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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turócz-Szent-Mártonba küldendők.

— Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. -
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — minden 

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

Fordulóponton.
Lapunk egyik minapi czikkelyébon rámu

tattunk azokra a veszélyekre, amik a képviselő- 
ház feloszlatásából és az uj választásokból az 
országra hárainolhatiiak s tisztában volt minden
esetre a most lemondott kormány is ezzel a 
helyzettel, amikor a házfeloszlatás eszméjét, 
melyet pedig a napisajtó némely heveskedö 
politikusai is propagáltak, elejtve, visszavonult, 
liogy egy másiknak engedjen helyet, amelynek 
talán sikerülni fog kivívni azt, amit most már 
nemcsak az ellenzék, hanem az egész nemzet 
kér és követel és ami nélkül rend és béke 
a törvényhozó testületben most már alig remél
hető. Ez a fordulópont azonban az a lélektani 
pillanat is egyúttal, amelyben az iutranzigensek 
is magukba kell hogy szánjanak s feltegyék 
maguknak a kérdést, hogy mint jött a mai 
helyzet, vájjon a viszonyok parancsolták-e, 
előre tervezve s elhatározva volt-e, avagy jött 
anélkül, hogy valaki előre látta volna s kelet
kezésében a lelkeket oly irányba terelte, mely 
oly alakulásokhoz vezetett, melyeket senki 
sem szándékolt.

Vegyük mindenekelőtt az obstrukczió leg- 
felötlöbb erdinényét, az első kormányváltozást 
szemügyre: azt akarta-e az ellenzék, hogy 
Széli Kálmán eltűnjék a politikai színpadról, 
vagy csak gondolt is-e az ellenzék arra, mikor 
a harcz komolyabb alakot öltött, hogy ez lesz 
az eredmény'' Bizony nem! Nem akarta azt 
előidézni, de elhárítani sem volt képes, midőn 
Széli lemondásának szükségessége elkövetke
zett. Hogy mily kevéssé volt megelégedve az 
ellenzék akcziójának ezzel az első sajnálatos 
eredményével, bizonyítja az a pártütés, mely 
a függetlenségi pártban kitört, bizonyítja a szó
szegés, melyet ily tekintélyes csoport követett 
el és amely azt a benyomást kelti, mintha 
elégtételt, persze nagyon különös elégtételt 
akart volna adni az ellenzék a visszalépett állam- 
férfiúnak. Nem, az obstrukczió nem volt előre 
elhatározott dolog. Véletlenül jött és ezért oly 
nehéz száműzni

Az eredeti katonai javaslat komoly aggo

dalmat keltett a bizottságban, minthogy oly 
terheket vett kilátásba, melyek sok családapát 
érzékenyen értek velna, miért is a kormány 
rajta volt, hogy e terhek kiküszöböltessenek 
a javaslatból. Ennek az lőtt a következménye, 
hogy a volt nemzeti párt tagjainak eszébe 
jutott, hogy nekik bizonyos nemzeti aspiráezióik 
voltak a katonai ügyekben. így újból módo
sítani kellett a javaslatot s mikor az a Ház 
plénuma elé került, a függetlenségi párt ama 
alternatíva előtt állt, hogy vagy simán átereszti 
a javaslatot, minthogy azon már kétszer javí
tottak, vagy minden fegyverrel küzd ellene. 
Kezdetben csak a nagyobb teher ellen foglalt 
állást, később, midőn ez elkerülhetlennek lát
szott, a „nemzeti követelményekre" vetette 
magát, melyek fejében kész volt megszavazni 
a nagyobb terhet.

Ebből látjuk, hogy -kezdetben nem volt 
meg az obstrukczió szándéka, hanem csak 
eredményt akart felmutatni a függetlenségi 
párt. Nos, a nagyobb teher elejtésével sikert 
is aratott, de ennek daczára folytatta az obstruk- 
cziót. Okos volt-e ez, volt-e ennek értelme és 
czélja? Ezt most ne kutassuk, ne hánytorgassuk, 
ennek az Ítélete a most folyó politikai harcz 
fejleményeiben, eredményeiben fog rejleni. 
Most csak arról lehet szó, minő álláspontra 
helyezkedjék az obstruáló ellenzék az uj kor
mánnyal szemben, ha tényleg a haza javát 
szem előtt tartja, amiben kételkedni nem 
akarunk? Erre csak egy a felelet: bizalommal 
kell fogadnia a kormánynak a nemzeti vívmá
nyokra vonatkozó kijelentéseit és Ígéreteit s 
ezzel lehetővé tenni azt, hogy az ország ebből 
a már-már lehetetlen és súlyos helyzetből kisza- 
badíttassék.

Legyünk okosak és főleg mérsékeltek, 
ne akarjunk sokat markolni egyszerre, mert 
eltekintve attól, hogy aki sokat markol, keveset 
fog, a mértéktelenség politikájától vérszemet kapnak 
azok, k ik  valósággal lesben állnak, hogy nemcsak 
azokat a vívmányokat, amikért az ellenzék 
küzd, meghiúsítsák, hanem még attól is meg
fosszanak, amit a magyar faj évszázadokon át 
vére árán szerzett és megőrzött.

Választási készületek a magyarországi romá 
ooknál c/.. a. a bukaresti Vointa Nationala czimll 
kormánypárti lap többek közt a következőket Írja: 
„Semmi kétség nincs immár az iránt, hogy a románok 
jövőben részt lógnak venni a magyar képviselőválasz
tásokon. Számos előkelő román fiatalember készUl fel
lépni képviselőjelöltül, hasonlókópon aromán választókban 
is nagy a kedv a választásokban való részvétel iránt. 
Minthogy a jelenlegi parlamenti válságot másként, mint 
a képviselöháznak feloszlatásával megoldani nem lobot, 
a románok is megkezdték az előkészületeket a közeli 
választásoki a. Az eddigi számítások szerint a román 
választók nagy többségben vannak 28 választó kerület
ben, 18-ban pedig erős kisebbséget alkotnak. Ezeket a 
kerületeket jelenleg mind kormánypárti és Kossuthpárti 
emberek képviselik. Következésképen — végziaczikk — 
Vláddr. nem túlzott, midőn azt mondta, hogy a jövő törvény
hozási cziklusban legkevesebb 18—20 román nemzetiségű 
képviselő lesz a magyar p a rlam en tb en — 8 körülbelül 
ugyanezt mondhatjuk és már mondtuk a tótokról is. És 
minden úgy lesz, ahogy azt a múltkor a nemzetiségi 
mozgalmakról szóló vezérczikkelyünkben megírtuk, ha 
tényleg úgy volna, hogy uj választások lesznek s a 
magyarság mostani szervezetlenségében megy belő a 
választási küzdelmekbe. Reméljük azonban, hogy a 
kormányválság és konnányváltozás után hamarosan oly 
fordulat áll be, amely a házfeloszlatással való veszedel
mes kísérletezést fölöslegessé fogja tenni, amikor aztán 
a nemzetiségek vérmes reményei is alább fognak szállani.

A zsolnai kiállításról.
i i .

A turóczszentmártoni hajlított bútorgyár kiállítása 
otl az Adamiczák közvetlen szomszédságában meglehetősen 
s; egényes benyomást tesz, ami talán nem is annyira a 
gyár kezdetleges Üzemében, mint inkább a rendező 
ízlésében leli okát. Mikor pld. a zay-ugróczi gróf Zny 
Miklós-féle botgyár bizárólag séta- és osernyőbotokból 
álló oly nemcsak tetszetős, hanoin határozottan szembe
tűnő és ízléses kiállitásbn mutatkozik be, a mi bútorgyárunk 
is nagyobb külső effektusra törekedhetett volna. Hisz 
szék- stb. mintái elég számosak és változatosak s a 
kivitel is vcrsonyreképcs. Mindazonáltal az ezen sryárat 
és az általa képviselt iparágat kovésbbé ismerő látogatók
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Irta: Bánfi János.

Nemrég cmlitotlom ezen a helyen, hogy Tóth Béla 
összegyűjt öl te a Irauscendenlalis lélektan búvárai ellen irt 
és a Pesti Hírlap ban megjelent Esd Leveleit s könyvbon 
adta ki ökot a közönség okulására és épülésére. Csakhogy 
ez a boldogtalan közönség úgy jár ezzel a könyvvel, 
mint én pozsonyi deák koromban az alumnoum káposz
tájával. Olyan káposztát kaptunk olykor, amely valami 
leheleden illatot terjesztett, olyat, mintha avas pomádét 
kavarlak volna '/.sir helyett a rántásba s természetes, 
hogy az ize som volt külömb és jobb a szagánál. Persze, 
aki finnyásabb volt köztünk, nem tudta megenni ezt a 
kolyvalékol, amikor aztán fölmolegitvo kaptuk a mara
dékot, amely azonban a dolog természete szerint még 
ko/.másahh volt, mint az első tálaláskor.

a  Tóth Béla k inyvo is ilyen fölmelegilelt nem 
tudom micsoda. Nagy olvasottságról tanúskodó, virtuo- 
zi*ássál s ti teljes avalollság látszatával megirt Esti 
Levelei azt a közönséget, amely magát a tárgyat, az 
okkultizmus: s annak jelenségeit, legfeljebb ha híréből

ismeri, kielégítették és meggyőzték. Elvégre az éhes és el 
nőm kenyosztetott gyomor a kozmás káposztát is beveszi. 
De akik a Tóth Béla Esti Levelein kívül egyebet is 
olvastak erről a tárgyról, különösen pedig, akik ezen a 
téren experimentális utón is szereztek tapasztalásokat, 
azok csak rüstelkedvo olvasták onnok a külömben jeles 
Írónknak téves és megtévesztő közleményeit olyan 
tárgyról, amely, mióta érző és gondolkodó ember 
van ezon a világon, a sziveket és elméket mindig foglal
koztatta, mert hisz az embernek saját énjéről, annak 
siront üli életéről van itt a szó s ki ne szeretné a saját 
énjét? 8 igy csak természetes, hogy a Tóth Béla könyvét 
is restelkedve olvastuk és tettük félre, mert hisz ez a 
könyv is csak arra jó, hogy terjesztője legyen a téve
déseknek és czáíolója nagy fáradságok árán szerzett 
azon megdönthotetlen igazságoknak, amik után százezrek 
szive eped és vágyik; amik vallásos hitünkben is élnek 
ugyan, de amiket a rohamosan terjedő skepsissel szemben 
a tudás erejével kell védelmezni.

Mit tud nekünk a pozitív tudomány, a modern 
lélektan, a bölcselet a lelkünk lényegéről, annak a 
természet egyéb lényeihez és erőihez való viszonyairól 
biztosat mondani? 8onimit 1 Ki-ki úgy él, mint egy, a 
többi teremtménytől egészen elkülönített individuum s 
mint. cgv önálló mikrokosmos, és ha valamikor köztudat
ban, avagy közérzületben volt. hogy a földi természet 
éppoly szorvos egész, mint pl. az egyes naprendszerek 
inechauismusa, úgy ez a köztudat és közérzUlet már

jóformán teljesen kiveszett. Pedig ma már az okkultizmus 
terén tapasztalati utón megállapított igazságok révén be 
tudjuk bizonyítani, hogy ilyen szigorúan elkülönített 
imlividualismus a természetben nőin létezik, mert nem 
is létezhetik, hanem igenis egy csodálatos organismus 
ez a természet, amelyben egyetlenegy parány som vál
hat ik külön a másiktól, amelyben tehát szükségképen 
rokonságnak és viszonhalásnak is kell lennie a parányok 
között, ami azután a telopathia, a mcsszoérzés jelenségeit 
is megmagyarázza Ezeket a jelenségeket Tóth Béla is 
ismeri és elismeri, de már magának a telepatIdának a 
létezését tagadja, mert szerinte ezek a jelenségek a 
hypcraeslhesia, vagyis érzékeink rendkívüli mogélesodésc 
által jönnek létre s magyarázhatók inog, s a messze - 
érzésen alapuló sejtelmeket is, — amiről majd minden 
embernek van pozitív tapasztalása, — a puszta véletlenek 
találkozására vezeti vissza. 8 teszi ezt ma, amikor már 
tudományosan is be van bizonyítva az aotlicr létezése és 
annak rezgése, amikor a drótnélküli lelegrá kézzel
fogható módon szemlélteti velünk a lávolbahatás lehető
ségét és ezer inog ezer tolopathikus eseteknek .örténotet 
őrizték meg komoly tudósok, szigorú kutatók ide vonat
kozó müveikben.

