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hagyják öt a nagy gazdasági kérdések, m elyek gáért a közgyűlés elismerését és köszönetét 'éje/.ze ki.
lázba hozzák a N yugatot. A hivatalos ipar- amihez a közgyűlés ogyliangulag hozzájárult.
A igy megüresedett pénztárnoki tisztségre, az.
Az úgynevezett állam i kedvezm ényekkel politikának ez állapot tehát nem előmozdítója,
ma már teljesen tisztában vagyunk. Negatív hanem egyenest gátja s addig nem is b íz u n k ; elnök indítványára. 1‘árotj Emire tanitőképzü-inlézeli
jeliéi* ii kedvezmény, mely jó , ha egyébként is
fájdalom
sikerben és eredményben, m igi rendes tanár választatott meg, aki a megválasztás: el
kedvező az ipar be yzete. De bizony egymaga a magyar társadalom e téren passzív, invenczió j fogadta és biztosította a közgyűlést, hogy mogbizatásánem lehet hatással arra, hogy emelje az ipart. és akaratnélküli, bátran, de keményen szólva, sának a legjobb akarattal kíván megfelelni.
Töröli Zoltán nógrádmegyei főispán annak idején
A harm adik ilynem ű törvényünk van, de a
renyhe marad s mindent az állam tól, állam i t
legutóbbi ro m lo tt gazdasági korszakban a lk o t intézkedéstől vár s ölhetett kezekkel várja,) azt indítványozta, hogy a központi igazgató-választ
tatván, nem lá tju k eredm ényeit, igazolván azt, lesi az önálló vámterület tudja isten m ikor mányi gyűlések közül évenkint legalább egy (mind olt
kellene tartani .Szerk.) Budapesten tartassák inog. Ezt
hogy állami jó a ka ra t még vajm i kevés az é let bekövetkezhető esélyeit.
az indítványt a központ véleménynyilvánításra bokülderős ipar teremtéséhez. Es igy osztrák oldalról
vén. a turóczmogyoi választmány Török Zoltán, illetve
az állam i kedvezmények ellen in té ze tt tárna - 1
nőgrádmegyci választmány indítványához hozzájárulá
dásoknak tárgyi alapja nincs. Az állam i támo-i
A F. M. K. Fi. turóczvármc^vei
sát kimondotta.
gatás rendszere bárm ily m egokolt is legyen
oszt
;j1yútiak kőzgyüIése.
Elnöklő főispán, tekintettel arra, liógv az utóbbi
hazai viszonyaink közepette, ugyancsak a tatapasztalat igazolja, szintén nem elegendő a
A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. években leginkább eltávozás folytán a tagok száma
csökkent,
szükségesnek látja, hogy tagok sfierzéso czélnagy nemzeti ezél elérésére.
Tiiróczvármegyei Osztálya I. évi május liú S-án TuróczA magyar ip a rp olitikán a k e ké t eszköze szeiifmárlonlian. a vármegye ház nagytermében tartotta jáhól egy taggyüjtő bizottság küldessék ki. Ezen bizott
ság tagjaiul megválasztanak Benie.zky Kálmán alispán,
csak szubszidiárius je lle g ű s hogy nálunk na meg évi rendes közgyűlését.
gyobbra nőtt, azon viszás helyzet folyománya,
I/j. .Insth (í \ íirgy főispán. a tiirócz.vármegyei osz lierecz Gyula kir. tanfelügyelő, dr. Láng Ernő kir. járáshogy a közös vám terület kényszerit a kerülő tálynak elnöke nyit.illa meg a közgyűlést, meleg és biró és Párvy Endre tanár.
Végül az elnök a közgyűlés jegyzőkönyvének hite
utón való haladásra s állam i költségen ke ll ez hazafias szavakkal üdvözölvén a megjelent tagokat. Majd
oldalról a közösség hátrányai ellen védekezni, a meghatottság igaz hangján emlékezett meg azon orszá lesitésere Beuiczky Kálmán és Berecz Gyula tagokat
oly helyzet, mely sehol a világon elő nem gos csapásról, mely hazánkat nagy emberünknek. Jókai küldötte ki, mire a közgyűlés az elnök éltetésével
fo rd u l, mert eth ika ilag teljesen tarthatatlan is. Mórnak halálával éne. Indítványára a közgyűlés mély véget ért.
Egyébként is a szegény magyar ipar fe j fájdalmának és igaz részvétének kifejezését jegyző
lesztésére m indig csak etb ika i eszközök álla könyvben örökíti meg.
A „Nár. Nov." magyarosit.
nak rendelkezésre, ami szükséges ugyan, mert
Majd Knliiil;/ György.
osztály pénztárosa terjesz
a gazdasági életből sem hagyhatók ki, meg is tette elő mull évi számadását, amelyet Reviczky István
Nu mondja suiiki, Imgy ma már nőm UMónnok
becsüljük, de elvégre is ipart csupa biztatással, elnöklete alatt Hoffmann Kde és Dugovieh Tituszból álló csodák.' De bizony történnek! Vagy hát nem csoda-e.
lelkesítéssel teremteni nem lehet.
bizottság vizsgált meg. A rendben talált számadásokra nagy csoda, ha a „Nár. Nov.M magyarositV A „F. 11.“
Ilyen eth ika i eszköz, amiből élni kellene a közgyűlés a pénztárnoknak a felni öntvényt megadta. szerkesztőjének az a bizonyos karácsonyi álma mintha
a magyar iparnak, az iparpártolás, a nemzeti
A nagyszámú hátralék behajtására nézve lleniczliy Kálmán teljesedni akarna s L’iotor —Húrban—Skultéty—Csajdúék
érzésnek szolgálatába való hajtása. Ez is spe- alispán indítványára kimondatott, hogy a hátralékos mintha valami titkos sugalom hatása alatt magyar apos
cziális magyar iparfejlesztési eszköz. Bizonyára tagok az egyesületi ügyes/, által a hátralékos tagdijak tolokká válnának. Fájdalommal tesszük azonban hozzá,
nem k icsinye ljü k a magyar társadalom nemes
nak megti/.eiősére ingnak folliivatni. ami ha erre meg hogy egyelőre csak a „Illas* tud a „Nár. Nov."
és becses felhevülését, mely iparunkat ösztönzi
amelyet persze bűnül ró fel neki. A
n m történnék, a hátralékos tagdíjak bitói utón lógnak
és elevenebb tevékenységre serkenti, azonban
vonatkozó közleménye ckképen szól: „Tökebehajtatni. Néhány eltávozott és fizetésképtelenné váll
merőben érzelmi alapokra anyagi kérdésekben tagnak hátralékát pedig törölte a közgyűlés.
tervben községben nincsenek rckruták stb., Írja Nár. Nov.
biztonsággal építkezni nem lehet. Az érzelmi
A jövő évi költségvetés minden megjegyzés nélkül Az olvasó azt hinné, hogy ez tősgyökeres magyar
momentumok egészükben szépen nyilatkoznak
elfogadtatott azon megjegyzéssel, hogy a tanítók jutal község, pedig hát tót városka, melynek régi tisztes neve
meg, határozataik nyilvánosságra bőséggel ho
mazására előirányzott 4« ni koronából az ifjúsági egye TrebiSor. Gyakran történik, hogy a „Nár. Nov.“ tót
zatnak. de egészen más az egyéni cselekvés,
