikális  s Ekkor 
egész hibája mz. hogy tót nyel ven je len ik  m e g .! kai nagyobb volt,
Előfizetési dija I forint e g \ évre. (De mi a igondolhattak volm 
manót olvasson vasúti ő r „k lerikális" lapot ? fájdalmaikat. 
lie f)  Aki valamely allami vagy vasúti tiszt- Csak mikor 
viselőtől, szolga bírótól bármi tek in te tben  is szilien és biztos, erős 
függ, az őrizkedjék a tót beszédtől, ha csak ; rudat és löleg midőn megtörtént az a nagy csoda, hogy

él tu
senki sem gondolt, a politikai káosz, lánc/, amit a Szvalopluk ivadékai in elkövetnének, 

állapotok helyreállításának gondja sok-;
'. egyes osztályok 

gyógyítsák k

Tisza István gróf megjeleni 
kézzel megragadta a kői

nem akarja, hogy ezt az alá valóság vét a lekele fellegek a belpolitikai égbolton szétoszlottak

H Í R E I N K .

Jókai Mór halálhíre pénteken a reg
geli órákban terjedt el városunkban, dél felé 
pedig már mind mki csak a nagy veszteség
ről be.-zélt. A mvgdöbbentg bir mindenkire

kesség  jolonek tek in tsék . Egyszer egy vasúti és elszálltak, csak ekkor gondoltak a kereskedők és ’,u‘l;v ' *>;ita s t gyakoro lt. A koz in toze tek re  a nap
az ó hajaiktisztviselőtől azt kérdeztem , hogy hány ó ra  iparosok arra, hogy immár itt a; 

van ? E lővette ó rá já t s m egm utatta  uektmi, orvoslásának és gazdasági téren is 
nehogy a k á r  egyetlen  egy tót szót is kény te-j.súly helyreállításának. A remény 
len legyen kiejteni. Ez meg az udvariasabbak i kabinetfő éles pillantásához és belátásához liizödött. de

folyam án kitűzték a gyászlobogókat, je léü l 
annak , hogy Jó k a i .Mór halá la  nem zeti v e sz te 
ség. Mint halljuk , a várm egye közönsége rész 
vé ttáv ira to t in tézett tíz e lhuny t özvegyéhez .

közül való. Egy másik hasonló alkalom ból IwtklrmiMMI M e r Károly korezkmlrtomlt*, i mimsánr A »'>VábM..kra v á rju k  nz országos in
valamit m orgott s ha ta t fordított nekem . nagy tekintélyéhez es czélíudatos erélyéhez is. És most '^ -k e d é se k e t, am elynek  keretében Turóczvár-
fígy a Csorba-tónál levő vendéglőben bankét- teljes folyamathan van a
tét rendeztek. A társaság válogatott volt. (X 
nem lehetett valami nagyon válogatott, ha az ót

s jó m egye
részét.

is kegyelettel ki fogja venni a maga
teremhet, ha a harcz hevében nem lőnek tu 
A veszély mindenesetre elég közel van. Elintünk fekszik 

nélkül tekergő  és  111. kocsiosztályban Utazó I a felhívás, melyet 21 kereskedelmi és ipari egyesület! m' ,,an-V l,:ll»o1 :i fővárosban töltött. — L)r. //wiáJakab, 
cseh-tót atyafi is köztük volt! / iV/.j K ísérle te t képviselői bocsátottak ki a budapesti kereskedelmi és I Turóczvármegyo tiszti főorvosa, Budapestre utazott és Ő 
tettem  s egy alispánt, ak i szüle tett tót, tótul j iparkamarai választásuk alkalmából. .Mig egvrészc elég ,(,lsegéiiél a királynál kihallgatásra jelent.kezelt, hogy

tőle. Csak belátással bírnak, hogy ne Ítéljék el a la . in árai vezet-e j ""^köszönje a neki adományozott Ferenci József-rei.il 
ség minden tagját egyetemlegesen, másrészt (dküveiik! lov»Kkvroszljel.

Személyi hírek, ltj .Justh (iyö

szólítottam meg, valamit kérdezv 
integetett, nőmet kinálgatta az ételekkel, d
tótul te rm észetesen  nem beszélhete tt ili/m  tá r  azt az érthetetlcnséget, hogy program injukba felveszik
saságban.

Hasonló állapotok uralkodnak a postánál í tünk, mert ■
az önálló vámterületet mint eóv/. Érllietellenséget t

r. M. K E. A felvidéki magyar kö 
gyeslllcl lunnznirgyci osztálya ma délután 3 óral-or ;

is. Irt is minden magyarul foly Megtörténik 
s:nr. hogy fanatikus magyar poslahioata/nokok a I sok 
tót ezimz ják. \n ie ly  á l l í 
tása, hallja-e ön cseh tót /atyafi, alávaló hazug
ság: / íV /.i A tót ujsaglapokat az árnyékszékbe 
dobálják vagy azzal a fe lira tta l küldik vissza, 
hogy „czimzett meghalt", „czimzett eluta
zott-. Sehol se Írnak annyi ajánlott levelet, 
mint a totságon. Egy pozsonyi tót nem bízva 
a magyar postában —  Murciieggre utazott s 
o tt adta fel a nekem —  a pamptletirónak 
szóló levelet.
detlensége és sovinizmusa messze földön hir- 
hedt. Mert vájjon széles e világon hol engedné 
meg magának a postaliivatalnok azt, hogy 
'ótoknak szóló levelekre pl. kutya pánszláv 
<r-h. megjegyzéseket Írjon? (Néhány sorban 
mennyi rágalom! lief.)