Hogy többet ne említsek e müvek közül, olt van 
pl. a (iurney, Mycrs és Podmoro angol tudósok „Phan- 
lasms of tho living" czimll könyve, amelynek franczia 
kiadásához a híres párisi orvos és psychologüs, Uiclicl 
Karoly irt előszót. Már ez az egy tudományos könyv
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érdeklődéssel nézik a csinos dolgokat, meg a szintén 
csinos nádfonólány ügyességét. Kívánjuk. hogy ez a 
gyár. amely tekintélyes számú szegény népet foglalkoztat 
háziiparral, e kiállítás révén is meglelje hasznát.

A Kolkó l'ál turóczsxcntmártoni kosá’lönó kiállítá
sában csinos dolgokat láttunk, do a hollusi áll. kosárfonó 
iskola készítményeivel nem állja ki a versenyt, mert 
éhben valóságos icinekéi láthatók a finom filigrán 
vésszőfonásnak.

Kolkó József turóczszentmártoni órás egy általa 
készíteti, jeles szerkezetű órát állított ki, amelynek két 
óralapja van és amely a mestere szakbeli ügyességét 
dicséri.

Schulz Lajos szuesányi gőztéglagyára a telephez 
régi híréhez méltó módon vau a kiállításon képviselve 
s aki itt a Felvidéken ahlm a szerencsés helyzetbe jatt, 
húgy házat építhet, az minden bizonnyal a szuesányi 
gyár anyagát fogja megkívánni.

Csinos dolgok Olejesek János turóczszentmártoni 
kerékgyártó, Sifnkó (iuszfáv turóczszenfmártoni kárpitos, 
Matula János és Kianicska Ferencz turóczszi ntmárloni 
czipészek műhelyeiből kikerült ipari c/.ikkek; Malúla 
czipész azt a diszcsizmál is kiállilotla, amelyért a párisi 
világkiállításon is dijat kapott.

A miiipar igen szép termékeit mutatja be a 
znióváraljai fa fa ragásza ti iskola igen érdekes és Ízléses 
gyűjteményben. Kár, hogy ezt az intézetet nem fejlesztik 
abban a mértékben, mint a hogy azt honi iparunk ezen 
ága megkívánná. Mert mi haszna a szép kiállításnak, 
ha az intézel műhelye nem győzi a munkát, amelyre 
megbízást kap V A kiállított tárgyak nem eladók, esetleges 
megrendeléseknek pedig oly későn felelhet meg az 
intézet, hogy az embernek a rendelésiül is elmegy a 
kedve.

A turóczszentmártoni áll. iparos tanoncziskola a 
tanulók rajzait mulatja be csinos gyűjteményben. A szak
rajzok a miniszter figyelmét is fölkeltették, aki Kertész 
rajztanártól az iskola viszonyai felől kérdezősködött.
Itt azonban nem hallgathatjuk el egy megjegyzésünket, 
amely a kiállítás igazgatóságának szól. Az iparosfanulók 
rajzait és munkáit bemutató része a kiállításnak a lehető 
legnagyobb gondatlansággal és pongyolasággal van 
rendezve, azaz hogy rendről vagy rendszerről szó sem 
lehet itten. A kiállítás igazgatósága itt is azt tette, amit 
az általános kiállítások rendezői rendesen lenni szoktak: 
mi figyelemre sem méltatta ezeket a kezdetleges dolgokat, 
— hololtan épp ezen a fokon érdemli meg az ipar a 
legkiválóbb figyelmet és gondot, mert hisz tanulóból lesz 
a mester s ha a tanuló rossz volt, a mester sem lesz 
jó. Olybá tűnik fel a dolog, mintha a kiállítási igaz
gatóság mi fontosságot sem tulajdonítana a tanoncz- 
képzésnek s ha ez igy van. akkor arra sem volt illetékes 
ez az igazgatóság. hog\ ezt az iparkiállifásl kezdeményezze 
és rendezze. .Mert az iparkiállitásoknak az iparfejlesztés 
is egyik és talán föcz.élja. minden fejlesztés pedig a dolog 
természete szerint alul-ól kezdődik s ha pl. Német
országban maga az állam is gondoskodik az iparos

tanulók alapos műhelyi kiképzéséről, úgy nálunk is a 
m est éri n as képzés egyik főkérdési: az iparfejlesztésnek.

Tehát nem is nagyhangú frázisok kai és reklámizü 
ujságezikkekkel, hanem az iparügy minden egyes 
fázisának megfigyelésével, méltatásával és gondozásával 
teszünk igazi szolgálatot az iparnak.

Tömeges volt a kiállítás látogatása a múlt vasár
napon, amikor ezrével hemzsegett a közönség késő estig 
a paVillonok között, a zsolnai vasúti állomáson pedig ember 
ember hálán várta a vonalok indulását. Tömeges látoga
tás lesz alkalmasint g F. M. K. E. kirándulásakor is. 
amelyre nézve a következőket közöljük:

Felhívás a F. M. K. E. törvényhatósági választ
mányaihoz és az egyesület többi tagjaihoz ! Zsolna város 
lelkes közönsége hazafias önzetlenséggel, fáradságos 
munkával és nagy anyagi áldozatokkal rendezel! kiállí
tásban mulatja be a felvidéki magyar gyáripar, kisipar 
és házi ipar haladását és fejlettségét az országnak. Ennek 
a kiállításnak nemcsak , ipari szempontból, de magyar 
nemzeti szempontból is országos fontossága van, mert a j 
Felvidék erősen exponált nemzetiségi vidékein a magyar
ság megerősítését is szolgálja. A F. M. K. E., mint ai 
Felvidék vezető magyar közmivelödési egyesülete, nem 
nézheti közönnyel egy felvidéki magyar város hazafias 
és ambicziózus vállalkozását. A F. M. K. E., amelynek 
czélja a  magyar szellem ápolása és fejlesztése, nem 
maradhat távéi a kiállítástól, mely a felvidéki magyar 
iparés közvetve a magyar nemzeti érzés és összefartozan- 
dóság érdekeit van hivatva előmozdítani. Jelenjünk meg 
tehát a zsolnai iparkiállifáson testületileg. Sokan, minél 
többen. Bizonyítsuk be Zsolna város közönségének, hogy 
a felvidéki magyarság összetart rcndületlenü' s méltóan 
tud honorálni minden hazafias vállalkozást, amely végső 
c/.éljaib.an a magyarság faji és nemzetgazdasági érdekeit 
szolgálja. Viszontlátásra — a zsolnai iparkiállitásón ! 
Nyílra, 1903. augusztus 8-án. (Mair Vilmos, a F. M. K E. 
lüiitkára. Tlmróczy Vilmos, es. és ~kir. kamarás, a F. 
M. K. E. elnöke. Program: A F. M. K. E. elnöksége, a 
zsolnai iparkiáílitás vezetőségével egyetértésben elhatá
rozta, hogy a F. M. K. E. 1903. augusztus 30. és 31. 
napjain vasárnap és héttőn) látogatja meg testületileg a 
kiállítást a következő programmal: Érkezés Zsolnáraí 
Budapest fidől augusztus 30-án (vasárnap) 1*33 órakor. 
Érkezés Zsolnára OJerherg felöl augusztus 30-án (vasár-' 
nap d. u. 2-45 órakor. A vendégeket a vasúti állomáson 
Rudnuy István főszolgabíró, a kiállítás elnöke fogadja, 
egy bizottság élén, mely az elszállásolást eszközli, Zsolnán 
vagy Kajcczfiir lön, kívánság szerint. (Szoba két szemciyre 
fi korona, egy személyre 2—3 korona napokint.) A ven 
gek augusztus 30-án d. n. 3 —4 órakor a vasútállomási 
vendéglőben gyűlnek össze fekete kávéra s innen d. u.
-f órakor, Kndnay István főszolgabíró vezetése mellett, 
gyalog a kiállítás megtekintésére mennek, mely az 
állomásiói alig van ’> pereznyi távolságban. (Belépőjegy 
a kiállítás területére f>0 filjér.) A kiálltás bejárójánál Grlln 
kiálliiási igazgató fogadja a vendegeket s kalauzolja a 
területen. Este ti órakor térzene a  kiállítás területén,

is balomra dönti Tóth Bélának összes okoskodásait. 
Probiren gclit über Studiren ! Az említett tudósok száz 
meg száz telepathikus esetet gyűjtöttek össze, de csak I 
azokat közöltek könyvökben, amiknek liilelessé<rébez 
kétség nem fért. S ha száz meg száz, ezer meg ezer 
esetben ugyanazt a jelenséget látjuk megismétlődni, 
hol éber, hol pedig alvó állapotban, úgy akkor vajmi 
bajos elhinni azt. hogy ezek csak a hyperaesthesia által 
létrejött találkozásai a puszta véletleneknek. Hiszen ha 
valamely kivétel úgyszólván napirenden van. akkor 
megszűnik kivétel lenni és szabály lesz belőle. A halál 
is ily an „kv:e./elu ; a környezetünkben előforduló minden 
haláleset tőbbé-kevésbbé megdöbbenést okoz lelkűnkben. 
— de vájjon ki merné azt állítani, hogy a halál — 
mivel igazi magyarázatát még nem tudjuk — nem valódi, 
reális es szükséuszerű jelenség, hanem csak a puszta 
véletlcnségek találkozása V

A távolbahatás és mcsszoérzés jelenségei nemcsak 
spontán módon jönnek létre, hanem azokat bizonyos 
körülmények között az akaraterőnek érvényesítésével 
experimentális úton is létre lehet hozni s bár a spontán 
telepathikus jelenségek sokkal tömegesebbek, mégis a 
kísérleti utón létrejött jelenségek szolgáltatják a telepathia 
léi' /.é'M'i bizonyító adatokat, amik aztán amazoknak is 
igazi magyarázatát adják és a liyperaesthe.siára és velőt- 
lenségek találkozására alapított elméletet mcgczáíolják.

A telepathia tehát nem megoldatlan kérdés többe, 
amelyet esetleg kétségbe is lehet vonni, I nem bebizo
nyított tény. amelynek magyarázatát is tudjuk s ez nem 
más. mint maga a telepathia által beigazolt azon i^a/.sá -̂. 
hogy az embereket egy láthatatlan kapocs köti össze

a delejes aether), amely mint a levegő a hang- és fény
hullámokat, az emberek érzéseit és gondolatait nagy tá 
volságokba közvetíti a gondolat sebességével a rokon- 
lelkek között. És mivel ily utón oly emberi lényektől 
is kaphatunk és kapunk is naponta, minden pillanatban 
hol spontán módra, hol pedig kísérletezéssel érzékelhető 
benyomásokat, amely emberi lények már az u. n. túl 
világ lakói, világos, hogy a telepathia mellett szóló bi
zonyítékok részben a lélek halhatatlanságát is bizonyítják, 
sőt mi több, a telepathikus esetek túlnyomó száma a 
transccndentális lélektan keretében mozog. Ilyen cselek* 
rül jóformán mindenki tud regélni, anélkül, hogy azok
nak magyarázatát tudná, azért az angol tudósok említett 

I könyvében fölhalmozott anyagból csak egy közönségesebb 
I esetet idézek itten, amelyet a híres szobrásznö, Hosmor 
k. a. beszélt el.