sületek is segely eztessenek. Iliin-- (ívnia kir. tan helységekről írva, magyar néven nevezi meg ökot. Már
a mindennapi életben való érvényesülés.
lel ügyelő indítványára ki is mondatott, hogy az alsó 32 év óta jelenik meg c lap, de azért mit sem tett arra
A magyar ipari fejlődés főbb a ka d á lya i:
turcseki ifjúsági egyesületnek könyvtár alapítására és nézve, hogy a tót helységnevek egy begyűjt tessenek,
a magyar társadalom kedvezőtlen közszelleme,
más az egyesületi működést biztosiló beszerzésekre 100 ami oly fontos a tót ujságlapokra nézve, a likasnak
az ipari pálya lenézése, a munka iránt való
korona, a ’lolkiislalvi ifjúsági egyesületnek pedig ón ko kellett jönnie, hogy ezt mogcsolekedjo és jött a eseli
tiszteletlenség, az a vult nézetek uralma, a
rona engedélyeztetik. A könyvek megválasztásával pedig dr. Niederlo, aki ugyanez irányban működött s tót térké
re la tíve és abszolúte kevés munkaerő és szakpekét is készített, de azért a Nár. Nov. a valamivel
hold is lgnncz alolnltk bízatott meg.
képzettség hiánya, a tökének bizalmatlansága.
távolabb eső községeket egyre csak magyar néven
A znióváraljai ogyesületi kisdedóvoda feniartAsáA korm ány iparfejlesztési p olitiká ja , az
nevezi. S mindamellett az anyanyelv tiszteletét liirdo.i!
nak költségeinél élénk eszmecsere után elhatároztatni:,
állam i beavatkozás ezt nem pótolhatja és saj
Nem nevetséges or V Jegyezze meg magának a „Nár.
hogy a közalapítványi uradalom által eddig fizetett
nosán esik konstatálnunk, hogy a magyar tár
Nov." krónikása, hogy lót nemzeti ujságlap segédkezik
hozzájárulást, amely az utóbbi évben megingathatott,
sadalmi munka messze mögötte marad a kor
a kormánynak a lót helységnevek r
kérelmezni fogja a közgy űlés a kultuszminisztertől, mint
mánytevékenységnek s társadalmunk ma is
Bar igaza lenne a IHasnak ! De
hogy anélkül a múlni kozó hiány nem lenne fedezhető.
m indent az állam tól vá r s túlzásba viszi az
igaza ! Elfelejti, hogy a „Nár. Nov."
A kisdedóvónö azon kérelme, hogy h.khértühblct enge
állam i protekezionisía gazdasági p olitiká t. Az
I’ietor Ambrus, hosszú hírlapírói pályája
dély ezt essék részére, nem vé'ete't figyelőmbe, minthogy
állam i kormányzat legfeljebb az akadályokat
alatt mindössze egyszer állt sajtóvétség miatt a törvény
az állami óvónők is csak 200 korona lakbérátalányt
előtt és állt ki nyolc/, havi államfugságot s ez egyszer
háríthatja el, az utat egyengetheti s a kere
kapnak. Kimondotta azonban a közgyűlés, hogy a
teket adhatja meg, szolgálatába rendelheti
is az idegen helységnevek megm igyamsitasa ellen irt.
régebben birl óvónői lakást, mely azonban csak egy illetve leközölt ezikkely miatt állott vád alatt. Mind
közlekedési p o litiká já t, de a valódi alkotás a
szolia és konyhából áll. elfoglalhatja és ehhez lakbér amellett nyíltan kimondjuk, hogy a tót nemzeti párt,
társadalom kötelessége. Az iparfejlesztési po
pótlékul adja meg az évi 200 koronát.
amelynek orgánuma a Nár. Nov., érthetőbb, indokoltabb
litik á t nálunk úgy fogják fel, hogy ily e t csak
Ügyvezető nlelnök jelentése szerint Henrzik (iéza és reálisabb tót nemzetiségi czélokat követ, mint a csők
az állam űzhet s az állami feladatok köréhez
tartozik; holo tt mindez épp úgy tartozik a könyvtáros Turóczszentmártonból eltávozván, az ogy< - től frakeziót képviselő „lllas", amely a tótok élesébetársadalmi feladatok csoportjához s az angol, sídeti könyvtár veze:ö nélkül van. Kgyben jelenti, hogy sitésében keresi a t,U nemzet jövőjének biztosítását, tehát
német, am erikai hivatalos ipari politika erőt. c/.on tisztségre sikerül' megnyernie llilkcno Fillöp ke Iából vaskarikát farag. No meg aztán talán mondanunk
béltartalm at csakis a társadalmi tevékenység reskedelmi iskolai rendes tanárt, akit a közgyűlés erre is fölösleges, hogy a Národnie Noviny sem az az újság,
amely ha tudja, ne a tót, hanem a magyar helységne
által nyer, m ert e nélkül nem képes érvénye .i tisztségre meg is választott.
Elnöklő főispán bejelentette, hogy az osztálynak vei Írná. Neki is csak jól esik, lm valamit nem kell
sülni s a legszebb hivatalos törekvések papíron
maradnának, amint ez hazánkban vajm i g yak buzgó pénztárosa, Knlmlif (íyörgy kir. föerdész, nagy emu\arul Írni. Hanem hát minden* a Národnie Noviny
mérvű hivatali elfoglaltságára való tekintettel, ezen
ran bekövetkezik.
A közgazdasági politika igazi hordozója tisztéről lemondott. Indítványom egyben, hogy neve
maga a társadalom. Nálunk azonban hidegen zettnek éveken at kifejlett buzgó és sikeres inunkássá-
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lést intéz a kereskedelemügyi m. kir. miniszter úrhoz hullán végeztetett. Kiállíttatott 14 orvosi bizonyítvány
az iránt. hogy a pozsonyi és a kamarai kerület egyéb és 11 orvosi látlclot könnyű testi sértésekről.
l.iukai/ pénzügy igazgatóhelyettes jelentése szerint
.v pozsonyi kereskedelmi és iparkamara folyó évi forgalmi körzetébe csó vidékek között a vasúti menet
a mull év hasonló időszakhoz mérten 72Ö2 kor.-val
április Jió 2H-án tartotta teljes illését a melylyel egy dijak megfelelően leszálliltasanak.
Támogatja a teljes Illés ezenkivill a magyar- kedvezőbb az adófizetési eredmény és igy külön intéz
szersmind az uj kamarai székház zárkőUnnepélyét is
országi bortermelők é> borkereskedők országos szövet kedésre nincs szükség.
megünnepelte.
lierr.es Gyula kir. tanfelügyelő jelentése szorint,
A teljes illés napirendje elolt széiha került a vasúti ségeinek azon memoraiidumái. amelyet a hazai horgazdasztrájk. mely sajnálatos esemény a kamarai kerület s#g érdekeinek az olasz borvám megállapítási alkalma előző jelentése óta meglátogatta a duhovdi ág. ev.,
keresI
tamilt
áll., szenljirhri rk., a nnlesiii. jjodhrdyyi, kissel,mr-i
iparát és kereskedelmét is érzékenyen sújtotta. A kamara v;,l leendő megvédelmezcse tárgyában intézett
jág. ev., a luróczszeiitmártoni áll. polg. tiuiskolát, valaisiit I közlekedés szünetelése alatt hozzá érkezett kedelcinügyi kormány lm