A magyar táviróbivalok sem jobbak. Tótul

(heteden, bog össze gazda- " " W i f j .  Jnath ííyörgy főispán elnöklete alatt.

nézve az önálló vámterületnek

sági ezé íjaikat politikai elvekkel és miért teszik ezáltal ' vi r,'ml,'s közgyűlési tart, amelyre az cgyosillot tagjai 
gyárosra és iparosra nézve lehetetlenné (!Z('mu‘l tongliivaliiak. Klll in megliivók nem küldetlek szét. 

a csatlakozást V A pár .•xrellciice gyakorlati pályáknak Rtlttkai Ráth Péter udvari tanácsost, a Kassa
it legkovésbbé lenne szabad elveken nyargalni. Beájuk '"hdJmrgi vasul vezérigazgatóját a múlt héten Kulikára 

k csak a gyakorlati meg- V;’"'«»k és már minden előkészületet megtettek méltó 
képeznie, melyre egészen ellenkező fogadására. Mindez azonban kárlmvcszotl, mert a vezér- 

a válasz az egyik és a másik esetben, ti vakoljad 'ingató  más hivatalos elfoglaltsága miatt kénytelen volt 
lérliak nem lehelnek feltétlen |,ivci. vagy feliéi lén ellen- elhalasztani.
zői a gazdasági kiegyezésnek, vagy az önálló vámterület- „Rózsahegyi Hírlap", amelynek megjelenéséi
nők. Ezt a függetlenségi páni politikusoknak kell előző számunkból jeleztük. I. évi május hó lé n  

Ini, kiknek elvi polidká: kell csinálniuk, de a ' tényleg megindult. A szerkesztőség adni akar egy
A m agyar postah ivata lok  ICll- munka férfiainak első sorban azt kell kérdezniük, hogy 'fen befolyástól filggellen, magyar szellemil. tisztességes 

‘ ' ' ‘ ' a konkrét esetben mi az okosabb, jobb és biztosabb! l|!,llKon in társadalmi lapot, mely a megyei magyarság,
.a város és vidék érdekeit képviseli. Munkatársainak név
sorát is közli, akik között több is iiért névvel is lalálko 
zunk. Minden vállalkozást, mely a magyarság tömörülését 
czélo/.za, szívesen üdvözlünk. Szívesen üdvözöljük tehát 
a Kózsaliegyi Hírlapot is és hosszú életet kívánunk neki.

Miniszteri kiküldött. Uiplóizenlmiklósml Írja 
levelezőnk : A vnl ás- és közoktatási

A „Nár. Xov 
du össze

Ky. sem I;'î  V
igy szól:ik I

galtajodva 
is •telt.

: a Ma gyár
aid sztrájk

<‘g'y;iltalán lehetetlen aürgönyözui s igy a tótok követke/iében .
i mag.Nar vag\ nemet nyelvet kény teletlek .ti .k- a vasutasok ..hazaliai lanság" áról p.muszkod I beli állami iskolák látogatására Bőid is Ignác/. Iucóe/.s/.t- 
iiiisünálni, ll'ifryIlii Sllrgönyoznelv. jn.ii. N'-kik „-nár Minivel linzatinsk.nlm, mikor Tisza' múrlnni állami ,,„l^áii és loisokcrcske.luhai iskola (»»/.

közoktatási tanács latiját, knl.lto i.1,7 Iá

Kereskedők ős i|mrosok
A magyar kereskedők, nagyiparosok c- 

közt egy idő óta oly mozgalom van folyamat 
nek e/.élja e kereseti ágak érdekeinek nyomatékosalil, 
képvisoletu. A gyáriparosok már alapítottak eg\ országú: 
szövetséget, a kereskedők most dolgoznak e-\ orszá-o: 
egyesület létesítésen. E ciciből iml az egük, Ind a 
másik vidéki váiosb.111 gvillésezm j. s niiu<|/iillt’t ü.-ü.n 
mel üdvözlik a gondoláiul, s élénk tetszéssel 
az. Az iparosok is megmozdultak, ami a 
kamarai választásokra \a!ö k.w.iil.tdésbeH nvilv

teletömte zsebeiket a lajliárkodásérl 
jutalmat a korlesszolgálatokéri. .1

ŰO/.gillllia. '" I" a D»»l?vnr szcIloiiC-nok az „egységes magyar Idicsérik a 
álla innak" és a magyarosításnak ez az elilgárdája minden* i nverö mód

iparosok | léié .végzett foldesurak
'"-"■' I.' \ádoltatnak. akik különféle szinokurákon élnek,
' •"'i,l)b csak ráillik ezekre a szájas hazafiakra, ami közuiotidásunk :
"r-/agos „Uram. uram. ide a kenyérrel, különben illhagv lak .'••