„Egy Róza nevű fiatal olasz nő — igy kezdi elbeszé
lését — hosszú ideig állott szolgálatomban, inig aztán 
egyszer megbetegedett s haza kellett mennie. Valahány
szor kilovagoltam, rendesen látogatást tettem nála. Egy 
(*slc, úgy hal óratájt, beszóltam hozzá sekkor a szokottnál 

(jóval üdébbnek találtam a leányt. Bár már rég felhagy- 
j tani volt a reménnyel, hogy valaha ismét f'eílábndjon, 
ezúttal mégis azzal a hittel búcsúztam el tőle, hogy még 
sokszor fogom látni. Valami különös bort kért tőlem ez 

I alkalommal és én megígértem neki, hogy másnap el- j 
| hozom.

Arra már nem emlékezem, vájjon azon este. amikor 
Rózától hazajöttem, rágondollam-o még, de a/.L tudom, 
h"g\ nyugodtan e> cires/segosen tériem éjjeli nyugalomra. 
Csakhamar mély álomba merültem, melyből feléb
redve. az az érzésem volt, mintha még másvalaki is lenne

mialatt a vendégek cgyénonként vagy csoportokban 
uzsonnáinak n kiállítási vendéglőben. Este 7 órakor dísz
előadás a színházban. (Belépőjegy különféle árban.) Este 
9 makor társasvaesora a kiállítási vendéglőben (egy-ogy 
teríték ára 4 kor.), ti következő étlappal: halászlé (egészen 
frissen, külön e ezélra készült nyitott konyhában, szegedi 
halász főzi), szárnyas és marhasUll salátával, vegyes 
tészta (sült és főtt), jardinetto, egyénonkint fél liter bor 

: és fekete kávé. (Föltéve, hogy a kirándulók legalább 
50-en lösznek.) Augusztus 31-én (hétfőn) reggel 8 órakor 
találkozás tíz állomási vendéglőben, ahol a vendégek 
megreggeliznek. I). c. 9 órakor a zsolnai országimra 
posztógyár megtekintése. IJ. e. 11 órakor kirándulás 
Rajoczíürdöro (motoros vasúton mintegy félóra) s a 
fürdő megtekintése. Déli fél 1 órakor villás-reggeli ,i 
fürdő-vendéglőben. (Egy-egy torilék ára 3 korona.) I). u. 
2M5 órakor visszautazás Zsolnára. D. ti. 312  órakor 
hazautazás. A magyar államvasutak igazgatósága, valamint 

ia  kassa-odorborgi vasul, ezen testületi látogatás részt- 
i vevőinok, jelentős utazási kedvezményi engedélyezett, 
olykép, hogy aki a kiinduló vasúti állomáson kijelenti, 
hogy a zsolnai iparkiállitásra utazik s a kiállítás belépő 
jegyét 50 fillérrel megváltja, gyors és személyvonalokon 
egyaránt érvényes 1. osztálya jegygyei uínzhulik, ha 
egész 11. osztályú jegyet vált s II. osztályban ulazhalik. 
ha egész III. osztálya jegyei vált. Ez a kedvezmény 
kiterjed az összes családtagokra is. Jegyváltásnál 
egyszerűen belépőjegyet, kell kérni a zsolnai iparkiállitásra 
s vele együtt kedvezményes vasúti jegyet. Meg kell 
jegyeznünk, hogy az igy váltott kedvezményes utazási 
jegy Zsolnáig és vissza egyszerre meg váltandó s a kiállítás 
belépő pénztáránál lebélyegezendő, mert csak ez esetben 

jogosít a kedvezményes visszautazásra. A kedvezményes 
jegy érvénye hat napra terjed. A F. M. K. E. főtitkári 
hivatala fölkéri az egyesület tagjait, akik ebben a 
kirándulásban részt venni akarnak, hogy ezen szándékukat 
f. évi augusztus 25 ig bezárólag, az egyesület, főtitkári 
hivatalánál (Nyitra, Vármcgyo-utcza 10.) bejelenteni s 
egyúttal utalványon a lársascbéd jegyét (-1 korona) 
megváltani szíveskedjenek, mert a később jelentkezőknek 
sem elszállásolásáért, sem ellátásáért felelősséget nem 
vállal.

Megyei élei.
Turoczvármegye közigazgatási bizottságának ülése.

Táróé/.vármegye közig, bizottsága e hó 12-én 
tartotta meg havi gyűlését ifj. Jm th  György elnöklése 
és a következő biz. tagok jelenléte mellett: Jhniczky 
Kálmán alispán, Reviczky István árvaszéki elnök, /fene:: 
Gyula kir. tanfelügyelő, Liszkay pénzügy igazgató helyettes, 
Szakmán/ Gyula kir. alügyész, dr. Lax Adolf tiszti 
főügyész, dr. Haasz Jakab tiszti főorvos, Reviczky Imre 
gazdasági előadó, és Justh Kálmán, Justli Ferencz, 
Dávid Ferencz, Kosza János és Cserey Emil biz. tagok. 
A jegyzőkönyvet Cscpcsányi Sándor ti), főjegyző irta. 
A következő ügyek nyertek elintézést: I. Andráslalu

a szobámban. Elgondolkoztam, hogy szolgálómon kívül 
senki sem jöhetett he a szobámba, mert ;■ szoba mind 
a két ajtajának a kulcsa nála volt s az ajtók he voltak 
zárva. A félhomályban még meg tudtam külömböztctni a 
szobám bútorait. Agyam a szoba közepén volt, lábtól 
egy spanyolfal állott. Aliban a hiszem ben, hogy talán 
e spanyolfal mögött rejtőzködik valaki, odaszóliam: 
„Ki van ilt ?“ de választ nem kaptam. E pillanatban a 
szomszéd szó bábán ötöt. ütött az óra, ekkor Rózát lát
tam az ágyam mellett állni s e szavait hallottam : .vdosso 
són felice, són contenta. (En most egészen boldog és 
elégedett vagyok.) S ezzel a látomáuy eltűnt.

A reggelinél aztán igy szóltam egy barátnőmhez: 
„Róza meghall.“ — „Mit akarsz ezzel mondani?'* 
kérdő barátnőm — „hiszen azt mondtad, hogy tegnap 
már jobban volt." Ekkor elbeszéltem neki a reggel tör
ténteket s hogy erős a meggyőződésem, hogy Róza 
meghalt. Barátnőm erre clnevctte magái s azt mondta, 
hogy bizonyára csak álom volt az egész. Hogy már most 
bizonyosságot szerezzek magamnak a dologban, elküld
tem Rózához, mire azt a  hirt vettem hogy reggel öt 
órakor meghalt.“

Jól mondja Tóth Béla könyvének a tclcpathiáról 
szóló fejezete végén : „A tüneményeket vizsgálni életünk
nek nagy kötelessége és nagy gyönyörűsége. De emberi 
méltóságunknak az a koronája, hogy józan eszünk csak 
a bebizonyított igazságokat fogadja el. Ok nélkül hinni 
a nyomorúságok nyomorúsága. Tudni dicsőség.” De 
miért nem tesz igy ö maga ? Miért nem vizsgál komolyan 
és alaposan és miért tagadja a százszor és ezerszer 
hehizonyilotf, mcgezáíolhatatlan igazságokat (



F e l v i d é k i  II i r a d ó.
halára Imii az elszaporodott vaddisznók nagy károkai 
okozván, hivatalos hajtóvadászat rondolfetolt ol, aminek 
foganatosításával a főszolgabíró bizatoll meg. 2. Kelni I 
hadvighai lakos az ottan1 áll. isk. Irmitó ellen omolt j 
panaszát visszavonván, az ügyet a k*r. tanfolügyolőnok. 
adták ki továhhi eljárás végett. ~  3. A ruttkai anyakönyv- 
vezetö egy 2< • éven aluli menyasszonyt szülei beleegyezése 
nélkill adott össze. Az Ügy megvizsgálásával a járási 
főszolgabírót bízták meg. — 4. A znióváraljai erdőinr- 
tokosság kérvénye az erdőkozelési járulékok tizetéso 
alól leendő fölmentés tárgyában az alispán határozata 
helyben hagyatott. — f>. (Jimbor János briesztyai tanító 
áthelyeztetvén, anyakönyves helyettessé Schindlor László 
kinevozésc hozatik javaslatba. — 6. Krpelán község 
határából nimlogy 900 méter hosszúságban nagyobb kárt 
szenvedett az utóbbi vizáradás alkalmával. Miután télő, 
hogy ez alkalommal megismétlődik, a község kéri a 
partvédő munkálatok elrendelését, ami meg is íog 
történni. — 7. A ral^sa-nedozori iskola építési költ
ségeinek fedezésé érdemében bemutatott, püsköki vélemény 
ellenére a közig, bíróság előbbi határozatát fenntartja, 
mely szerint Kubányi szül Rakssányi Gizella ezen költség 
viselése alól felmentetett. — 8. Dubovan Károly buda
pesti lakosnak Volko .János körjegyző elleni panaszos 
ügye a vizsgálat mogejtéso végett a főszolgabírónak 
adatott ki. — ti. a rudnói vámszedési jog megváltása 
ügyében az érdekeltek fe’hivátnak, hogy a jogosultságot, 
illetve a 30 éves gyakorlatot igazolják. — H). Liszkay 
h. pénzügyigazgató jolontéso szerint az adók befizetése 
a múlt évihez képest 2605 kor. 20 fillérrel kedvezőtlenebb 
ugyan, de külön intézkedést szükségesnek nem tart, 
amit a bizottság tudomásul volt. — 11. Berecz Gyula 
kir. tanfelügyelő jelentést, tett a tanítói személyzetben 
iónéul, változásokról. Bejelentette, hogy a fclsöstubnyai 
és kostyáni állami iskola működését f. évi szeptember 
hó 1-én megkezdi. A sutiéi állami iskolának megnyitása 
attól függ, hogy ott. megfelelő bérhelyiség szerezhető 
lesz-e. Az alsóturcscki és tclsötnreseki állami iskoláknál 
a 2-ik tantermeknek felépítése folyik és ezekben 
t.mitás már a jövő tanévben megkezdhető lesz. Jelenti 
végül, hogy a jövő tanévi előmunkálatok mind meg
történtek, amit a bizottság tudomásul vett. — 12. Dr. 
Ilaasz Jakab vm. tiszti főorvos jelentése szerint az elmúlt, 
hónapban a küzogészségi viszonyok általában vévo 
kedvezők voltak. Járványos betegségek nem fordultak 
elő, még szórványosan sem ; de más betegségek is csak 
gyéren észlelteitek; különösen a gyermekeknél a heveny
gyomor- és bélhurut. Ennek következtében a halálozás 
is igen alacsony volt. A heveny fertőző kórok közül 
csak a roncsoló toroklob Rultkán 2 gyermeknél mutat
kozott, mind a 2 gyógyult; az óvó- és gyógyintézkedések 
tétetlek inog. Az ital és ételncmück vizsgáltattak szintén, 
vendéglők, péküzletek s szikviszgyárak rendben talál
tatlak. Egy hulla kiásatása történt, ogy sírból a másikba 
szállhatott Folkusfalnn: Zsámbokrélen egy,36 éves férfinak, 
ön- és közveszélyes elmebetegnek a tébolydába való 
szállítása iránt történi intézkedés. A gaejori völgyben 
már feloszlásnak indult hullán törvényszéki bonczolás 
ej teteti meg s mogálla pit tatot t, hogy ez a hulla egy 
körülbelül 21 éves férfiúnak a holtteste. Hasonló 
bonczolás történt Ucáníalmi.. ogy 28 éves férfiú ki 
rögtön meghall. KiálliUatOii 22 orvosi ‘bizonyítvány és 
17 orvosi látlelet könnyű tcájft sértésről. — 13. A kir. 
főmérnök ajánlatára a törvényhatósági közutakra kihordott 
kavics felülvizsgálatára a közigazgatási bizottság által 
Klimo Vilmos és Reviczky Juro közig, bizottsági tagok 
küldöttek ki.