Tárgvaltatik ezután (lelléri Mór országos iparogye I mint a helybeli áll. el. iskola mellett fennálló ismétlő
panaszok és sérelmek nyilvános tárgyalását inelb
mert úgy vélekedett, hogy a be követ kőzett rendkívüli
igazgatónak munkás tanácsok létesítésé irány uló | iskolát, — továbbá a haji rk. és ág. ev., a mosóczi áll.
állapot megszüntetése az érdekelt tényezők között igy J; aslata. a teljes ülés, arra való tekintettel, hogy a !ovodát és leányiskolát, ugyanott az ág. h. ev.. a
amara
a mely hivatásánál fogva nemcsak az ipar. tkaa-iuulozori ág. ev., a iledn/nlvi ág. ev. a folkusf'uliii
előbb remélhető, most azonban, hogy az ellentétek K
áll. iskolát, a na-z/nili rk. és ág. h. ev. a hrieszlyai és
ka érdekeit is képviseli és rédi,
kiegyenlitődlek és a rendes forgalom minden vonalon hanem az ipa
fülvé'eielt, örömének ád kifejezést, hogy a katasztrótával munkásosztály jogos érdekeit pedig mindig /.ivén hadviyhai áll. el. iskolát, végre pedig megkezdte a
len\égető mozgalomnak lu kés megoldását sikerült találni, hordja és tőle lellietőleg előinozditja. a javaslat
rim : turóczszentmárioni áll. polg. leányiskola látogatását ékamarákkal kapcsolato; munkás tanácsok létesítését igy már nyolezadszor jelentheti, hogy a vármegye
A legutóbb tartott teljes ülés óta a kamarához
összes iskolait ebbon a tanévben is meglátogatta.
érkezőit fontosabb miniszteri leiratok közül ismerteti j ,,ein
szilkséggesnok és czélszortinek.
Kihatározza továbbá a kamara, hogy hulép az or
A tarnői állami, kisselmec/.i ág. ev., a turóczszunl'•lüadó ;i kereskedelemügyi miniszter azon leiratát, mely
szágos
magyar
kereskedelmi
egyesülésbe
s
a
kamarai
mártoni
polg. fiúiskolában, a mosóczi ovodn és áll. leány
ben a vasárnapi uiunknszilneict szabályozó határoz-:
mányok újból való szabályozásáról azon fólliivással érte* kerület egyes alkalmas helyein a kereskedőknek egye iskolában, a lólkuslnlvi áll. iskolában, a noezpáli rk. és
evang. iskolákban a törvénynek megfelelő rendes isko
>iti a kamarát, hogy közölje az érdekeltekkel, miszerint sülését támogatja
A beérkezett kérvények alapján lühhtéle segélyt lázást és megfelelő eredményt konstatált.
addig i'. Ilii.' e reformmunkálat előkészületei tartatlak
szavaz
meg
a
teljes
Illés.
A tlubovdi evangélikus iskolában azonban a
> inig az összes lülmcrlllt óhajokra és panaszokra tigyelemtanítási eredmény jóformán semmi, a tanító magyarul
me| lehet, egyes kívánságokra érdemileg nem nyilatkozlialik.
nem tud és igy a magyar beszéd tanítása is eredőiéin Megyei élei.
telén. A most alkalmazva levő tanító azonban a tanév
A kereskedelemügyi miniszter tudatja t>vábbá a
végével a tanítástól visszavonul és igy az állapotok
kamarával, hogy előterjesztése alapján a -lé-vény líjfalusi
Kózigazya.asi bizottsági ülés.
javulása várható. A haji rk. iskolába összesen csak 7
morvahid felépítő.- ügy eben újra lí-l vette az osztrák
Turóczvárme
közig. I
<:n I. . vi inájii' hó. tanuló jár. A tanítási eredmény kielégítő ugyan, azonban
kormány nyal a tárgyalások folyamát. Örvendetes tudó*
1Ö áll tartotta meg rÓlljles illését ifj. Justh György löis* ja tanító fogyatékos magyar nyelvi ismerete miatt a
inasul szolgál végül
lelje.- ülésnek a miniszter azon
pán elnöklete alatt.
'magyar beszéd tanítása sikeresnek nem mondható.
elhatározási, i-.-gy a ( '■-rna és Hegy esliai-.m köizött két
.leien voltak: Heni>zky Kálinál i alispán. Kerirzky
A haji ag. Ii. evang. elemi iskolában a tanító
évvi-i ezelőtt beszüntetett s Pozsonynak a Dunántúllal
'aló lorgalmára nagy fontossággal biró reggeli es esti; Is*váll árvaszéki elnök, lln -e rz (iyuls 1 kir. 1laIIlell)g\ elő. törekszik feladatának megfelelni, azonban a magva ni vei v
l.iszkoy
liálinl
pénzügyi
tanácsos,
dr
.
Ilaa
< J .kah lő- lanKásában visszaesés miitaikozik, mert inig előbb a
vegyesvoiialok t. é. május bó 1-vel újból meg miit*
orvos. Ilmli.lii Kálmán lömérnök. dr. l.a.r Adolf li'/.ii Inni!ó a számtant, földrajzot és történelmei magyarul
tatnak.
fő rtg y é 'Z . K< rirz k if I H re közgazdaságii elö.iiló
Sknltity is tanította, azt most nem teszi, mert az* Palié .János
A kamara es a kamarai alkalmazottak nyugdijalap*
István kir. ügyész.
baji evangélikus lelkész neki megtiltotta. Kbben az ügy
janak 19*>ö. évi .számadását a teljes ülés helybenhagyó*
A választolt tagok k-iziil : Juslh Ferencz őrs/., kép- bon a vallás és közokt. in. kir. miniszter úrhoz jelentési
lag tudomásul vette.
viselő. KUmó \ ilmos. IbiIII Kmil, ' -<erei l • Ilii, Dirid telt.
I ur-n-zvarmegy e kéményseprési munkakerülőiéi*
A wdntói ág. Ii. ev. iskolánál alkalmazva levő
ek jove<lelmez>>'i gc tekintetében, mivel a kéméin ek Ferenc/..
Kimaradásuk -t kiment •11ék . Justh Kálmán Íbisz a taniló tényleg nehézségekkel kllzil, mert ellianvag-dt
sszeirása csak most van l-dyamatban. érdemileg nem
János közig. Iiizo
iskolát
veti al elődjétől. Kz. az oka annak, hogy a tanítás
yilatkozik ugyan a teljes illés, elvileg azonban állást
Mátus Mária klie-in i illetősége a közig. 'í róság eredménye általában csekély. Uninéllielö azonban, hogy
foglal a naj; kéményseprési munkakerületek i ••ir-'-zla:
állal is megállnpilt.nloii. m öl Kücsiny község értesiltelik. , a tanító pótolni törekszik az elmulasztottakat. Az iskola
mellett.
Tödtli a vasul menő i tervezett építkezésre nézve épület itt teljesen tűrhetetlen állapotban van. Amennyi
f'u ra község lielypénzdijszabásái némi módo
ben a jövő tanév kezdetéig megfelelő iskolaépület nem
az engedély megadatott.
sítással helyesli a teljes illés, de nem járul hozzá a
A Vág mentén lek vő köiz.segek azt kérelmezték emeltetnék, az iskolának bezárását lógja javasolni.
szabályrendelet azon intézkedéséhez, mely szerint a
A )/»ilhráyyi ág. ev. iskola épülote is larlli itl.ni
községben lakó, de olt illetőséggel nem biró iparos a kassa-oderhorgl vasul igazgatód ig i'ól. hogy K