Marakodnak egymás között a li/.eiésekérl. az egyik a 
a nembivalaliiokvilág, az c>ak 

li-g bírja, vagy pedig menjen 
találkozik j Amerikába dolgozni és keresni nekik, de ezt i> o.ik 

l'iumen ál. az állam állal

k már eleget is lett. A 
miniszteri biztos nyájas leereszkedésót és ni.-g- 
<" át. A növendékeket több Ízben meg is dicsérte,

alt.

b'gjob

" 'öltje .. ,\z Utolsó 1
- ■' kereskedelem, nagv- 

e |i|n volt, E kereseti ágak 
k. hanem jelentökei 

f I ö/' nő k csak elenyésző c.M.'kél 
* a már létezők közül so 
hez.cn tudtak fentarlani,

W részének ki kellett 
vagy örökre, vagy

löleg. t ( '.mard l.iné-n. llát mi lesz majd ükkor.

rra.mil imzaliath.... :ii?t:.-il j kiknek ihilj.-..rnt:iir,il Os M nlnivcl
Hoiais '/.;ikisim;n:lijt tatiiisiu, 
mli.r liáláv.tl

4 j  elad (eoske \ rttsuii sztrájk blytán »
liszlviselíik ni;,tinit i., uSj ...... Iiiiiállák.’ hi>Ky

.ililinirrvfi titltttlyriúmk l'.isink lörlútini. Kilrnytiltlln- 
Iáin tíz elvi állic-.l. czás híre 11 múlt hél,.,, ,,.rjcilt el, 
/ iircKiim/i Méla máv. hivatalnoko'. a inozgdoni egyik vez - 

"'"yatoll | lőj. m k testvérét az igazgatóságtól, ahol eddig’ kö* mi.iIÍ 
er..l. „ >z„|Kál.„„l telj,.s i l , „ „Ilkái áll......isim/ h elyű iék  «

e\ hivatalos ha/.aliak meg meg is szaporodunk .' v 
kormányok nevezetesek arról, hogy hivatalokat , 
kúrákat terűimének ! Csak előre hal vígan

"'0l'IVk ™" ..... ....  e/ér, , 4 ......... ,,,, „elv,,...... . .........................................
' I ....... f  l irvc"> ............... « . . .  Tiiriik lat..... ..  inérnJIk liulynilulclt .. .......................... ..

- C v  n í k i r í i r ' í l i h ’ "W  * "kai'‘ .............. .. Színészetünk. Az ta .k j.n w z n tu rtg i zzitti-
....... . ,'"1 ' i»'/i\iselok ellen kerülni igazgatósága megtartotta ez évi gyűlését, aniolyoii

T ..........I" ' » mi énlékeink s/é sem lelielelt
mar e»;ik s/ért se,........ . mint Mnljnk. Tur.icM/nntinir-

M a lk iiz ik  ■ Innunk n liiznltságlmn ké|,viselöjn nincs is. II, kűri..... k

e Sitiish/rn Mór kir. segéduiérnök a kolozsvári ii 
•- s/adi hivatalhoz áthelyezte:ven, ii| állasát már a napok- 

:»/ irka ti ka elfoglalja. Helyébe a 
Tónik István kir.

czolóhol \ en



F e l v i d é k i  H í r a d ó

iáddal

minis/.K'!

ál vállo/.ias.Mik. 
• volt főispánja,

közüli mái' csak u kész, a befejezeti dolgok előli állunk, 
alléikul, hogy azokra befolyást gyakorolhatnánk. Ilalmni/ 
ez évre is Iliéül-a pia e/| a színi k-rillelel, liár megfogyva, 
meri llilili város kilépőn a kerülőiből. A mull éviién 
színészeink Imsvél u'án larioltak nálunk előállásokat. 
Kz éviién csak szeplemlierlieu kerül .1 sor reánk.

— Egyházak v izsgálata. A szokásos püspöki 
látogatásokat Sárkány Sámliéi liáiiyakenlleii püspök 
megbízásából most teljesíti A /a r li i i in  Marion luióc/.i ág. 
Ii. cvnng. lőespores.

Vízvezeték Rózsahegyen. A szomszédos vá
rosok mind szépen haladnak a fejlődés ú ján. Kürmöcz- 
liányán dohánygyár lelálliiásán fáradozmk, IJplóbaii uz 
egész, vármegyére kiierjeszlik a Iclelonhálózato', Rózsa
hegyen pedig vizve/.elékel lélesilenek. amely egyszerre 
modern várossá emeli Rózsahegyei. Nálunk is volt szó 
villamos világításról, telefonról, de azért még mindig 
csak petróleumlámpát égetünk és csak 
beszélget illik.