megküzdeni. Az ;i kevés, ami a szép tervből meg- mikor a közreműködők egy része Körmöczbányán, más
valósítható volt, megmutatta, hogy részint közreműködők, 
részint megfelelő számú közönség hiányában az eszme 
sikerrel keresztül nem vihető. De meggyőződtünk arról 
is, hogy a mi -  egyébként igen kedves Stubnya- 
fiirdőnk erre épenséggel nem is alkalmas hely. Mert 
hiszen azt élőre is tudtuk, hogy rendes turóczi — bizony 
elég gyér számú — közönségünk 6—8 jótékony ezélú 
előadást nyolez heti időtartamban nem bir el, tehát a 
vállalkozás első sorban csakis a fiirdévendégekre számít
hatott. A két nőegyesületi előadás, valamint a F. M. K. E. 
Turóczmegyci Választmányának Anna-bálja megmutaúa, 
hogy a ■ fürdővendégekre nem lehet számítani. Ezek 
ilyféle mulatságokat nem kívánnak, azokon részt nem 
vesznek, sőt azokat kedvetlenül veszik, mert zavarva 
vannak kúrájukban. így az utolsó összejövetelen is 
vajmi kevés fürdővendéget láttunk! A hangverseny 
látogatói nagyobbrészt Turócz-Szen,t-Mártonból jöttek; 
s igy valóban nincs értelme annak, hogy a turócz-szent- 
mártoni közönség számára Stubnyaftirdöben rendezzenek 
előadásokat, ahol szobák hiánya miatt a konczertláto- 
gatókat nem lehet elszállásolni, s ahonnan — alig várva 
be a hangverseny végét — hanyatt-homlok kell rohanni 
a vasútra, hogy a közönség a 10 órakor induló gyors
vonattal hazajöhessen.

De nemcsak ezért nem alkalmas Stubnyafürdö 
ily előadásokra, hanem a megfelelő hangverseny-helyiség

része Turóczszentmártonban és Nagyrákón lakik s mikor 
a próbák huzainosb időn át majd Körmöczbányán, majd 
Turóczszentmártonban folynak: az nemcsak önzetlen 
önfeláldozással, hanem tetemes magánköltséggel is jár, 
úgy, hogy a közreműködők egyúttal mint a legnagyobb 
felülfizetők is tekintendők.

Hangverseny után táncz következett, amely fél 12 
órakor kezdődött s rendes stubnyafürdői módon és 
szokás szerint a fejlődő iszonyú porfelhők miatt már 
1 órakor végelgyengülésben végződött.

A nőegyesület fenkölt szellemű és lelkes elnök- 
nője nem kiméit időt és fáradságot, hogy az egyesület 
felvirágozása, a turóczi magyar társas élet és Stubnya- 
fürdő fellendítése iránti valóban szép és dicséretet érdemlő 
tervét keresztülvigye s valóban nem rajta múlt, hogy a 
minden tekintetben szép és üdvös vállalkozás egész 
terjedelmében nem sikerülhetett.

Egy hálás zenebarát.

h í r e i n k .

— A király születésnapja. H olnapu tán  
ünnepli m eg  jó  ö reg  k irá ly u n k  s z ü le té sé n e k  
hetv en lia rm ad ik  é v fo rd u ló já t Is ten tő l v e t t  jó  

ö eg é szség b e n , de  nehéz  u ra lkodó i g ondok  közö tt, 
hiánya miatt is. A hangversenyt az étteremben kell | -A k irá lyához ragaszkodó  hü  m ag y ar nem zet 
megtartani, itt azonban isten ments! a fürdővendégeket1 fohásza  száll e napon a  m indenható  fe lé , hogy 
megszokott kényeimökben, nyugalmukban, étkezésükben ta r ts a  m eg  n ek ü n k  tovább  is jó  fe jed e lm ü n k e t 
zavarni; — a terem tehát csakis közvetlenül az előadás 1 s v ilág o sítsa  m eg  bölcs e lm éjé t, hogy u ta t  s 
kezdete előtt készíthető el a hangverseny czéljaira, még m éd o t ta lá ljo n  e  n em zet sú lyos b a ja in ak  orvos- 
pedig a legnagyobb sietséggel és izgatottsággal és természe- lá sá ra , a  m egbon to tt b ék e  h e ly re á llítá sá ra , a 
tesen —csak hiányosan \ próba pedig, e teremben egyáltalán közv iszonyok  ren d e z é sé re , az á lta lán o s  boldo- 
nem tartható. Utóbbi nélkül teljesen sikerült előadást gulAs. b iz to s ítá sá ra . —  K é t nap p a l késő b b  jó  
nagyon bajos rendezni. Nagyon kényelmetlenül érzik k irá ly u n k  első  e lő d jé rő l, I. Is tván  k irá ly ró l, a 
magukat az előadók oly teremben, amelynek minden szen trő l, em lékez ik  m eg a  m agyar nem zet, a  
csinját-binját előbb alaposan ki nem próbálták. Marad- ki nehéz és  v á lság o s  időben  tö rv é n y t é s  ren- 
janak csak a mi fáradhatatlan, önfeláldozó, buzgó turóczi ^ 6t a d o tt en n e k  az o rszág n ak , e n n e k  a  nem - 
míikedvelöink Turócz-Szent-Mártonban, ahol minden z e tú e k , s le h e te tle n , hogy e k e g y e le te s  meg- 
(lelkes közönség, terem, zongora stb.) rendelkezésükre em lék ez ésb e  is az a  fohászunk  ne vegy ü ljö n , 
áll s ne kívánkozzanak Stubnyafürdőbe, ahol minden va.Í*ia  szen t k irá ly u n k  sze llem e o tt  ő rk ö d n ék  
apróságot a legnagyobb nehézséggel kell kiküzdeni. Ám sú lyos gond o k k a l te rh e lt u tó d ja  fö lö tt, m eg 
próbálják meg mások más módon fellendíteni Stubnya- m u ta tván  nek i a z t az ö sv én y t, am ely  a  szeren - 
fürdöt.*) esés  k ib o n tak o zásb a  v ez e t.

Szükségesnek tartottam mindezeket őszintén felso
rolni, mert igy annál nagyobb mértékben becsülhetjük 
a vasárnapi hangversenyt, amely minden izében sikerült. 
Első sorban a legnagyobb elismerés illetheti Boldis 
Dezsőt, a fáradhatatlan főrendezőt. Ö állította össze az 
érdekes és művészi színvonalon álló programmot, ő sze
rezte meg nagy utánjárással a kiváló közreműködőket, 
maga átírta és hangszerelte a bevezető és befejező zene
kari számokat, vezette a próbákat hol Körmöczbányán, 
hói Turócz-Szent-Mártonban, s általában lelke volt az 
egész vállalkozásnak. A hangverseny műsora 7 számból

— Kinevezés Az igazságügyminisztor Petrasovics 
Miklóst a turóczszontmáiloni kir. járásbírósághoz Írnokká 
nevezte ki.

— Áthelyezések. A vall. cs közökt. miniszter 
Bartsch Gyula hadvighai áll. el. isk. tanítót a kostyáni 
áll. el. iskolához; — Benézik Géza és Csaby Erzsébet 
turóczszontmártoni áll. polg. isk. tanár, illetve tanítónőt 
az abonyi áll. polg. iskolához : — íáróth Péter zay-ugróczi 
áll. polg. isk. tanárt a turóezszontmárfoni polg. iskolához 
és Márton Jakab körmöczbányai áll. főreáliskolai tanári 
a Székesfehérvári áll. íőreáliskolához áthelyezte.

Nyilvános köszönet. Az o hó 9-én Stubnya-állott $ mind a hét szám kifogástalanéi sikerült. Kiválóan i 
pontos összjátékkal és hatásos előadással tűnt ki az első / 11''11'"1 * Turóezn,egyel Jótékony NOegylot javára ron- 
és utolsó szám: Hunyadi László opera megnyitó zenéje deMtt l«“>g!r<írsony rendezőségének cs összes szereplőt- 
és Részletek a Lohengrin operából. Az előadók: Soa t]™ *  “  M » r b . r i t i  tlgy érdekében kifejlett önzetlen 
Alice és Moskóczi Margit urhtiigyek (zongora), Boldis j föra,k 1'isukórt * megjelent közönségnek pedig az 
I m i n  (hartnonium), Boldis Dezső (I. hegedű), Anlos anyagisikerbiztositásiértliálásköszönototmendaTuróoz- 
M ro/y (II. hegedű), Riszner£rff  (violonccllo) és Zsizsman S™"t-Márto„, 1903. nug. 13-án. Jótékony M egetet et
t e d  (viola) igazi zenei tudással oldották meg nehéz nökséS0: Jm lh 1,ercnczm Batthidny Mána egye-

I feladatukat. Nagy tetszéssel fogadta a közönség a két 
szavalatot is. Schrődcr Gizella (Kincses Lázár lánya,

süldi elnök, Bdnfi János egyesületi jegyző.
Nyilvános köszönet. A Turóczmegyci Jótékony

Kiss Józseftől) és Kossuth Ella (A vén czigány, meló- Nö0» ’es" ll,t <■ *• “ *■ »"»  1  ,»°K<-a.tott hang- 
, dráma Farkas Imrétől) urhölgyek igazi, mély érzéstől | 
áthatott szavalásukkal nem

. ,,, . • T '4 ' i .  . .......... könyveit csalták ki szemeinkből. A melodráma IA ] uroczinegyei. Jótékony Noegyesulet ha(4 át &  sikerét eiÖSegitctlc Soes, M cc  urhűlgy, i Iv«n 1°  - 1°  korona, ilj. Juslh György 8 korona. l>app 
liangvereeuye Stubnyaftirdöben, L  mi |,Jgbuzgóbb turóczi mflkedvcUMInlt) kitűnő zon-!•S!'l," i,,,'' ül*Mk Al;,i.,,snó 5 - 5  toron., Borbély Kálmán.

I ' °  t ÍZ ii lm 1 *i A 1,11/10 l ItilMiwnnii Anniin 0 Q l.nnnnn Vnoonil
évi augusztus no 9-en.1908.

A Turóczmegyci Jótékony Nőegyesület buzgó és 
lelkes elnökének, Justli Ferenczné Butthiány Mária 
grófnőnek — amint tudjuk — igen szép terve volt az 
ez idei nyári évadra. Stubnyaftirdöben junius hó 27-étöl 
kezdve augusztus hő végéig minden héten jótékony ezélú 
összejöveteleket akait rendezni, amelyeknek háromféle 
czéljuk is lett volna. Fejlesztették és élénkebbé tették 
volna a turóczi magyar társasé letet, gyarapították volna 
a nőegyesület pénztárát, s igy képessé tették volna az 
egyesületet nagyobb mérvű jótékonyságra és ami 
szintén igen nagy fontosságú kérdés — jótékonyan és 
frissitőleg hatottak volna Stubnyafürdö fejlődésére is. 
A terv ki is volt dolgozva, mintegy 6—8 ily összejövetel 
progranimja meg is volt állapítva; ám mikor a szép 
terv megvalósítására került a dolog, egyszerre láthatók 
lettek a rendkívül nagy akadályok, amelyekkel a szép 
és mindenképen csak dicséretes vállalkozás nem birt

egyszer a meghatottság! ko1 m<« v4lloll4k » kővetkezők: lizv. Boniczky Mártonná, 
■iiikből A melodráma Krdétv Sándor, Justli Kálmán, Juslli Foronci, Rakom ky
n á t e S Í ; 1" "  '0 - 1 0  koron:,, ilj. Justli György 8 korona. .......