hely pénztizet és tekintetében idegeneknek tekintessenek, felől egy reggeli vonatni köz.leke-l te - -en. K mek a k r,, állapotban vall. Itt azonban az előkészületek már meg
történtek
arra, hogy a jövő '.anilási év meglelelö épillctmert a hely pénz szedésének czélja hogy vásárt ártó köz* lemnek elintézése megsilrg- ttelik.
u / | ben kezdessek meg. .* taniló jóakarattal, de éppen csak
Dúcba ny Fraueziskn mióvárnljui elmebeteg
s. - vásári kiadásaiban a községen kívül lakók is némikép
j );| kielégítő eredménynyel teljesíti teendőit.
részesedjenek, a helyben ipart é< kereskedést ii/.ö egyé országos tébolydába leivé eictt. azonban tartási
A mosárzi ág. Ii. evang. felekezeti iskolában i
nek pedig ezen terhek tekintetében mindenben osztoz birtokára bekebeleztél ni cndólíelell, ami Illeg Ing
magyar beszéd tanításának eredményét kifogásolta, mini
kodnak a községi illetőséggel biró többi lak •sokkal. történni.
A K"sh/iiii kö/.ség által f-'li-pi:eni ti
. 1.1 Ilii hogy még az V. és VI. osztályos tanulók sem voltak
Akeieskedelemiigy i miniszternek azon
leia'a.
gedelv megadatott, eg\- kép k magyar kérdéseire magyarul telelni. Amennyi
elvben ; rlésériékesilö szövetkezel működést re liivja iskola építéséhez az épilé
hen
a
bizottság
K
szorgalmi
ben a tanítási év végén teljesítendő látogatás alkalmával
/. építkezés megkezdés
figyelmei. tudomásul szolgál s ••III; tározza
Dr. H a a s Jakab vár
sem tapasztalna javulást, ezen körülményi a vallás* és
i tiszti főorvos jelente
a telje ülés, h o g y a szövetkezetnek a kefegyártáshoz 1
szerint
április
hóna.plma
az
általános
közegészség
valami
közokt. m. kir. miniszter úrhoz lógja följelenteni.
szűkse
- gyűjtése és értékesítése körüli
A raksa-nedazori és dednfalci ág. Ii. ov.mg. idko
kilejt oít tevékeny ségét
korlllclbcli kelegyárlók é- a ’ vel kedvezőn!, volt, mini az előző hóban. A meghűlésből
többi érdekelt iparosok
kereskedők figyelmébe lógj: származó betegségek. a illdöh'iriltos és a esiizos bántál- laknál a magyar beszéd tanítása is sikertelen. K/.knél
inak azonban elég tekintélyes számokban fordullak elő. az iskoláknál alkalmazva levő öreg tanítók nem képesek
ajánlani.
A lievenylerlőző kórok közül előfordultak :
leiadatuknak megfelelni, magyarul sem igen tudnak es
A kolozsvári társkamara ineghivására elhatározz,
I.
tarok!ah. Túrádban I. meghalt. Rnttkán igy eredménynyel nem működhetnek. Mindkettőnek el
J • íes l|1"' hogy titkárának, Gámán Zsigmondnak 5(J
szolgálati jubileuma alkalmából tartandó diszk
1. gyógy uh. loiprőnau
gyógyult .'í. Felsőst nbiiyán 2. távolítása iránt intézkedés történt.
vili-•■''■n Dr. Moll <ierő kamarai titkár állal képviselteti I "-.Vl1^ li meghall 1. Alsósliilniyán 2, gyógyult 2
.4 bititniczai ág. Ii. evang. felekezeti iskolánál 2
, >/.kleiion 2. gyógyult I. meghall 1. Mosóczi ni 1. gyógyult. tani ói állomás van szervezve, de ebben az eszlendöb.-ii
magát s az üntiepeliliez üdvözlő iratot intéz.
csak az egyik állomás volt betöltve és igy a taniló
I'ártolja a szegedi társknmarának több uj vasúti, Dubováli 1. gyógyult.
-• Hasihagymáz. Lipóc/.on 1, gyógyult. Neczpálon 1",; növendéket volt kénytelen tanítani. Az rredméin
díjszabási intézkedés ellen a kereskedelmi miniszterhez
l'í.
gyógyult
. meghall 2, maradt ápolás alatt ö. ily körülmények közölt kielégítő nem leheteti. Felhívta
intézett lö.lierjeszt ősét, valamint a dehrcczcni 'árskamara
Il dik tanítói állomást a jövő
löltorjesz-ését, mely ben egyik-másik hitelszövetkezetnél J.iliodnikon I. gyógyult. I'rickopán ö. gvógvull 5J.: iskolaszékei bog.
Bellán
4.
gyógyult
2. maradi 2. Dubováli 4. g\óg vuli !
kezdetéig miilliatlaniil töltse be.
tapasztalható visszaélések meggállása érekében ir,z javal
I. Helyben 2. gyógyult 2.
latokat.
A bmesztyai és hadeiyhai állami iskoláknál törekvő
•4. Vörheny. Alsústubnyán
iicghalt. Felső- és jóravaló fiatal tanítók vannak alkalmazásban, akik
A temesvári kamarának a ezukor- és szeszipar
yogyult. Alsó- igyekezettel tennének mindent az iskola folvirágozlatá
lejlesztőse érdekében telt fölterjesztéséi,
„ me}f. stubnyán 1. gyógyult. Kelsőt üresek
tűrések •!, gyógyult 2. maradt 4. S/klon<
' ult 'ára Ámde részben a nép megélhetési viszonyai, má.'jegyzéssel pártolja, hogy a szeszdenaturálás támogatása
1, maradt 1.
rés/.t azonban az iskolamulasztások elbírálása körül i.iiiu
ne az élvezeti ezik kék gyártására használt szesz meg
4Kanyaró.
Mosóez
1.
gyógyult.
Alsóturcseke.i
sitott közönyös eljárás munkásságukat inegbénilja és igy
drágítását vonja maga után.
újabban csak egy betegodési esel fordult -elő. az iskola a kívánt siker el nem érhető. F. évi május hó 11 éii
Kzzel kapcsolatod.,!, J.doweiz kamarai tag javas
megnyittaio'i.
i teljcsitett iskolalátogatás alkalmával a hadviyhai állami
latára elhatározza a teljes ülés, hogy miután a tapasz
•*- Hárkhurut. Tiiráuban <!. gyógyult 4. meghalt 2. iskolában egyetlen tanulót sem talált, a briosztyaibaii
talat azt mutatja. Im_ \ mináliink a nép túlnyomó része
I’ribóczon 14. gyógyult
maradt fi.
14 tanuló volt ugyan, de a tanítók jelentése szerint a
a nem linomitott -zeszt fogyasztja a közegészség érdeké
•i. FiiItániirii/yhih. Vriczkó I I. gyógyult «i. maradi I, ás már április közepe óla csak néhány tanulóval
ben fiillorj' '/!ed| intéz a kereskedelemügyi miniszterbe/, a
t*. Mindenütt a kell*
yógy
intézkedések
volt
megtartható. Minthogy pedig ezen akadályok évről
fitioinilo't szesz fogyasztásának előmozdítása érdekében.
foganulosiltaltak.
évre ismétlődnek és mert ezen jelenség tölih más közA vidéki góezpontok üzleti forgalmának emelése
...
ed olcsóbb élelmezése érdekében elhatározza a teljes kereskedések "*•' ................ ^ . voMo m i . A U re m ik . d.-Bl,on i, l«l,ot«,ll„n„é tCMi »/. iskola ...... ..
, " r r " - ' ' k" k
oVi«,;a",„lak.
I ,„orl
................. .. Oka a/. ........ .. l.^oiioiOsi romiIII. bog) Statisztikai adatokkal támogatott löllerjosz
Urvo.miii.n hulla,M,„|„
? ,ora„ k.-uíorboi, kc-.rusunclíi. m m ,i* f a «, tarlhalku, állapulok,uk