-  Névmagyarosítás. A helügy m
megengedte, hogy Bírna András és kisk 
priekopai lakosok vezetékneve „ lJanutu ra

Kramolln Viktor, Nyílra vármegy! 
legközelebb győri főiig vészi hely ellesse lóg kinevezlelni.

U] plébános Jánoshegyen. Május hó l -én, 
vasárnap, d. u. '■> órakor foglalta el Buócz Sándor, a voll 
kékellői lelkész, a jánoshegyi pléháuiál. amely re Körmőez 
városa, mini kegvur, megvál iszlo'ia. I’.ilkovics limit 
polgármeslor és Borda Imre városi tanácsos, a kegyura- 
ság ncvéheii, elkísérték uj állomása helyére, amelynek 
halárán a hívek, a községi elöljárósággal élükön, váriak 
és lelkesedéssel logadiák. Megjelentek olt a jánoshegyi 
plébánia liókegy házának. Alsói üreseknek hívei is nagy 
számmal, közülük a ti ital lóriink. mint bandérium, ma 
gyár ruhában, lóháloa. I’.dkovies K.mil polgármester lel .es 
szavakkal bemulalla az egyhegyü.i hivukiiek újon , ni 
megvál.iszloll lelkészükéi, akii a jánoshegyi biró üdvözöli 
hívei nevében, l’lclrich János, az alsómrcseki elemi i-kolai 
igazgató pedig magyar lidvüzö szí vak kíséretéi) m. szép 
viiághokrélál nyújtóit át neki. Ivzután az aj lelkész vála
szolt az üdvözletre, megköszönve a szives logniRntnsl 
és vallási -s hazafias kölelességcik buzgó leljesilésére 
kérve híveit. .\ jánoshegyi kápolnában „Veni S.-inoto"
s veesernyo fejezte be a szén ........pélyt, amelynek gyű
n\ őrit i lö kedvezőit. Ilogv mily jói hatás.-.-I volt a népre 
a kegy uraság megjelenése ez ünnepélyen, muinitik egye
bek közölt azok a lelkesült éijenzé.ek, amelyek akkor 
hangzottak lel, mikor a népszerű polgármester és \ 
tanácsos elliiicsu/va ;• u ;piöl, Körmöczro liajialíak.

A katonai őrség bevonása. Április bő 2 I 
délután katonai őrség szállta meg a vasúti állomások it 
akik katonai pontossággal várlak minden érkező von ilol 
és olt állottak a pályaudvaron, inig a/.i a vonat el neu

I.illan vág-ujhelyi áldozatbárány : dl. Markovies Rezső is. le a talajról, ősziek alá jóformán meg som mivclhotö s 
A Národnie N'oviny szerint április hó 24. napján este lia lehetséges is, az ily későn vetett rozs sohasem sike- 
H órakor szép és nagyszámú közönség jelenlétében tartotta rülhe! oly jól, mintha annak elvetésére korábbi idöpon- 
évi nagygyűléséi a budapesti Töt egylet/iinányi János tót választunk, mert nem liir kellőleg megbokrosodni, 
elnöklete melleit. űrömtől repesett az ember szive, mi-! ritkásan megy a télbe, aminek következmény a meg* 
kor látta, mennyire terjedt az érdeklődés a tói nemzeti | fagy ás, vagy legalább is a gyengébb termés és késői 
ügy iránt. Annyi ember gyűlt össze, hogy nem volt,érés szokott lenni. Korai burgonyák illán inkáid) vellic- 
liolv hova leülni. Bántsak beteljesednék, -  Írja a lap, tök az őszi kalászosok, 
levelezője amit dr. Vagno* János 1RUU. okt. 4 én
"itílid.";, mint akkori .Julik a iiaS>S}'UI«t mopijitój r.1.18. «?>■>.
beszédében: hegyon a mi egyletünk tiszta lót. legyen FSmunKat&rs: iiúnii jóhom.
tűzhelye a pesi lólsúgnak. lOs hál. istennők, az egylet -------------------------------------------------------------------------

v.d eredmény esen működni. l'j elnök lett: Rntíai András, 
alelnök : Ilodzsa Milán sth. slh. A „Hej Slovácit“, mint 
valami szent nemzeti himnuszt állva hal.gáttá meg a 
ló; sokadalom, magyar nemzeti Iliiiinuszról, királydalról 
persze még csak nem is álmodlak a lót atyaliak, de 
még csak ma. var szó sem esett olt. Ks mindez ott tör
ténik M igyarország szivében s a túlzók mégis elnyoma
tásról. üldöztetésről panaszkodnak !

Az ember tragédiája Prágában. \ bninni
I.idusé Noviny-iieÁ iiV/20) jelentik 1'rágáhól, hogy a 
prágai cseli nemzeti színház június elején ismét mű
soraim veszi fel Madách híres miivel, még pedig teljesen I j/gy életnagysága fcslnmnyt készítünk mindenkinek 
uj kiállítással. Mi .sem olyan utolsó irodalom tehát a teljesen ingyen, ha részünkre í> rendelést szerez és 
magyar, .'melytől annyira védik a csehek a magyaror-1 azoi.ii egyenkint vagy egyszerre beküldi,
szági lótokat.