„„ .........Kedvelőnőnk) kitűnő zon-!Sím<lür’ Ul4bik AI"j0Sn6 5~ & k<mma' Borbély Kálmán,
gorakisérete és Boldis Dezső érzéssel teljes hegedű-' Kullala AlaJos- ^w ingor Ármin 3 - 3  korona, Kossuth 

játéka. Kiválóan sikerült Moskóczi Mamii u,hölgy szóló vik,or; «>“ « '  Gyula, Volits Lajos, stammbe.rger Mór
zongorajátéka s különösen ürieg Tavaszi dalával aratott 
nagy tetszést. De bár mindezen számok minden tekin
tetben sikerültek, mégis a hangverseny legkimagaslóbb 
pontjait Riszner Edénc szül. Congcdi Adrienné úrnő 
gyönyörű éneke képezte. Két dalt Tostitól, egy dalt 
Deli bestül és magyar népdalokat énekelt s részben ki
tünően iskolázott hangjával, részben rendkívül meg
nyerő, kedves és behízelgő előadásával és megjelené
sével valósággal elragadta az egész közönséget.

Fogadják a közönség őszinte háláját a derék 
közreműködők. Egy ilyen hangversenyre igy elkészülni,

*) Ide vonatkozó véleményünket már ismételten elmondot
tuk s most is fenntaiijuk. Mi a fíirdöidény alatt Stiibnyafíirdőt 
tartjuk alkalmasnak e czélra, de persze csak úgy, ha ott a most

; létező mizériákon segítenek. A tél legyen Szent-Mártoné, a nyár . . . .  . . . .  • . . .
StubnyafttrcM, ..melyet a felső járó, őrös, magyar központjává Uzentnmrtonban ártott , m oroforje«16 e lo lv a d o k

: ke)| (ennj ,sivrk. I képezik ; amikor alkalma volt meggyőződni a tenlnovozutt

2—2 korona, összes f’ollillizctés : 8ő korona. Fogadják 
a szives adakozók a rendezőség hálás köszönetét.

Helyreigazítás Múlt számunkban a Stulmya- 
fürdöröl szóló közleményünkbe bosszantó sajtóhiba csú
szott he, amennyiben Palkovits polgármester ncvo Cald- 
rovitsnak volt szedvo. Amit ezennel holyroigazitunk.

Slketnómák intézete Körmöczbányán. A Fel
vidék a vallás- cs közoktatásügyi miniszter és Körinöoz 
szab. kir. és fő bányaváros közönségének áldozatkészsége 
folytán ismét gazdagabb lett ogy humánus intézménnyel. 
Az újonnan felállítod, siketnémák körmöczbányai intézete 
f. é. szeptember hó végén, esetleg október hó élőjén 
nyílik meg. az I-ső osztályba 12 növendéket vesznek 
tel. Ezen siketnéma intézet alapját tulajdon képen a múlt 
év tavaszán Besztercebányán, Körmöcbányán cs Turócz*
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városok közönségnek ;i siketnéma intézetek működése 
áldásos voltáról. Hogy a dolog ily gyors és szép ered
ménnyel járt, első sorban Xárai Szabó Sándor dr. 
miniszteri osztálytanácsosnak. I’alkovics Emil körmücz- 
bányai polgármester es a város áldozatkész közönségének 
köszönhető. Az igaxiratót és a tanárokat a vall. és 
közoktatásügyi minisztérium nevezi ki és fizoti okét: az 
inté/i't dolo"i kiadásai és a szegénysorsú tanulók 
.segélyezései piaiig a város hozzájárulása és a nagy* 
közönség áldozatkészsége lólytán befolyt összegekből
1 . 1 1  1< /lelni. Növendékeket Hars. Turócz, Zólyom,
1.11 tó Árva Trenesén és Nyitra vármogyékből fog föl— 
yi-nni clmi vn-ban a/, intézel, nincs azonban kizárva az 
vem. Iiogv más lelvidéki megyékből is felvétetnek 
-v .•rniekok. Az intézet igazgatójává Heresutli Kálmánt, 
un-vénk szülöttjei, a siketnémák Imdapes'i intézetének 
tanárát nevezte ki a vall.- és közokt.-ügyi miniszter úr 
> egyúttal öt bízta meg az intézet szervezésével is. 
Ilerosutli Kálmán igazgató volt az, aki a már fentomli*ott 
ismeretterjesztő felolvasásokat egy másik kartársával 
eg\iitt miniszteri kiküldetés folytán megtartotta. A felöl- 
vasás annak idején lapunk tárezarov.iiában közültetett.. 
Adja Isten, hogy L’alkovies Emil polgármester ur még 
számos hasznos intézménnyel gazdagítsa vámsát s ezzel 
a Felvidéket is.

Az árvízkárosultakért. A Vág utóbbi áradása 
a folyó mentén lakó szegény f-ildmivesnépet érzéke
nyen megkárosította, némelyeket pétiig nyomorba taszí
tott. Ezeken segíteni kell. Szép és utánzásra méltó 
példát adott e tekintetben Zay Miklós grófné szül. 
gr. Károlyi Margit, aki zay-tigróezi kastélya kertjében 
ma nagy kerti ünnepélyt rendez a trencsénmegyei 
árvízkárosultak javára. Megyénkben különösen ltuttka, 
Kliesény. Lipóez és ITiekopa lakossága szenvedett 
nagvobb kárt, úgy hogy már adóelengedésért is folya
modtak e községek, aminek, hisszük, eredménye is lesz. 
Ámde ezzel még korántsincs segítve a szegény károsul
tak nyomorán, egyebet is kellene tenni értük.

Nyári ünnep. A körmöczbányai nöegyesülel 
folyó évi augusztus le'- 20-án Szent-István napján a 
Szarvas száló nagy termében az alábbi tárgysorozattal 
ünnepélyt rendez, melyre a t. közönséget tisztelettel 
m< gbivja. 1. Alkalmi I <-zéd. Tartja: Teveli Mihály ur.

„Nehéz telada!" dialóg. Irta l’eterdi .1. Előadják: 
l'ab ovies Mariska urliülgy és Eor.ster Károly ur. 3. a. 
„Az apród dala." A „Hugenottákhoz, operából Giacomo 
Mevi-rbeer-töl: I. „N .gy Ari i*4. \ Sevillai borbély ez. 
ojierából I:. — i i :• -i : e „A kesergő leáuy.“ Kovács 
Endrétől. Énekli Jung Rózsi urliülgy. Zongorán kiséri 
Antus Kai ur. 4. „Az eháliiatatlanok.*4 Vígjáték egy 
teiv '.na- au. Ír: Almá'V Tihamér. Személyek : Kemény
Pista ' Jement Aladár ur, Viola, a felesége Sclirödor

ur.'K'dgy. Lili l'szotka l'iroska urliölgv. Szíits 
Gabi Z. Kaöpiler Gyula ur. Inas Wiidmann Jenő ur. 
K‘ ■!, rna l'.dnovtes Mariska urliölgv. 'Történik falun, 
K'-méiiv hazában. Idő : jelenkor. .">. a „Mózes ábránd.14 
l ’agaíiini-t-d : b „Csárdajclend.*4 Ilnbor-töl; c. „Komié 
d* Euten.” lía-sini 1**1. Hegedűn játsza : II. Arányi Adila 
orJiö gy. /"iiginan ki'éri: 11. Arányi llortense urliülgy. 
ö. ..I látni iiibaja v.ui.“ \ igjáték egy felvonásban. Irta:
i linót. Fontit. itta: (Ktbáuyi Árpád. Személyek : De
Luksári Amin*. onos Vnsilsek Zzigmond ur. <'ecile, neje
G. Havai- Mnriska űrbőlIgy. Hal:meoiirt, magánzó Hellaagh
Aláőái* ur. Na ne ibaleány Halkovics Anna urhölgy.
Színhely : Haris. Hely árak: fi öliely 1 VI. sor 2 k..*a
löhbi SOI* 1 k. (i'» I'.. állóhely 8*» 1.. lanulójegy 50 f.
Kai■zat 10 1. Fiil ül fizetések - - tekintve az egyesület
jóié kony czél ját ... kő■/.önét! el ve:e nek. A belépti je-
g.\e k au;ruszi us in'. 14-t "1 kezd oilöb'g l’axiier .1. és Hiron
II. ezég könyvk*•reskedlésében .’•> i/. e-iól\ kor a pénztár-
uál kaphalók. EKiadás után táne/.iiiiil.ilság. Kezdete este
1.... 1 8 órakor.

Az izgatok. Ez az e\-le\ állapot, amelyben
az ors/.áig -iny a lót nemzeti.-.-i agitátorokat
illíriiizi\ ebb. arc/iállanabb intik"4* -re báloritja fel. Dr.
\ <■>sel .1;'tilos és Dr. Miüdveczk;\ Fajos zólyomi ügy véllek

mint nekünk Írják, — a riiua-murány i vasművek
munkásaira vetették ki hálójuk;al. kirándulásokat rendez-
ne k s ol l aztán izgatói beszél leket tartanak hozzájuk.
Kei ítéljük • hogy az olt :mi rendóri hatóság módot fog
találni e gonosz tizeim**k ine^sziili! elésére.

Szövőgyár Osaczán. lloiV.og Hétéi* és We'lSZ
Fiilii.p a 1\ ormány támog■aiásával i .m 10,001 i korona beíek
tétéXHOl Siíövögyá rat létesitonok. Az államsegély hez kötött
it-ll iételek szerint kötél esek 1!tol. évben az építkezési
lile:; kezdi*iii és 1005. évig a nyarat 50 szövőszékkel,
........... 1 ‘ m ) munká.'sal üzembe helyezni ,* a követ-'
k|,/" eviicii további ÓD -zü\őszek és 50 munkás foglal- 
kozta'.nidi,. Az > |<i évben a szövőszékek számai
fokozatosan szaporítandó, inig 150-ct elér.

— Hol van az f A „Nár. Nov.M az utóbbi tót 
j ünnepségekről czikkozvén, azzal dicsokszik el, hogy a 
nemzeti öntudat jóval éberebb most a tót népbon, mint 
valaha. A czikkirónak egy meg nőm nevezőit lelvidéki 
város névtelen lakója nemrég ezeket mondotta : „Huszonöt 
év előtt két lót ház volt városunkban: ma — tessék 
okét megszámlálni! A polgárság közömbös volt és ma ? 
Ma is akadnak, akik a nemzeti dolgokkal nem törődnek; 
de csak próbáljon valaki magyarul beszélni a városi 
gi/illésekeu, milyen vihar lesz abból a polgárságban! 
Próbáljon valaki magyar jegyzőkönyvet sürgetni a város
házán. “ Hát azt jól tudjuk, hogy akad a tót túlzók 
között elég vakmerő fanatikus, aki ilyen bolond beszédre 
képes, valameddig azonban zsebredugott ököllel 
tenyegotüdzik ilyen anonymus s nekünk azt a várost 
meg nem nevezi, ahol a tót polgárság a magyar szót 
és jegyzőkönyvet kiakolüolitani merné, eladdig ezt az 
ö beszédéi olybá nézzük, amint valaki füttyszóval űzi 
cl félelmét a sötét éjszaka rémes magányában. — Minden
esetre jellemző azonban, hogy az effélét újságban is 
kiírni merészelik ; iuert lehet a magyarság tUrolme az 
ostobasággal is határos, de azt a tót polgárságot, amely 
a magyar szót onnan, ahol helyén van, száműzni akarná, 
mint a vihar elsöpörné.