Kereskedelmi és iparkamaránk köréből.
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gyökeres orvoslására legközelebb részletes javaslatot fog szűkre ogyenkinl Kh>—ion korona julnlnmdijnt mloiná- |i"úliűlni is máris mestere annak az o nber. Az irodalmi
terjeszteni a közig. biz. elé. Minthogy pedig a briesztyai nyozolt.
működés, éppon lm u népies irányt választja, rátorés liaili-ii/liai községi elöljáróságnak is rés/e
/.<' Vilii .'I/. Illő Dr. Gööz József fővárosi középiskolai igazgató metiségo., no inog gyakorlatot kíván. No <lo hát togyllk
idézett eredmény Jelenségben, megkereste I lllOSÓCZ-ZtliÓi nj olvasás lanitási módját a mull héten koddcn délután fel, hogy az a 40 pap mind szillelett iró. kérdés, hogy
járási főe/ulgahiróí, hogy a uevc/e'l kii '•írek clöljáró- mutatta lm a znióváraljai állami lanitókópozdo növendékei miért krdl éppen a hirhodet! Katolieké Novinyhan kif'ojsúgni ellen szabályszerű vizsgálatot tar': II CS megtorló elölt. A lelkes tanférliimak előadása nagy hatást tett az teni ezt a inltk’Sdéstlket, amely lapot az ö szertelen,
ifjúságra, akik nagynéni eklödéssol hallgatták meg tanitá- oiromha támadásairól ismerik, melyet az a mag is r. k.
intézkedéseket alkálin izzón.
.Iidctlli továbbá, hogy a községi iskolaii alapva onok sál. amelylyel egy egész uj világot nyitott meg a tanító- j klérus ama tagjai ellen intéz, akik a magyar államügyek tisztázása jó jelöllek elölt. I)r. Güöz József másnap Iglóra utazott, oszmónek szóval és teltei lii.ei merészelnek lenni V
rendezése folyamat h m van,
ahol szintén hemnla'ta olvasás tanítási módszerét,
Hisszük is, hogy a tót nemzetiségi propagandának papok
irányban halad.
A kiizokt. miniszter úr Zárkor::y liéla szkhibinyni i
Hirtelen bálái. Szerencsétlen véget ért hivatá- állal való ily >ömeges támogatását az illetékes egyházi
ág. h. evang. felekezeti iskolai tanító ellen az sáliak teljesítése közben lh r íny i Ferón ez m. kir. posta hatóságok szabályozni fogják.
egyházi hatóságok
— Egy megszűnt tót lapról. A „Liptovszko-Uravské
gok állal
által folyamatba telt és Iclmentéssel
lelmentéssel hebo- és lávirdaíeltlgylö, a pozsonyi posta- és táviril i-ignzgató- j
léjezeti legyídmi vizsgálat lefolyását nem vette tudomá ságnak kiküldöttje, F. hó S-áii érkezett meg a reggeli Noviny" czimü hetilap, amelyet évi potom l 1/* koronáért
sul és az újabban is konstatált h uiyagság miatt lljaldi gyorsvonattal Síuhnyafünlöre. ahonnan kocsin indult vesztegetett a kiadó, megszűnt megjelenni, azaz hogy
fegyelmi vizsgálatid rendelt el. I,'gyanúsak fegyelmi Tútpróhára azzal a megbízatással, hogy az ottani posta-' még egy számot ígér a kiailószerkesztö, amelyben közölni
vizsgálat rcnieltetolt el Brlieder Anna tótprónai állami hivatalt rovanesolja inog. Tótprónára megérkezve, azonnal lógja az elölizotök neveit, valamint nzokét is, akiknek
óvónő ellen, aki állásától egyben fellüggeszlotoit i mini kához látott s a rovancsolást teljesítette és mivel a lap járt. de akik árával adósak maradtak. A „Hlns“
leendőinek ellátásával !1 ickl .vndriisné oki. óvónő biz; mindent a legnagyobb rend hon talált. Oreyorovits József bedákol a lap megszűnte miatt s kérdi, vájjon csakugyan
állami tanító és postamesternek elismerését nyilvánította, nem tartható-e l'onn egy 7f> krajezáros lap azon a vidéken.
:<>lt meg.
Borbély Kálmán főmérnök jelenti, hogy a keres Hozzá is fogott a jkönyv megírásához, de ez már nchc- ahol Rózsahegy, Alsókubin és Liptószontmiklós városok
kedelmi miniszter elrendelte, hogy az országutat h idá- zqu ment, de mégis elkészült vele. Egyszerre azonban vannak V Hiszen csak 7—S(H> előfizető kellene s a Ín
szati .szempontokból ledyreállitanilók, már amennyiben jobb keze lehanyatlott, a neki nyújtott tollat többé már |)0t fenn lehetne tartani. Magából Liptós/.ontmiklósból
nem tudta használni és igy a jkönyv nláiratlan maradt, is telhetnék ki ez a szám. A Liptovsko-Oravszke Noviny
erre fedezettel rendelkezik az ülni ip.
Elnöklő főispán li ingsulyozza több útvonalnak tart- A szerencsétlen ember heszélötehotségót is elvesztette, megszüli:elésével szomorú hizonyitványt állít ki magáról
li.allan állapotát, a közig, bizottság felhívj i az építészeti de azért, a szobában fel s alá járt, sőt az udvarra is Liptó és Árva. Mi meg ellenkező hiten bátorkodunk
hivatalt, hogy a helyreállításokra a szükséges intéz kiment friss levegő után. A megrémült környezet orvos lenni s azt mondjuk, hogy a tót lapocska hosszas Imi—
után küldött és meg is jelentek olt dr. Jnkubooiai Mór doklása és lia'ála annak a jele, hogy már a liptóiak és
kedéseket sürgősen .egye meg.
Szóba került még, hogy Slubnyafürdön a vasut- és dr. Bulumnnn orvosok, akik Herényit még életben árváink is kezdenek csömöriem a „vezérek" politikájától,
találták
ugyan, de már minden reményről lemondottak. Roméljük, hogy a zólyomi tót lapnak is mihamar ez
;lól a fürdötolepre rendes gyalogul készít lessék.
all.
A szegény ember délután f> órák »r kiszonvodott. A halál- lösz a sorsa.
esetről táviratilag értesítették a pozsonyi posta- és távA kÖrmÖOZbányal „NŐOgyosillet' moly a
ird.a igazgat óságot és az elhunyt nejét, aki Pozsonyban zászlójára irt nemes ideák megvalósításán szerénv esz
H Í R E I N K .
lakik. Grogorovits József és családja pedig igiz ember- j közökkel bár, de kitartó szívóssággal munkálkodik, utóbbi
A „Felvidéki llifadó“ sajtópere. baráti szeretettel ápolták a szerencsétlen embert majd időben elhatározta, hogy a folyó évi „Pünkösd*' ünnepén
Lapnak m ait évi folyamában ti 18. számban házuknál tartották <*■; gondoskodtak a szükségesekről. 1ostélyt rendez. Ez alkalomul il is oly estélyt, melyen a
egy közlemény je le n t meg „ R e h a b ilitá lt tót Kedden reggel megérkezett az elhunyt 'özvegye cs in- hasznos a kellemessel összefűzve, melyen az áldozat,
tanitá" ezimeti, amelyben a rról adtunk hírt, tézkedell. hogy a hulla Pozsonyim szálliütassék. ami még készség a kedélyes szórakozásnak legalább ikertestvére
Neumann Jaroszlav szuosányi ev. tanító ellen aznap este megtörtént.
lesz. Sörömmel konstáljuk, hogy ezen estélyen a sohnecza kultuszm iniszter rendeletére m egtartott egy
Athelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. bányai bányászati és erdészeti akadémia lelkes fiatalsága
házi vizsgálat ártatlanságát d erítette ki. Ez miniszter (trilliómé Trajauovies Toréz volt tótprónai óvó- köri zenekárával és több zenoniücrlö kitűnő tagjával
alkalom ból kifogásolta a közlemény, hogy ezen
a duna-bogdánvi most szervezett uj óvodába áthelyezte, részt vesz. A helybeliek pedig humoros vígjátékkal
vizsgálat vezetésére M orhács M árton turóczi
Majális. Ez ugyan szokatlan dolog nálunk ’L'u- kedvcsküdnckazes'.ély közönségének. Azcstély programja.
esperes és ár. M nárony Já n o s helybeli ügyvéd‘ jróczlmn,
j
mert itt a majálisokat rendesen júniusban meg úgy halljuk, „Gnrrikatura" rajzolással nyert befejezését.