Az osztálysorsjáték Játékterve. A nmgy. kir.
szab. osztály sorsjáték hivatalos játéktervéi, amelyből . 
világlik ki, hogy összesen száztizezor sorsjegy közi

T Z i l á u g ' i h . i r ' ü .  I
la „ l í KKi i l í D"  Icslészcti milintézet a kiválóan sikerült 
!él nnagysága arczképuiröl, melyeket elismert művészek 
által készít. .Számos kir. közjegyző által hitelesíttetett) 

elismerő levél a világ minden tájáról.
E l s ő r a n g ú  k é p e k  á r u i :

Olaj-, aquarell- és pastellfestósben fénykép 
maii 4S -ii.4 cm. nagyságban ára 20 K

Leglinouiabh kivitelű Brom, Platin és k rétarajz  5 K.
Részletes árjegyzék bérmentve.

„ R E K O R D
ltuilnpest, VII., UoUenhillrr-utc/.a 10. sz,

$$ festészeti 
miiintézet

.ÍVJ,000 koronát sorsolnak ki. a nagyközönség bizo i 
'ára ismeri. Tudja ugyan róla a/.:, hogy a világ vala- 

i mennyi nsztálysorsjáték-lorve közt a legjobb, de mégis j 
I csupán esik nagy számsort lát henne. Hanem az éli i 
j elevenségét viliék a sorsjátékba azok az adatok, amely i* 
kot nemrég egyes főnyeremények nyerőitől megtudnunk. 

| sikerült, s amelyekéi, akkor közüliünk is. Kgé.>z sor cm- j 
bér: iparos, hivatalnok, kereskedő, gazda, önálló és j 
iika linaziitl vonult fel elöltünk, akik hol egy -egy avul 

I c/.ad. ind egy egy negyed sorsjegy-gyei vagyonra lellek 
j szert. Ok az eleven bizony ilek.ii és hirdciói annak, hogy 1 
i a inngy. kir. szab. osztálysorsjáték játékterve megfelel 
világszerte eberjedt kitűnő Iliiének.

KÖZGAZDASÁG.

A R ic h te r -fó le

LINIMENTUM CAPS. COMP.
H o rg o n y -P a in -E x p e lle r

egy régi kipróbált háziszer., a mely már több mint 
ISIS év óta megbízható be'löVzsölésül alkalmaztatik 
kószvcnyncl, csuznal és meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
-------óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket
dobozokban a, .Horgony" véd jegygyei és a„RithIer“ czég- 
jegyzóssel fogadjunk el. -  so f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható.
Főraktár:T ö rö k  Jó zse f gyógyszerésznél I 
B u d a p e s te n . "
. F t io i i t e r  F . A.a. é s  t á r s a ,  f
£v caű8z. é8 kir. -.ivari 8z4Uitók. ám.

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertarában Körmoczbanyan. 
Toperczer S Megváltó'' gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban 

es Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

i kato- jól he

liagvta. Dolguk úgy.'in nem nkndl, de :i közön: 
érdeklődéssel nézte a nálunk szokatlan katonai fedezete:, j ápolása alkalmával a (a'ajt porba nyitjuk 
A múlt héten szerdán azonban távirati reudble'ro az j irtjuk, mint nagy lomlutzallal biró nővé 
egész vonalról bevonták :i katonai
náiiik is, akik békés tartalékosok voltak, hazautazlak 
Ksztergomba azzal a remény nyel. hogy nemsokára ultim 
iiukhn is eljutnak.

Esküvő. S'iltrsz József, a turóczszcnlmárioui 
állami polgári iskola lanára, f. évi április hó íJO-án tartotta 
esküvőjét Ki ey tag Kmy urleáuy nyal.

A burgonya elhelyezése a vetésforgóban, v
,n,s| burgonyá' a veiésforgöhali könnyít elhelyezni, részint 

mert e lekinlcilicn nem mondható igényesnek, másrészt, 
meri 1,‘ilajkimelö növény s végül, meri önmagával jól 
megfér. I'.zeii tulajdonságai könnyűvé (eszik beosztását 
s meg csak a lermclendölélcség idejére ked lekinlcilcl 
lenni. A burgonya minden növénynek jó olövelemény él 
képezi, amely tulajdonsága arra vezethető vissza, hogy

gyomokat
ilil'jl

kot ja s igy annak kiszáradását, nicglümüdését 
ailyozza, a talaj tápanyagtartalma. azaz trágyázott* 
iránt azonban nagy kívánalmakkal lép lel s általa- 
4 lehel mondani, hogy terméshozama a ,alnj láp 