Balesetek. Zurik András szuesánvi béres két 
kis fia egyedül volt otthon s a lámpával babráltak és 
meg is gyújtották, a lámpa valahogy felborult s a kiseb
bik négy éves fin ruhája tüzet fogott, mire a nagyobbik 
liu megijedt s elszaladt. Mire segítség érkezett, a kis fiú 
már elégett. — Mosóczi csizmadiák fuvarosai virtuskodva 
hajtottak keresztül Tótprónán a privigyei vásárra s esze
veszett bolond ténykedésükben nem ügyeltek az ulczán 
játszogató gyermekekre és igv megesett, hogy Chorváth 
Cyrill tótprónai evang. lelkész három éves fiacskája az 

I egyik szekér alá került és nyakán, kezén megsérült. A 
! fuvaros kilétét nem sikerült kipuhatolni, mert a fuvaros,J  kit üldözőbe vettek, 'élvágtatott, — elvárjuk azonban az 
| illetékes hatóságtól, hogy szigorú vizsgálatot indítson s 
I ezeknek az állapotoknak kemény büntetés által véget 
vessen.

— Néppárti értekezlet, a zsolnai iparkiállitást 
kevésbbé okos czélokra is kihasználják. Azt Írják ugyanis 
Zsolnáról, hogy ott a hét elején bizalmas jellegű nép
párti értekezlet volt, amelyen különösen sok felvidéki 
i*. katli. pap vett részt. Ezúttal is hangoztatjuk, hogy 
valameddig itt a Felvidéken tót nemzetiségi politika 
lesz, addig a hazafias magyarság, tehát az ennek ismert 
r. katli. papság is, csak egy politikai táborba lartozhatik. 
„.4 haza minden e lő t t14 elvének még a  politikai meg
győződés és egyéni érdele árán is érvényt kell szerezni.

— A miniszter affalrje. Mi is említettük a zsolnai 
kiállításról szóló múltbeli közleményünkben és a 
Ilurbánnal folytatott polémiában, hogy Láng Lajos 
kereskedelmi miniszternek a kiállítás megnyitása alkal
mával valami kellemetlensége volt egy a banketten 
felszolgáló pinczérrol, amely azonban nincsen egészen 
kiderítve. Miután pedig úgy a „Nár. Nov.“ valamint 
némely fővárosi napilapok is pertraktálták az ügyet, 
szem- és fültanuk elbeszélése alapján kijelenthetjük, 
hogy a dolog nem egészen úgy történt, a hogyan Ilire 
jár. A miniszter ugyanis felemelkedett székéről, hogy 
az első, a királyt éltető fel köszöntőjét elmondja. Az 
asztaltársaság moraja elcsendesült, a miniszter beszélni 
kezdett, ez azonban egy cseppet sem akadályozta az 
egyik pinezért abban, hogy ott a miniszter közvetlen 
közelében az edényekkel éktelen csörömpölést no vigyen 
végbe. A miniszter, türelmét vesztve, a lábatlan kod ó 
piuczér! egy kézlegyintéssel csendre intette, — s talán 
nem is szándékosan - a pinezért megütötte, amit legott 
egy bőséges borravalóval jóvá akart tenni. De a büszke 
Ganymedes ezt visszautasította és a minisztert becsület
sértés miatt beperelte. Ebből nagy kázust csináltak a 
tótok, pedig bút ugyancsak birkallirolom kellene ahhoz, 
hogy egy hetek óta utazó miniszter, amikor a királyra 
felköszönlöt mond, egy orra előtt tányérokkal csörömpölő 
és lármázó pinezérnek bosszantó ügyetlenségét egykedvűen 
vegye, amivel persze nem azt akarjuk mondani, hogy 
az ilyen piuczér kizárólag arczulütésokkel tanítandó 
mérésre, mert ezeket már pikkoló korában kellett 
volna kapnia. - Egy szemtanú úgy adja old a dolgot, 1 
hogy a miniszter éppen beszédet tarlóit, amikor a piuczér, 
aki, lehet ügyetlenségből, de valószínűbb túlbuzgóságból, 
folyton ott settengett a háta mögött, őt ismételten inkoino- 
dálva. végre oly közel került, hogy meglökte a szónokot, 
aki erre, anélkül hogy visszanézett volna, a balkezével 
hátrány ült (jobbjában a pezsgés pohár volt) és félretolta 
a pinezért. Az arczát azonban nem érte ez az elhárító 
mozdulat, sőt ellenkezőleg. Különben az illető piuczér 
is kijelentette, hogy öt a pletykában foglalt inzultus nem 
érte, s igy természetesen bíróság elé sein kerül a dolog.

— A kassa-oderbergl vasút dicsérete. A Buda- 
i posten megjelenő „Slovensky Tí’2denníkM-nok nem tet
szik, hogy a kassa-oderborgi vasút igazgatósága bizal
mas iratot intézett alkalmazottaihoz, amelyben őket ide
gen hangzású neveiknek megmagyarositására buzdítja, •— 
s afféle rabszolgaságnak mondja a lap, ha nem engedik meg 
a vasúti alkalmazottaknak úgy gondolkodni és szavazni, 
ahogy nekik tetszik. Igazán furcsa ennek a csőh-tót 
lapnak az okoskodása! Szerinte rendjén van az, hogy 
a magyarországi tót cseh iskolákat látogasson, csehül 
megtanuljon, a csehhcl rokonszenvezzen s kél laki szláv 
élotet éljen; de bűn az ő szemében, ha ez a magyar- 
ói szági tót, a magyar nomzoitest tagja magyar gondolkodású 
és érzelmű mer lenni és ezt idegen hangzású nevének 
megváltoztatásával is tanúsítja, Pedig ez csak hazafias 
kötelesség és erény és ha a kassa-oderborgi vasút igaz
gatósága e kötelesség teljesitéséro, ezen orény gyakor
lására buzdítja alkalmazottait, ezért csak elismerés és 
dicséret illeti s a csoh-tót izgatok gáncsára büszke lehet. 
Milán HodZa rednktor pedig, ha a cseh-tót nemzet egységet 
akarja propagálni, ne a magyar fővárosban tegye ezt, 
liánom menjen ki Prágába.

— Szövetkezve boldogulunk. Ezt a czimot viseli 
egy 25 oldalas brosúra, amelyet a Magyar Gazdaszövet
ség adott ki és küldött be lapunknak és amely a Somogy
in ügyei hitelszövetkezetek szövetségének f. é. 24-én 
Kaposváron tartott közgyűlésén elmondott beszédeket 
tartalmazza. A dolog iráni érdeklődök megkaphatják a 
füzetet a Magyar Gazdaszövetségtől (Budapest).

— Zsebtolvajlás. Tonczer János briesztyai lakos 
a múlt heti turóczszontmártom vásáron egy pár tinóját 
adta el 230 koronáért s mikor a szokásos áldomást inog- 
itták s Tonczer egy boltban valamit vásárolva fizetni 
akart, megdöbbenéssel vette észre, hogy a pénznek hűlt 
helye maradt csak a íuellényzsobbon. A pénz — noha a 
károsult még egy kártyavetőnü tanácsához is fordult, — 
nem került meg.

— A koldusnő halála. Egy kóbor knldusnő vető
dött a napokban Tótprónára, aki sorba járta a házakat, 
de a kapott alamizsnát legott olhajigálta. Végre az út 
szélén leiekült s ott maradt, mivel pedig meglátszott, 
hogy nagyboteg, a községi biró a pásztorházba vitette, 
ahol jószívű asszonyok ápolás alá vettek. A gufaüiült, 
magával tehetetlen asszony azonban éjszaka idején el
tűnt onnan, másnap pedig a Rudiiéra kocsizó Záborszky 
Gusztáv szolgabiró egy női alakot látott heverni az út 
mellett s leszabva kocsijáról, hullát talált. A koldusnöé 
volt, akit azután — kilétét nem tudva — elhanloltak. 
— Vájjon mikor, óh mikor, lesz nálunk is rendezve a 
szegények ügye, hogy ily nyomorúságoknak vége legyen?!

— Időjárás. Tótprónáról Írják : Derünk volt, amely
től helyenkint az uborka, bab és a tök szenvedett. A 
nappalok derültek, délnyugati és észt ki szelek fújnak, 
az aratás már most javában folyik. A tavasziakat is már 
helyenkint aratják, a szemek szépen kifejlettek.

— Országos sütőipari kongresszus lesz e hó 
18—21. napjain Budapesten. Részvételi dij 5 korona. 
Regisztráljuk ezt az előkészítő bizottság kérelmére, bál
áitól tartunk, hogy ennek a kongresszusnak a költsé
geit is — a fogyasztó közönség fizeti inog.

— Tilalom. A honvédelmi m. kir. miniszter ur a 
tényleges állományú honvéd fcgyvermcstoroknok, 
fegyverekkel, az ezekhez tartozó szerelékekkel és fegyver- 
alkatrészekkel való kereskedés Uzését eltiltotta. Hasonló
képen megtiltotta ezen egyéneknek, hogy az említőit 
czikkek beszerzésére egyes ezégekot rcklámszerücn 
ajánlják.

— Iparosok figyelmébe. Augusztus 20-án, Szent- 
István napján nyílik meg a budapesti tanonez- és 
segédmunkakiállitás Ezen kiállítás megtekintésére leg
alább 10 főnyi csoportokban Budapestre és vissza utazó 
iparosok, iparossogédek és tanonezok és ez utóbbiak 
tanítói számára a kereskedelemügyi miniszter kedvezmény 
gyanánt biztosította, hogy személy- és vegyes vonatokon 
a III. kocsiosztályban féláru menetjeggyel utazhassanak. 
A csoportos kirándulás jó alkalmat szolgálhat arra is, 
hogy az érdekellek egyúttal a m. kir. technológiai 
iparmuzeum gépkiállítását is megtekintsék, részi yen ni 
óhajtók szándékukat legkésőbb f. é. augusztus hó 14-ig 
vagy közvetlenül, vagy az illetékes ipartcslülot utján a 
pozsonyi koroskodolmi és iparkamaránál jelentsék he.

— A Horgony Pain-Ezpeller (Uichters L ivi mentőm 
Popsid conqj.) igazi népszerű háziszerré lőtt, mely számos 
családban már több mint 34 év óta mindig készletben 
van. Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, esfiznál 
sth. nél a Horgony Tain-Expollorrel való bedörzsölésok 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, söl járvány
kornál, miliő: a kolera és háiiyóhas-lblyás, az aHcstnek 
Fáin Expellerrol való bcdörzsüléso mindig igen hasznos
nak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó  eredményűvel 
használtatott az influenza ellen is és 80 f., 1 k. 40 í.
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és 2 k. árban a logolöbb gyógyszertárban kapható, de 
bevásárlás alkalmával minding határozottan . „Uichter-léle 
„llorgony-Rain-Expollert" vagy „Richtor-félo Hogony- 
Linimont" et tessék kérni és a „Horgony" védjogyro 
ügyelni kell.