küldettek ki, a kik maguk is ludasok olyan
ll! júliusban szokás megtartani. Most is hóval vannak borítva Az estély csattanója pedig az ezt követő tánczinulat ság
cselekedetben, m int amilyen a megvizsgálandó
ep begyeink, de ez nem zavarja a szuesányiakat, lösz. Kívánjuk hogy ezen alkalommal mennél számopanasz volt. Neumann tani tó elleti tudvalevő- j
vasárnap a roi ii. kai. iskola növendékei részére suliban áldozzunk a hu mán izmusnak,
lég az a panasz m erült fel, hogy iskolájában l o m b o l á v ; I összekötö't valóságos majálist rendeznek a
- Ki gyalázta a magyar színésznőket ? Megírtuk
felnőtteket szinielöadásra előkészítve, a többi hr.ibinai ligoLhen. A mulatság jőve lelnie i vizsgái jutái- volt, hogy (íregor Józsel csak mint slroiiiiianu szerepelt
között a „H ej Slováci" dalt is tanította. Köz makra fog t’onlift.,lni.. Ila az idő hilvösn fordulna, úgy a megsértett színésznők pőrében s hogy a „Hlas" szerint
lem ényünket dr. Mudrotiy János magára nézve a mulatságot a Rosenteld vendéglőjébe tartják meg. egy turúczszenlmártoni Halai tót ügyvéd volta közlemény
sértőnek találván, a „F e lvid é ki H iradó* felelős Kezdete hintán - órakor.
szerzője. Grogor a „lllas” szonzáeziós leleplezésére kiszerkesztője ellen följelentést adott be a beszA kostyání bölcs. I’áricsk.i János jómódú nyilatkoztatta a „Nár. Nov."-ban, hogy voltaképen bár
terczebányai k ir. törvényszéknél, mely azonban gazda és ven légiós Kostyán községben s mivel igen jól : mán komponálták meg azt a famózus hirt, amely az »
az ügyet a budapesti kir. törvényszékhez mint mog\ dolga s nzonfölül okos émber is, : iiniiii som tor-1 kéziratával került a nyomdába, miéit is és mert ö tar
osküdtbirósághoz tette át. Ily módon hatásköri mészeieselih. mint hogy a túlzókhoz csatlakozott és a totta magát a legalkalmasabbnak arra. hogy érte a leleösszeütközés esete á llo tt elő, amiben a buda ló, nép testi, lelki elnyomatásáról jeremiáskodik. De lösségot és a nutáni büntetést elvállalj i és elszenvedje,
pesti kir. ítélőtábla úgy döntött, hogy az ügy nem elégszik meg azzal, hogy a hazai löt túlzó lapok ö jelentkezett mint szer/.". .\ „lllas" most k . i i c z - óálja
a budapesti k ir. törvényszék mint esküdtbiro- ban hirdeti Imlcscségél, hanem cseh lapokba is irogat, az;, hogy az a li.itul ügyvéd nem intet azt köziéi u nyl.
ság előtt tárgyalandó, a minek alapján az l«y közelebb a prágai „Slovensky l,rehlad“-b: jelent \ egyben azonban kijelenti, hogy az inkriminált, becsmérlő
dr. Mmlrony följelentését a budapesti k ir. meg tőle egy „Magyarország szellemi életének
tiszti- | kifejezéseket ö diktálta be s ezért annak a ti ital Ügy
ügyészségnek adta ki. Ez a mi sajtóperünknek kajából" czimü közlemény, amelyben az egyes magyar védnek kellet volna a felelősséget elvállalnia, mát csak
mai állása. Természetes, hogy a fejlem ények országi „nemzetek" művelődéséről elmélkedik s kimutatni azért is, mivel anyagilag is jól szituált,
nek nem szándékozunk elébe vágni és igy igyekezik, hogy bár már félszázados a magyar „szabad
UtOD érte a halai Tomasovics Fai n.oskóczi
tartózkodunk minden re krim iiiiáeziótól.
gyeid őség és kultúrái elölialadás”. az eredmény czipés'/.t, ki csütörtökön a déli vonattal éppen azért utazol!
Jókai omlóko Znlóváraljan. v /.nióváraljai magukra a magyarokra nézve is igen gyenge, mert hát Turóczszenlinárlonba, hogy itt orvosi kezelés alá vesse
Mnt/i/iir Olvasókor, mól) minden Hazafias mozzanatot azok a bizonyos „felsőbb urak" sohasem kívánták iga magát. A már igen beteg ember, azonban csakhogy be
példás ügyelőmmel kiser, Jókai .Mór elhunyta alkalmával zán i tényleges haladást. No már maga az a körülmény, tudott vánszorognia vonatról és kitámolygolt az állomás
választmányi illést tartóit, amelyen a kaszinó elnöke, hogy (így egyszerű falusi tót g.vzdaomber (így cseh folyó pilléiből. l:í azután elhagyta ereje és nagy vérhányás
Zininoyyi Géza, kegyolutcs szavakkal emlékezeti meg a iratban ily társadalom-bölcseleti kérdést tud Hitegetni lógta el, ami halálát is okozta. Hulláját hazaszállították
költőkirály ról. A választmány különben egyhangú lelke jele és bizonyítéka annak, hogy a „szellemi sötétség" Mosköczra.
sedéssel elhatározta, hogy a Mayyar Olvasókör 100 kor.- mégsem akkora, mint aminönek azt l’áricska János a
- Lakásváltozás. Dr. Szüllö Géza ügyvéd, orsz.
v.al járul a felállítandó iókai-szobnr költségéihez.
hivatalos stat. adatok alapján a cseh lapban folt.llnt.elni képviselő ügyvédi irodáját, mely eddig Ujvilág-utcza T.
Személyi hirok. Ju a th Ferenczné szül. B a tth y á n y igy ekezik.
szám alá
szám alatt volt, a IV. kér., Váezi-utcza
Mária grófnő leányával együtt Euczornböl, ahol atyjanak
Lopások. Már azt hittük, hogy a tavasz beáll lielvozle át.
látogatása végett időzöl-, a mull héten Tótprónára vissza tavai ritkábban leltei ezen a ez inteti hirt adnunk. Csa
K e ie ln s s z e r k e s z t ő
lle re r# . 1
érkezett.
íyrhulcz Gusztáv műszaki tanácsos kedden lódtunk. mert ismét napirenden vannak az apróbb tolvajK ö m u n ►a l á r s : l l i i i i l l J i Í i i i i m .
vs szerdán Turóczsrentmárlonban időzött és megvizsgálta lások, amelyek közül csak azt említjük inog. hogy egyik
logvcdollobh helyre', az állami iskolák épületének udva
a helybeli államépitészcli hivatalt.
Finom és szép kiá llítású
Ruttkal Ráth Péter, a kass.i-oderbcrgi vasút ráról, Rázga Ede iskolaszolgának 2 drb malaezát lopták
el.
Ehhez
már
jókora
bátorság
kell.
Reméljük,
hogy
vezérigazgatója ma egy hete, vasárnap délután érkezett
Hull kára, ahol azonban csak rövid ideig tartózkodott és csend őrségünk nem lóg nyugodni, mig a tetteseket elő
Moskóezi Ferenczné könyvkereskedésében
Csar/ár.i utazott, hogy jelen legyen Tvrdy lgnácz l'öos- nem keríti.
Nagyot gondoltak! A „1\ N.“ tót nemzetiségi
peresnek temetésén. A ve/.érig.azgilő hétfőn Ruttkán ismét
Turóczszentraártonban kaphatók.
lap azt újságolja, hogy negyven felvidéki róni. kai ll,
állllH/.oiI Kassa leié.
pap.
a
fiatalabb
nemzedékből
valók,
összeállt
avégböl.
Megjutalmazott tanítók, v vallás- és közok
latásilgvi m. kir. minisztcK sikeres tanítási munkásságuk hogy a töt nép érdekében irodalmi tevékenységet fognak
Ez szép és nemes elhatározás, bár a papnak .
... . . . . . . ..
...
,•> a inagy ír beszéd lunitása körül kifejlett fáradozásuk kifejteni.
1
.
.
.
•, helvben, ;tz áll. isko lá k kornyékén. e g\ eme•
elismeréséül Ri>csánszky Maliid niosöczi állami iskolai más közvetlenebb módjai is vannak arra, hogy Iliiéit
|,...K , , iroilnlnii m«klklé» lé te* ' ' s « » "'W y«hl> (Olilaziiitos luklulz jula
taiiilóiiöiiek és Sznrhács János iváiikólalvi ág. h. ev ...........
iiyos áro u . Czim ll k iiid ú liiv atalb u u .
felekezeti iskolai lanilónak elismerését fejezte ki és lé „ C l , ulvan. Iliim pl- „ viTkliilis, am.'lvui « n k mog kuli í