;azdagságával egy enes arány lián növekedik. Kzcrt

Eljegyzés Krcc< Gyűli, a üiróe/.i gazd isági gyen heremlt.'zve, h
'ékpéuzlnr köny velője, „ nii poklm jegy ozle el S/.kle istállót l ágy áha, vagy
ö/.v. Wilcsekné üedves leány át, leilvighct. istállói rágy ;i ugyan

„Iszonyú ami itt történik 1 czimli hirünke.. löbbé-kevésbbé apás

lak

amelyben arról adtunk hírt., hogy a ny itrámegy ei kir. 
tanfelügyelő jelentése szerint olt több községben a 
gyermekeknek magyar könyvük sincs és amely közle
ményünkben annak a reményünknek adtunk kifejezést. 
Img^ a uyitr;.i urak nem érnek rá. begy intenzív ma
gyar nemzeti tevékenységet fejtsenek ki egyesült erővel, 
hanem majd talán az Országos Magyar Szövetség meg 
dk iireghedö nemzetiségi hajuk majd csak inas útra 
terelik ékel. a „Nyiirai llirlftp“-oi arra inditolla, hogy 
megirigyelje a mi jóhiszeműségünkéi, llát szó ami szó. 
mi büszkék vagyunk jóhiszeműségünkre, amely ly el 
teljesen önzetlenül munkálva, még mindig reméljük, 
hogy a magyarság mégis csak megmozdul valamim cs 
lerázza magáról azt a nyűgöt, mely tesicn élösködik. 
.vzt pedig őszintén sajnálnék, ha a Ny. II újsághíre 
megvalósulna és l.iljtitiny (j tiszt áv ny it rámegy ei kir. 
Innleiügy elő ny nyílómba készülne. Nyilravármegyének 
soliasem lesz oly lelkes tanügyi vezére, mint Liberliny. 
aki több mint egy negyedszázad óia mintaképe a fel 
vidéki kir tanfelügyelőknek.

Jó társaság. A budapesti tótok szinielöadási. 
tánc/miiilnlságot rendeztek a minap, amelyen ott volt 
Vcszclovszky Kcrencz érsz. ké|»viscló és az örökké ár-

saga 
lián e 
a ll v a u

tehát ügy 
rendezésé

•lemre kell ni 
léi s lehetőleg

Itatni azt is a vetésforgó he— 
o'l.-itörekcdni, hogy az úgy le- 

egy a burgonya vagy közvelleliül 
ahhoz lehetőleg közel kerüljön. Az 
a burgonya kemény i'.öiartarlalmát 

íztja, de a holdankéiili termésiioza- 
mely körülmény az istállótrágyázás 

utáni nagyobb termésben leli magyarázatát. A burgonyá
nál a mesterséges trágy ák használata igen kifizeti magát, 
ha azok okszerűen és szükség szerint lesznek alkalmazva. 
Könnyebb talajnemeken 80—MO kg. kainit, kötöllehh 
i.ilujoKoii 120 kg. szuperfoszlát és 'Jo -120 kg. chili- 
salétrom lesz a megfelelő trágya, kiitollchb talajoKon a 
kainit pótlásra nem szorul, mivel a talajnemek mar eredet
től fogva sok káliumot tartalmaznak. Nagy igényeket 
támaszt továbbá a talaj kellő megmunkálása s kivált 
képen az őszi mély szántás iránt, amit a vetésforgó 
berendezésénél ligyelmem kívül hagyni szintén nem 
szabad s ezért oly növények után következtessük a 
burgonyát, amelyek korán lekerülnek s igy utánuk a 
a talaj még ősszel kellő ítélvén megszánt haló. Kent el 
noiiduttakból következik tehát, hogy a burgonyának 
;o^ elöveleményét képezik a gabonafélék, takarmány- 
növénvek, hüvelyesek. I többi kél növénycsoport kivált- 
képen, mert a talajt kedvező kiilturallapótban hagyja 
bátra, igy sokkal könnyebben hozható olyan állapotba, 
nmeivel a burgonya megkíván. I iáim különösen a tava
sziak tcrmcllielok nagy sikerrel, inig az ősziek veiésc 
azért nem ajánlható, mivel a burgonya későn kerülvén

PERüZWEIG J. órás 
és ékszerész Ruttka. 
Nagy raktár arany- 
ésezüstnemüekben, 
fali-és zsebórákban.

DM i ,

I n l^ z ó : E 
Az intézet v.

é” vi zontbiztositó-társnSdg.
I n i i- l.ii- V -ri.i MiOiiMiA-MrsuU! védnök-

tY f i  vas.
állása 1003. évi derzember 31-én.

.ói- és kcrüleli ' 

: -knál fennálló

években esedékes tii/díj .k

V hliMniinvi nl.vpok ellicüe/csc

_■ idu/isl tartaléka

.....................  hlteleíök . . . .9. Ktörő évi nyer e v nleu á 'horat
10. Kuriialml nyerésén . . .

I.IMHI <■
2',4HTSjamist no'liss.á 8-

A bl/ti)sl’A»i dijik igen Jutányosak * a leim ril:i> károk • 
leggvor- iMi in és i -vpontosa'i' « i lénl cinek mea.