— A boldogult Knelpp páter érdeme volt az, hogy 
(I hívta lel legelőször az általános figyelmet az egészségi
leg oly értékes maláta kávéra, a melyet azután Kathrei- 
ner egy sajátszorll találmánya által a babkávé izével oly 
kitűnő módon előállított. Ebben még ma is lényogeson 
különbözik ez az egyedül valódi „Kneipp-kávé" minden 
egyéb hasonló gyártmánytól, és ez okból Kneipp páter 
egyedül és minden időkre a Kathroinor czéget ruházta tol 
azzal a joggal, hogy a Kathroinor-félc Kneipp-maláta ká
véja részére az ő nevét és arezképét használhassa. lön* 
nők daczára mégis a közönség hátrányára egyszerűen 
pörkölt árpát vagy malátát árusítanak hamisan „Kneipp* 
kávé* gyanánt. Ettől óvandó, kérjük mindég határozot- 
lan a Valódi „Kalhroínor-íélö“' Kntíipp-jhilliUá "kávét az 
eredeti csomagokban, melyek a Kneipp páter védjegyei 
és a Kathroinor novet viselik.

— A népiskolai tanítók figyelmébe. Az összes 
tankönyvek és iskolai nyomtatványok ugyanazon árak 
és feltételek mellett, mint a kiadóknál, valamint irodai 
és iskolaszerek k i t ű n ő  minőségben o lcsó  árakon szerez
hetők be Moskóczi Ferón ez né papír- és könyvkereskedésé
ben Turóczszcnt marton bán.

— Olvasóink figyelmébe. F r ie d m a n n  Mór gyógy
szertárában R u t l k á n  kaphatni: S z á j v í z ,  mely felülmúlha
tatlan, jóízű üdítő készítmény, mely nemcsak a fogakat 
és foghúst ápolja és állandó használat mellett biztosan 
elejét vesz minden fogfájásnak, hanem a gyomorra is 
erősitőlcg hat. E g y  ü v e g  á r a  I  ko r . 1 0  f i l l é r .  — H ig a n y -  

m e n te s  a rc z k e n ö c s . Arcztisztitószer szeplő májfoltok, per- 
senések és -minden egyéb arezvirágzás ellen, valamint 
e p e m a n d u la  k o r p a s / .a p p a n , mely az arczkenőcscsel egye
temben, használati utasítás szerint alkalmazva, viruló, 
üde kinézését kölcsönöz. E g y  té g e ly  k e n ő c s  á r a  1 k o t  

E g y  d rb . s z a p p a n  á ra  7 0  f i l l é r .  — N á th a  e l le n i  s zer . 

Ezen szert a tenyéren szétdörzsölve néhányszor az orr
hoz vezetjük és szagoljuk, miáltal a náthától legrövi
debb idő alatt megszabadulnak. Á r a  1 kor.

KÖZGAZDASÁG.

Kivándorlók pénze.
A kivándorlás évről-évre nagyobb mérveket ölt s 

ennek révén a pénzforgalom óriási mértékben megnöve
kedett, mely az .uj tartózkodási helyről a régi ország 
felé veszi útját. Ezen pénzforgalom csaknem valamennyi 
kontinentális államban ilyen tüneteket mutat. Hazánkban 
leginkább az Egyesült Állámokból indul meg e pénz
mozgalom s gyakran nemzetiségi politikai szerepet is 
játszik, különösen a felvidéken, Rovnianek pittsburgi 
bankár és a helybeli Tátra-bank révén. Az amerikai 
pénzküldés reformja foglalkoztatja a közvéleményt, miért 
is időszerűnek tartjuk a külföld e nemű intézményeit 
ismertetni a „Magyar Pénzügy" nyomán.

Francziaországban az 1885. évi október 29-iki 
dekrétum alapján a kormány jogosítva van a külföld 
mindazon államaiban, ahol franczia postahivatal működik, 
a franczia konzul főfelügyelete mellett az állami takarék- 
pénztár fiókját fölállítani. Máig hét ilyen közvetítő 
hivatal létezik (Alexandria, Tanger, Konstantinápoly, 
Szaloniki, Sz.nyrna, Beyruth, Port-Said) s ki van mondva, 
hogy ezek egy részénél csakis francziák vagy franczia 
védelem alatt álló alattvalók jogositvák betéteket el
helyezni. Ugyancsak önálló fiókokat állított föl Franczia- 
ország gyarmataiban, nevezetesen Algírban és Tuniszban. 
Ezeknél a fiókoknál 1899-ben közel másfélmillió frank 
helyeztetett el. Olaszországnak külföldön és a gyarma
taiban hat fiókja van (Alexandria, Assab, Massaua, 
Asmara, Kereti és Saganeiti) s a külföldön lakó honosok 
1898-ban kétmillió lírát felülhaladó összeget tettek be. 
Ausztriának Törökországban- rendelkezésére állanak a 
beyruthi, konstantinápolyi, szalonikii és szmyrnai osztrák 
postahivatalok, amelyek legújabban a bécsi postatakarék
pénztár chequeforgalmának keretébe belevonattak.

A most ismertetett szervezeteknek nagy hátránya, 
hogy az állam keze oly esetekben meg van kötve, 
midőn a honosok oly országokba vándorolnak, melyek 
teljesen függetlenek — mint az Egyesült Államok — s 
valamely idegen állam beavatkozását, saját közvetítő 
hivatalok felállítását joggal elleneznék. Pedig kiván
dorlóink túlnyomó része az Egyesült Államokban tartóz
kodik s igy a tervezett postatakarékpénztári intézmény 
felállítása nehézségekbe ütköznék. Az ilyen államokból 
származó pénzküldemények irányítására más intézmények

is léteznek, melyeknek egy igen ügyes alakját az olasz 
kivándorlási törvény alkotta meg.

Ugyanis a „Banca di Napoli" szabadalmat nyert 
a külföldi pénzküldemények közvetítésére, mely össze
köttetést létesít külföldi nagyobb bankházakkal, melyek 
levelezőknek neveztetnek. A levelezők kötelessége saját 
ügynökségeket létesíteni minden oly országban, ahol 
fontos olasz kivándorlási központok vannak, az ügynök
ségek mindennemű útbaigazítással szolgálnak az olasz 
honosoknak, akiknek kedvéért lehetőleg olaszul beszélő 
személyzetet kötelesek tartani. A levelezők óvadékot 
tesznek le, könyveiket a külföldi olasz hatóságok felül
vizsgálhatják, tartoznak számadásaikat negyedévenként 
lezárni és a Banca di Napolinak megküldeni. A Banca 
di Napoli jogosítva van vagliákat (az assignaták bizonyos 
faja) különféle czimletekben kibocsátani, illetve olyanok
kal külföldi képviselőit ellátni. A kivándorlónak befize
téseik ellenéiben ily vagliákat kapnak, melyek forgatmány 
utján átruházhatók." A kibocsátott vagliákról a levelezők 
naponta kimutatást küldenek a Banca di Napolinak, 
mely annak alapján utasításokkal látja el a kijelölt 
fizetési helyet. Ily helyekül nemcsak a bank összes 
fiókja és üzletbarátai, hanem a postahivatalok is szerepel 
nek, melyek természetesen a bemutatott vagliák bevál 
tásáért bizonyos dijakat szedhetnek épp úgy, mint a 
külföldi levelezők is bizonyos jutalékban részesülhetnek. 
A befizető kívánságára az összeg az olasz postatakarék
pénztárnál is elhelyezhető. A vagliák segélyével tehát a 
kivándorlóknak pénzei a legegyszerűbb utón, a leg
gyorsabban és kellő ellenőrzés mellett jutnak el rendel
tetésük helyére.

Ez nagyon szerencsés konczepczió s utánzásra
méltó.

Létezik egy más alkalmas módszer is ezen pénz
küldemények közvetítésére, melynél kizárólag a magán 

I vállalkozás szerepel. A német, franczia, angol bankok 
és bankárok állandó üzleti összeköttetést tartanak fenn 

I amerikai bankházakkal, sőt saját fiókintézetekkel is bírnak, 
miáltal a közvetítés kényelmes és olcsó. Néhány héttel 
ezelőtt Bécsben egy hasonló intézmény létesítéséhez 
fogtak; és pedig osztrák tőkepénzesek egy ncwyorki 
bankházzal egyetemben „Osztrák-magyar-amerikai bank 
részv.-társ.“ létesítéséhez fogott, melynek czélja az 
árukereskedelem bankügyleteit lebonyolítani, de igen 
alkalmas a kivándorlók pénzküldeményeit közvetíteni. 
Sajnos, hogy ezen vállalat hasznából Magyarországra 
semmi sóm jut, mert kizárólag osztrákok alapítják, 
kizárólag osztrák érdekek istápolására. Saját erőnkből 
ilyen vállalat létesítése lehetetlen, mert üzleti forgalmunk 
az Egyesült Államokkal minimális, úgy hogy nem igen 
akadna előkelő amerikai bank, mely ilyen vállalatba 
belemernie. Addig, mig önálló kereskedelempolitikát 
nem folytathatunk, élénk üzleti forgalom sem lehetséges 
köztünk s az Egyesült-Államok között, minek folytán egy 
ily irányú vállalat létesítésébe sikeresen nem foghatunk.

Ily módon csak az olasz mintát követhetjük.
( S r . )

Szerkesztői üzenetek.
— Gr. A. L. Nagyon is általánosságban van tartva czikke. 

Konkrét adatokat körünk az. említett községek lakosságának 
uiegmétclyczóaéröl, hogy az ügynek szolgálatot tehessünk.
A hireket csak a papír egyik felére lehető röviden kérjük megírni, 
akár levelezőlapon is. — C. A és H. K. Körmöczbánya. Szívesen.

B. S. Zólyom. Szives tudósításait korábban kérjük. A most 
küldötteket már az ottani lapokban olvastuk. P. G Temesvár. 
Nem tartjuk valami szerencsés és jóizlésü ötletnek, hogy a 
király születésnapját arra használjuk fel, hogy a m nt/yar uyertya -  
Ipamak reklámot csináljunk vele. Kegyen a magyar gyertya jó 
és versenyképes, akkor ki fogja az idegent szorítani; de ha ez 
a magyar gyertya nem ilyen, a pártolásunkat sem érdemli meg.

Ruttkai. Szerkesztőnk a hét folyamán tér haza s veszi át 
újra hivatalát és a lap vezetését; tőmunkatársunk i edig a hó 
vége táján foglalja el zay-ugróczi igazgatói állású . azonban 
tovább is szerkesztőségünk kötelékeben marad. C V Ny.tra. 
Szívesen. Annyival is inkább, mivel mi is kívánjuk.

Felelő*; szerkesztő: IIi*:■(*<•/. U y u la  
Főmunkatárs: l lá u l i  •Iiiiio n .

Igen fontos a gazdaközönségre!

idei Anyarozsot,
szépen szilntva korlátlan mennyiségben 80- 100 
koronáért métermázsánként vesz Gazdik János 
gyógyszerész Kürmöczlmnyiín. Szállítások 
három kilótól fölfelé a vevő költségén men
nek, a csomagok azonban az eladó által bér
mentve küldendők be.

teljes tisztelettel
Gazdiig Jdnos.

2(>(>. szám 1903.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 18X1. évi EX. t.-cz. 

102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a unió
vá ralj a i kir. járásbíróság 1901. évi V. I. 28/12. számú 
végzéso következtében Dula Máté ügyvéd által képviselt 
Özv. Mankó szül. Sztacho Róza javára ifj. Hrivnák János 
zorkóozi lakos ellen 393 kor. 28 íill. s jár. erejéig 
foganatosított biztosítási végrehajtás utján lefoglalt és 
840 koronára becsült 4 ökör. két riska egy sárga és 
vörös nyilvános árverésen oladatnak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. jbíróságnak 
1901. V. 1. 28/12 sz. végzése folytán 1(>7 kor. 15 íill. 
tökokövolelés és járulékai erejéig Zorkócz községben 
leendő eszközlésére 1903. évi augusztus 31 lk napjának 
d e. 10 órája batáridőül kitüzetik és althoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi EX. l.-cz. 107. és 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek bocsáron alól is el fognak adatni.