vizsgalapok
Eladó 2 ház

Fe l v i d é k i

Bérbeadó birtok
:,20 Hl.
gyárral.
sii hold
Itövebb

H úzás

szeszkontingenssel, egészen uj szesz
A birtok a ll: 4 "><> hold sziintó s rétből
legelőből. A bérlet azonnal átvehető.
felvilágosítást ad a tulajdonos, kinek
eziinét közli a kiadóhivatal.

1 0 0 4 .

m

II i r a ti ó

FUCHS0L

v Is H /n v n iilin tln n n l
á iu s
3 S .

Hatósági ellenőrzés mellett.

K ipusztitjn az összes rágónllntokat és pétiig

inrtksinyokirt. luizi- ős mezei ei»en*kel

Erzsébet királyné-alap sorsjáték
Ö cs. és kir. Fensége Ferencz Ferdinánd
főherczeg legmagasabb védnöksége alatt

Főnyeremény

P é n z t ,
k til, |M -n/.(. liavoiikint 1..... k.Ilonáin korcsliet
mindenki Ii8/.l088i*ne8i‘ii inimlfii szakismeret nélkül,
Küldje lie eziinét K I'*•'*. jelibe alatt a következő
,•ziinre Annoncen-Abteilung des „Merkúr" Mannheim
.Meerteldstr.