Rir.tusitasi aj.i: I Unkát a . i'.iivös tib feltélr>k mellett elfő. 
gadnvk én k i/. n . fclvll’ ” i kit kéa/s. n adnak ■
, i  éil Jég. 6* vla.- n 'h lzlos :ín i• ág* m g) atm  i/a g lo itta ly a , 
valanui.t ö tiic a  v izei-, lő- é* k» ruleu ügynökei.



BORFOGYASZTÓ KÖZÖNSÉGNEK!
* *  A tolnnmogyei gazdasági egyesülőt által 
k i t ü n te te t t  szöllöinben term ett 80 liekto liter

TOMI SZSGÜH1I fBEtSBBBI
kicsinyl»en. heKtoiiKéiil 32 f*orinl«krt. bér- 
mentve bármely vasúti állomáshoz szállítva, 
utánvét mellett küldök. Kiváló tisztelettel

TAUSZIG A. iu-iduiiiki íVikíiny 
ved«• és li* *rl frmelö

FUCHSOL
Kipusztitja az összes rágóállatokat és pedig 
patkányokat, házi- és mezei egereket 
emberekre és háziállatokra való veszély 
nélkül. —  Kipusztitja az összes férgeket, 
u. m. poloskát, bolhát, muszkát, molyt 
sth. a fajzattal együtt. Minden állatnem 

részére külön szer.

----- Sz á mo s  e l i s me r é s .  -----
Kapható:

Toperczer Sándor
gyógyszertárában Turóczsztmárton.

Ajtók, ablakok, cserépkályhák 
és különféle faanyag

egy ungy lakóház átépítése következtében olcsó 
á ron  eladók. —  ( ’z iin  a k ia d ó h iva ta lb a n .
1 lf)7. sz. 1004.

Árlejtési hirdetmény.
Vallás- és Közöld. in. kir. .Miniszlcr l'r I. évi SNS-J. 

számú magas remi délé vei ;i turúezszentinárloni állami ! 
iskolák épületénél es/.kö/.lcmlö liel.yn-állilási munkálalok 
kiíltségeire 28f>2 korona 22 lill. mélló/.iuioff engedélyezni.

Kzon építkezési munkálat toganafosilására az árlej
tés f. évi május hó 28-án délelőtt lo órakor liivatalom- 
tian fog meglarlaliii.

A zárt ajánlatuk a megfelelő ll)"„-nyi háiiatpénz- 
zol I. é. május hó 2S-ig d. e. I" óráig nálam (fényuj-l 
tandók.

késólih érkező ajánlatok nem fogadtatnak el.
A műszaki 'iiiivelelck hivatalomban na|ionla lo 12 

óra köztitI megtekinthetők.
Turóczszentmárlon, 1004. május hó 1-én. 
Turóczvártiiegye kir. Tanfelügyelösége:

lilTCCZ ( JViliit.
kir. tanfelügyelő.

&

I
■>:

K  hölgyvilág

É
d

iá

részére!
•'bn-'. n ■ i;...- \ saját maga 
minden divat szerint, iá

"• 1 1 ""zitheij ruháját
/ igazítható női derék- 

szabászati készülék - _■- 
i ni. le .,, szabá- 

szati r a j z o t  megtanult 
volna. Kim; készülék minden 

testalkat részére

s z a b á l y o z h a t ó .
Akadémiaiig vizsgázott. Szamos elismerő iratok. 

Egy készülék ára 3 korona.
I tán vét no lelt! I tán vöt mellett!
Minden I ulliirállamhan t irv. védve év szaba 

i Iáim azva
|-''d.e|.viselő egész Ktiró|iára :

Guschelbauer Antal, Sopron 
E. Drechsler, Bé c s ,  v,fla2,#i ,n,?n'
Ké|«v gheii kerestetnek.

4 db Ruttkai takarók ós hitelintézeti 
részvény eladó. Czim a kiadóban.

Kiadótuiii.jdonu' flloskoczl Ferenczné.

K e l v i  (1 ó k i  II i i' o <1 ó

XXuziá i vlss/.ll vu llllllllá lllll

Erzsébet királyné-alap sorsjáték
Ö cs. és kir. Fensége Ferencz Ferdinúnd 
föherczeg legm agasabb védnöksége alatt

Főnyeremény

iö0 .0 0 0 fc
§  10.ÜÖÜ, 5000, 3000, 2000, 1600, 1000 stb.
H  koronás nyeremények. Összesen 7000 
B  nyeremény.
8 Egy sorsjegy ára 1 kor.
I  Kapható Turóczszentmártonban: Kufler Zs., 
H  Lauffer Jakab, Schwarz Kálmán, Spitzer
■  Albert és Wix Miksa és a Fiókügynök-
■  ségnél Budapest, V.. Nádor-utcza 23. szám.