Kelt Znióváralján 1903. évi atig. hó 10. napján.

Szlbner,
járásbíróság! végrehajtó.

A R ic h te r-fé le  |
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egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint I 
38 év óta megbízható bedörzsölésfil alkalmaztatik I 
köszvéoynél, csínnál és meghűléseknél. ]
Illtés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor j 
ff—■■■!■■■ óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket ( 
dobozokban aMHorgony" védjogygyel és a„Richltr" ezég- J 
jegyzéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. • 
Főraktár: T ö rö k  J ó z se f  gyógyszerésznél | 
B u d a p e s te n .

n i c h t e r  F . A.d. é s  t á r s a , \\k, csősz, és k ir. udvari szállítók.
. _ . R u d o l s t a d t .  .

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán, 
Toperczer S. „Megváltó" gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban, 

és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

j ié ln e c b to r B íd s a m
.»« «n SchulttngF' - Apothiks

í . i nlsvry)" Pregrada

Thierry A.
gyógyszerész BALZSAMA

a legjobb d iatikus bázigyógyszer 
emésztési zavarok, gyengeség, rosszul- 
lét, gyomorégés, felfúvódás, köhögés, 
görcs ellen, nyálkuoldó, tis/.titó hatású. 
12 kicsi vagy 0 kettős palaczk bér

mentve ládával együtt 4.— korona. 
Gyógyszertár a védangyalhoz. Thierry A. 
Pregrada, Rohitsch savanyuforrás mellett 
V alódi csak az o ldalt álló  apácza- 

vódjegygyol.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál 

magával vinni.

Thierry-féle valódi Centifolien kenőcs
:i''legerősebb húzókonöcs, teljes tisztítás által 
fájdalomnélkiili, gyors gyógyuló hatása van, 
eláll11 puhitás által minden bejutott idegen tes
tet. Puristáknak, kerékpálosoknak és lovasoknak 
nélkülözhetetlen. Póstán bérmentve2 tégely 3.50 K. 
Gyógyszertár a védangyalhoz. Thierry A. Pregrada, 

Rohitsch savanyíiforrás mellett. 
Óvakodjunk a hamisításoktól. Valódi csak minden tégelybe 

beégetett védjegygyei.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál magával vinni. 

Központi raktár Török J. gyógyszertárában Budapest, — 
Mittelbach S. gyógyszertárában Zágrábban — és Brady C. 

gyógyszertárában Bécsben.

Elsőrangú, gyógyvíz!
A m. kir. belügymin. 36890,902. sz. rendeletével gyógyforrásnak 

minősítve

a M álnási „ M A R I  A “ gyógyforrás
kiváló köptető és étvágyemelö. természetes alkalikus sós savanyuviz,
mely dr. Ma n k ó  Vilmos, a niagy. tuu. akadémia tagja és a 
budapesti II. kér. állami fürcáliskola cliémia tanárának vegy- 
elemzése, és dr. K u t liy Dezső budapesti egyetemi magántanár 
és az ..Krzsébct-királyné Sanatorium“ igazgató főorvosát ik, 
valamint több tekintélyes orvos, u ni. dr. Flocktenmaclicr, dr, 
Józsa Kinő stb. vélcinéiiycs bizonyítványa szerint a luclritsclio- 
vitzi lAiiiandbruiincin, a gloichenbergi vCoiistantimpiellel. az cinsi, 
síit a világhírű n i ed e r - se 11 e r s i vizet hatásban jóval felül

múlja és igy sikeresen használható: 
a torok, gége, légcső heveny- és idiilthurutjainál, a 
tiidö-tuberculosis minden stádiumában, gyomor s bclhu- 
zam hurutos bántalmainál, vérszegénységnél, köszvény 

és izomcsuznál.
K a p h a t ó :  T H 0 M K A M I L 0 S

füszerkereskedésében nagyban és kicsinyben.



F e l v i d é k i  H í r a d ó

TÓVÖLGYI TITUSZ

A kit nem akarnak befogadni.
Regény.

Kőt kötőt 2 írt helyett 95 br.
f>:l() oldal terjedelem.

Elioí György. M ID D L E M A R C H . Regény
Alizol eredetiből fordította: Csukássy József.

Kiadta a ..Kisfaludy Társaság".

4 kötőt ára 8 frt helyett 3 Irt 40 kr.
A 1 kötél terjedelme 1400 oldal.

Kliut (:vörgyuek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár 
nyal.', stylje',' hatalmas égj é ínségének eredeti kifejezési módja van

A SZÖÖHAJU. S » ia C T U V  8Z A I.A V  *

Tivain Márk és Warner l\. Dudley nem szorulnak ajánlólevelekre 
f^ \ sort olvasni, mely az ö tollúkat hagyta el és m egvan az Ítélet

M a  Mikiin: H A IM IA M .
lót) oldalra terjedő igen szép kötet pergainentszcril borítékban

3 frt helyett 6 kr.
l.'iszes négyszínű kötésben 3 f 1 helyett I frt 10 kr.

A szerény e/im engedi következtetni, hogy mit tartalmaz ez a 
kötet. Haitim .Miklós, a nagyszerű p .1 iiczisfa letesz az ö szila 
modoráról és olyan ideálisan kedv -.-: alakokat varázsol elénk 
hogy fel sem merjük ismerni benne azt az embert, kinek a tolla 

olyan éles, hogy veszedelem annak, ki felé iit.

Angol regény. 
Fordította: Zichy Cam.

TWA1N MAIIK á . WARNER K. I).

•  AZ ARANYOZOTT KOR. •
Amerikai regény. Fordította : Mudi'Oiiy P<'.1.

3 kötet ára 3 frl helyett 1 frt 40 kr.
725 oldal terjedelem.

Az itt felsorolt m üvek, a m egjelölt arakban  
u tánvét m ellett vagy az összeg beküldése 
ellenében lapunk kiadóhivatala u tján  ren 

delhetők meg.

Mindenkinek ajánlható i
a inosl 40. kiadást ért Dr. Milliói orvosi fa-1 
nácsos mllvo a 1

bántott ideg- és
sexual-rendszerről!

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldése ellenében 

portomenlesen kübli
Curt Röber, líraunsehweig.

Egy /Aayer Lexikon,
III. kiadás,

igen olcsó áron kapható.

M egkeresések a kiadóhivatalban.B R A D D O N  M. K.

hAD\) cecib.
Két kötetben 706 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kor

A m. kir. á ilam v asu tak o n :

I n d u l
o d a v i s s z a

Gy. v. S zv . Vv. Gy. v. Sz.v. | Vv.

T.-Szt.-Mártonból
Budapest-felé

2W ' 832 602 1027 407
7>° 935 
330 j 520 11

T.-Szt.-Mártonból
Ruttka-felé

|39 7M 747 
1027 G<>2 1H2

552 1010 
245 820 44J

Zsolnáról
Pozsony-felé

óm 925700 
d 338 ll

l

s
í

Zsolnáról
Budapest-felé

3-»5 700
312 ; 925

720 925 
6]5 1Q30

A cs. kir. szabada lm . K assa-O derbergi 
v a su ta k o n :

I n d u l
o d a v i s s z a

Gy. v. Személy v. Gy. v. Személy v.

Ruttkáról—Kassa-felé •U3I 443 853 
í.0y* 424 1044

,05 410 8<M 
1,52* 515 850

Rutlkáról—Zsolna-felé
220 ! 623 1227 
240* 830 H30

,54 • 400 725 
,38* 8>5~340 9>2

Kralovánról
Árvaváralja-felé

935 H48 
303 520

j 732 1 205 
í 332 £35

A "‘-gal jelölt vonatok csakis június 15-től szep
tember 15-ig közlekednek.

Az aláhúzott számok (este 6 órától reggel 6 óráig 
tartó éjjeli idol jelenteitek.

ünghvary L á s z l ó C z e g l é d e n .  

S Z Ő L Ő T
szállítok rendkívül édeset és zamatosat elsőrendű minőségben

POSTÁN
R n r < 3 7 n 1  A K A I  augusztus 20—25-étöl kezdödőleg 
D U I b Z U i U U U l  eleinte Oportó és Kzerjó, később 
pedig .Mézest«liér, Kadarka. Kövidinka stb. fajokból a teljes 
érték elöleges bekiildese mellet! az ország bármely posta- 
állomására bérmentve 5 kilós ládában 2 kor 30 fill.-ért.

Csemegeszőlőből ‘íÜlSiTSSKS
bérmentvr kilónként 2 kor. 60 fill.
M i i  n i m f á i  v h n l  l’ass:u,uti ,a-i a csemegeszülök IVlUoKULdiy UUI királya ! szintén szept. 1-1 0 -én  
kezdve, bérmentve ö kilónként 3 kor-ért.

Ily módon a vevő 5 kilós csomaghoz 17 fillérrel olcsóbban 
jut, mint lm azt utánvéttel kiildeném. Épen ezért postai 
utánvét mellett egyáltalában nem küldök szőlőt. - légy 
szállító levéllel ö láda szőlőt is lehet küldeni, mely esetben 
:!!• fillért takarít meg a rendelő, vagyis ennyivel kevesebbet, 
küldjön be .! láda szőlőért.

VASÚTON
és 10 kilós láda és 5 - 10 15 kilós

kasokban kilónként 28 fillérért.Borszőlőből 
Csemegeszőlőből É" X "“ lillt

passatutti faj. a csemegeszőlők 
királya !:> a fenti nagyságú kasok

kasokban 36 fillérért.

Muskotályból k'i“
és a ládákban 44 fillérért

Az 5 és I" kilós ládáknál, valamint az f> kilós kosaraknál 
is az olegysiily tiszta siilynak számittatik, inig a 10 és 15 
kilós kétfiilii kasoknál a tiszta szölőstily lesz számítva és 
külön lesz a kas ára a rendelő terhére 5o -0 0  fillérbe el
számolva. Mindezen kosarak az elküldés után a rendelő 
tulajdonát képezik, azonban mint sajátjukat több izbeni meg
töltés vég tt hibátlan állapotban és bérineiitvc újra meg újra 
beküldhetik.

A vasúton mindig szebben, üdébben és mint gyorsam 
csak oly Immár érkezik meg a szőlő, mint a postán és itt 
a szállítás olcsóbb is 2— I fillérrel kilónként. Épen azért 
fessenek többen összeállani és együtt 50 — ion kilót is 
rendelni. Ha t. megbízóin egyszerre ÖOO—(!00—HK)0 kilót 
rendel < s rendelését iietenkint többször megismétli, megfelelő 
engedményben részesül.

A vasúton való küldés esetére az érték felerésze előre 
küldendő b. Előleg nélkül rendelést egyáltalában nem fogana
tosított Vasúti szállítmányoknál a fenti árakban a lelkiismeretes 
csomagolás, a vasúthoz vitel, a szállító levél és a kövezrtvám 
költsége is benfogláltatik.

Fentieken kivid mindenféle gyümölcsfából nemes ojivany, 
gytimőlcsfavadoncz. sima • .s gyökeres vessző, továbbá gleditsia 
és akáczfa is kapható. Nemkülönben saját termésű, kitűnő 
minőségű új é <j borok hordókban és palaczkokban. lessék 
mindezekről árjegyzékei kérni.

Kiailoini.ijiiono" özv. Moskóczi Fcrenczné Nyom. a hirócmniiliiiúrioiti migv.ir i n ..... . — AÍoskóc/i K.-né.


	33