1 1 0 0
I 1r>7. sz. 11104.

Árlejtés! hirdetmény.

. ™'
0 0 0

5
fl
H

10.00Ü, 50U0, 3000, 2000, 1600, 1000 stb.
koronás nyeremények. Összesen 7000
nyeremény.

I

Egy sorsjegy ára 1 kor.

B

Vallás és Kö/.okt. ni. kir. Miniszter l r I. évi S884.
szánni iin” is rendolelével a tiiróuzszcnfiiiárioni állami I I
iskolák épületénél eszkü/.lcinlö liel vroállilási munkaiatok B
költségeire JS.VJ
22 lill. niéllóziaioll engedélyezni, j f l
Ezen épilkezési minikálal lognnalosi'á.sáru az árlej
tés f. évi május hó 28-án délelőtt in órakor hivatalom
ban lóg megtartatni.

em berekre és háziállatokra való veszély
nélkül.
K ipuaztitja az összes férgeket,
u. m. poloskái, bolhái, muszkái, molyt
stb. a fajzattal együtt. Minden állatnom
részére külön szer.

----- S z á m o s e l i s m e r é s . ----Kapható:

Topé reze r S á n d o r
c jy ó íjy s z e r tá r á lu in T u r ó c z s z tm d r to n .

Kapható Turóczszentmártonban: Kufler Zs.,
Lauffer Jakab, Schwarz Kálmán, Spltzer
Albert és W ix Miksa és a Fiókügynökségnél Budapest, V., Nádor-utcza 23. szám.

A zárt ajánlatok a m egfelelő I' " „ nvi háltalpélt/
zel I. é. m a jii' hó
, |n éráig nálam lie n u tj-

tandök.

óra

PERLZWEIG J. órás
és ékszerész Ruttkn.
Nagy raktár arany
és eztlstnemückben,
fali-cs zsebórákban.

Késiilih érkézé ajánlalok nem !• adtainak el.
A miis/.aki 'Iliiveletek Ilit iLilomliall liapoilla I" - 1^ I
közölt iiieirlokiiiilirtők.
Tiirópzszeiilm árlon. l'.'o |. m ájus lié | én.

Turóczvármcgyc kir. Tanfclügyelösége:
B fl'c c /. tJ y u lt i.
kir. tanlelilgyelö. I
Déli jég- és viszontbiztositó-tar - s«in.
Alapitlatotl
•

,•

I n tP z ó : B A K Ó lJ

A7. intézet vagyoni ;• "•

: - A'n .1
> :j a m < / . k y

Mr- Isi
f k

i 1003 évi d.:. /

Biztosítéki alapok.
I. Pénztári m
. .
J. Hite i"
<•• l>■':■ ' n 1 ren-telkezé r .' ... «.. -l.-lé-k
■
isler !•
i .i.jj.iAn
(kimúlii« szel
és k<riileti
kn.Ú fciinillő
Kki

Ivekben e

mit

: v rs

éter 31-éi.

J ;-i;

XXIV-ik magyar királyi

jó féko n yczélu á lla m s o rs já té h ,
melynek remélhető tisztit jövedelme közhasziiu és jótékony czéiokra fog fordittatni.
Ezen sorsjátéknak 7G91 nyereménye van 305.000 korona összegben készpénzben.

1

s tüzdij.k
1 főnyeremény

Alii/ ™iiHMal-'puk vincl.iezcsc
I Ué«/véiiviők<. .
«. Arf.ii.

tartaléka

9. r;.';/.* évi V.l ••

. titri! .Vlié/M 1

5 0

50.000 korona
20.000
10,000

i nyeremény á

5.000
2.000

1,000 „
Húzás visszavonhatatlanul 1904. június 30-án.

, 0 0

0

K

í> r í) n ; i,

luvábbá

20 nyeremény á .........................
. 5 0 0 korona
50
„
...................................100
„
100
50
1000
20
6500

Egy sorsjegy ára négy korona.

Sorsjegyek kaphatók a magyar kir. lottójöu-déki igazgatóságnál Budapesten (Vámpalota), valamennyi posta-, adó-, vám- >
sohivatalnál, az összes vasuti állomásokon s a legtöbb doliánytözsdében és váltóUzletben.

Hagy. kir. Lottójövedéki igazgatóság.
Turóczszentmártoni ni. kir. erdögondnokságtól.

F aárverési hirdetm ény.

Van szerencsém a tisztelt
hölgy közönségnek tudomá
sára hozni, hogy női divattermem magasabb színvonalra
emelése végett

egy bécsi szebásznöt
s ik e rü lt megnyernem, a ki
több éven át működött a

Wiener Chic-nél
m int elsőrangú erő. Ennél
fogva képes vagyok a fővá
rosi szabniuk kai versenyezve,
női toilettekben a legujabbat
és logdiwttusiihhat szállítani.
•>>urs . pontos kiszolgálás.
Stubnyafürdö, 1904. április.

Galanda Margit.

A következő erdőbirtokosok faanyaga kerül zárt írásbeli versenytárgyalássai egybekötött nyilvános
szóbeli árverés utján eladás alá :
1. Mosócz v. úrbéresei 180 d. fenyörud 2865 d. fenyő fatörzs 1539 m3 8590 korona 30 fillér érlékben
2. Bella
„
624 „
5082 „
„
„
3385 „ 21,739
„
75
3. Szklabina „
1080 „
273 „
„
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. Sztmiliály „
„
„
27 „
237 „
„
182 „
1238
„
40
9. Csremosnó„
„
419 „
„
389 .,
9 «
2917
„
80
10. Kisfalu
„
294 „
1427 „
„
„
„
1098 „
p
7396
„
80
Az árverései turóczszentmártoni m. kir. járási erdőgondnokság hivatalos helyiségében 1904. évi
május hó 24-én délelőtt 10 órakor, a kezelő kir. erdütiszt és az erdőbirtokosok megbízottjai jelenlélcbjit
fog megtartatni. Venni szándékozók ezen faárveréshez azon kijelentéssel hivatnak meg, hogy a sajátkezűii g 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 s azoknak magát aláveti. Később érkezett, valamim pót- és utóajánlatok és oly írásbeli
ajánlatok, amelyek ivenként I kor. bélyeggel ellátva nincsenek s ezen hirdetményben jelzett feltételektől éber
nek, figyelembe vétetni nem fognak. - Árverési feltételek az alólirt kir. erdögondnokság hivatalos helyisé 'ében
a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Kelt Turóczszentmártonban, 1904. évi május hó 3-án.

flz úrbéri elnökségekKiadótulajdonos: ffloskóczl Ferenczné.

fl rr\. kir. j. erdőgondnokság.
Magyal Nyomda Turóczs/.cui utálton.