* 9
•.ul. | t e i i / 1 . Iiavuukint 11 iihi koronáig kereshet 
uiimli ni, liszír—  •■'i ii minden szakismeret nélkül, 
Küldje he c/.imél 1. tüö. jelige alatt r következő 
■viniiv Aiiiioiicen-Abtelluny des ,,Mor.;ur Mannhoim 

M«ei lelil't i .

HP* &  n .  s b

H i r d e t m é n y .
Ezennel közhírré telelik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügym inisztérium ellenőrző közegei a 

Magy. Kir. Szab. Oszlálysorsjálék (XIV. sorsjáték! I osztályára szőlő sorsjegyekül fellllvizsgállák, azok a fő- 
árusitóknak árusítás végett kiadatik.

Az I. osztály tmzása 1904. május hó 17. és 18-án tartatik meg. A húzások a M agyar királyi 
állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási teremben (IV., 
Eskü-tér. bejárat a Duna-utcza felöl). — Sorsjegyek a Magy Kir. Szab. Oszlálysorsjálék valamennyi árusítói- 
nál kaphatók.

Budapest, 1004. évi április hó 24-én. P \a g y  Kir Szab

Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Tolóit)', Hazoy.

XXIV-ik m agyar királyi

jótéhonyczélce állam sorsjáféh,
melynek remélhető tis/tt jövedelme kö/hasznii és jótékony ezé okra fog fordittntni.
Ezen sorsjátéknak 701)1 nyereménye van 365.01)) korona összegben készpénzben.

i £ > t > ' , 0 < 0 0
1 főnyeremény 
1
2 nyeremény á
5 „

10

50.0i X) korona 
20,000 
10,000
5.000
2.000
1,000

20 nyeremény 
50 „

100
1000
0500

k o r o n a ,  továbbá
á ............................. 500 korona

.............................100 „

.................................. 50 „

.................................................20........... 10 „
Húzás visszavonhatatlanul 1904. junius 30-án. -------  Egy sorsjegy á ra  négy korona. -------
Sorsjegyek kaphatók a magyar kir. lottójövedéki igazgatóságnál Budapesten (Vámpaluta), valamennyi posta-, adó-, vám- és 

sóhivatalnál, az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohaiiytözsJében és váltóüzletben.

Hagy. Kir- LottójövedéKi igazgatóság.

803--I0U4. Turóezszentm ártoni m. kir. erdógondnokságtól.

Faárverési hirdetmény.
A következő erdőbirtokosok faanyaga kerül zárt Írásbeli versenytárgyalássai egybekötött nyilvános 

szóbeli árverés utján eladás alá :
1. Mosócz v. úrbéresei 180 d. fenyőrud 2805 d. fenyő fatörzs 1539 m:‘ 8590 korona 30 fillér értékben
2. Bella „ 624 „ „ 5082 „ „ n 3385 „ 21,739 „ 75
3. Szklabina „ „ 273 „ „ 1080 „ n „ 673 „ 4456 „ 80
4. Dubová „ „ 64 „ „ 661 „ „ 394 „ 2576
5. Kisselmec „ „ 311 „ „ 965 „ ,, 441 „ 2967 „ 20
6. Podhrágy „ „ 139 „ „ 717 „ „ „ 459 „ 3390 „ 80
7. Háj „ 199 „ „ 643 „ „ 323 „ 1789 „ 80
8. Sztmihály „ „ 27 „ „ 237 „ 182 „ 1238 „ 40
9. Csremosnó „ » 9 » 419 „ „ „ 389 „ 2917 „ 80

Az árverés a turóezszentmártoni m. kir. járási erdögondnokság hivatalos helyiségében 1904. évi 
m ájus hó 24-én délelőtt 10 órakor, a kezelő kir. erdölis/.t és az. erdőbirtokosok megbízottjai jelenlétében 
fog megtartatni. Venni szándékozok ezen faáiveréshez azon kijelentéssel hivatnak meg, hogy a sajátkeziileg irt 
zárt írásbeli ajánlataikat, melyekhez a becsár 10 „ a óvadékképen készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 
csatolandó, az ajánlattevő neve, lakása és utolsó postája, valamint e felajánlott vételár számokkal és betűkkel 
érthetően és olvashatóan kiírandó, az. árverést vezető megbízott kezeihez nyújtsák be. A zárt írásbeli ajánla
tokban — melyek csak az árverés megkezdéséig nyújthatók be — kijelentendő, hogy az ajánlattevő az árverési 
feltételeket ismeri * azoknak magát aláveti. Később érkezett, valamim pót- és utóajánlalok és oly írásbeli 
ajánlatok, amelyek ivenként 1 kor. bélyeggel ellátva nincsenek s ezen hirdetményben jelzett feltételektől eltér
nek. figyelembe vétetni nem fognak. Árverési feltételek az alólirt kir. erdögondnokság hivatalos helyiségében 
a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kelt Turóczszentmárlon bán, 1904. évi május hó 3-án.

Az úrbéri elnökségek. A m. kir. j. erdögondnokság.
Miigy.ai Nvuind.i Túrói-/.'/.mimarion.
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