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l-Kész övre 
Fél évre .

I f t f i z e t é s i  á r a k :

Egyes szám ára 20 fillér

8 kor. A lap szellemi részéi illető közlemények a szerkesztőségre,
* " a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve

Turócz-Szent-Mártonba küldendők.

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

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

Egy cseh-tót pamflet.
VI.

M'imifirorszái/on n ínnnám j ünlnn/i' szál) lörodm/l.

A megyékről cs községekről szóló fe je 
zetben még a következő érdekes dolgok o l
vashatók.

Ha belépünk egy tót faluim, - mondja a 
pamflet —  egy három szilire festett oszlop, 
tojásdad táblával ö ltik  a szemünkbe, amely 
természetesen csak magyar nyelven hirdeti a 
falu nevét. A „polgármester* lakásának fe l
irata is magyar.

Aki a magyar hatalmaskodásoklm bepillan
tást óhajt, annak a hivatalos gyakorlatot a 
helyszínén ke ll megfigyelnie. 10 hatalmaskodás 
legfőbb czélja a magyarosítás s így a lakos
ság egész életét hatja át. Tótu l egy kukkot 
sem értő emberek alkalmaztatnak tói/^falvak
ban postamestereknek, községi titkároknak és 
bíróknak ; it t  látható a tanfelügyelő, k i a taní
tóknál tó t lapok után kutat s kémkedik, nem 
érintkeznek-e a tanítók pánszlávokkal: talá l
hatók szolgáéirói tisztviselők vagy szolgák, a 
k ik  csak azért mennek cl a tótok mulatságára, 
hogy fe lje lentést tehessenek arról, k ik  voltak 
o tt je len, mit beszéltek és énekeltek. Láthatni! 
o tt, mint ellenőrzik o tt ezek az emberek fe le 
barátaik sétáit is; megtudandó, k ikke l é rin t
keznek és beszélnek tótul azok. Láthatni, mint 
üldöz a szolgabiró egész fa lvakat s mily szi
gorúan érezteti a kereskedővel, czipészszel, 
szabóval azt, ha nemzetiségi érzelmeikről 
nyilvánosan tanúbizonyságot mertek tenni.

Minden tisztviselőnek és írnoknak .a véré
ben van az a meggyőződés, hogy a tót nép 
elnyomása biztos ut az előmenetelhez. Aki 
valami jobb állást, állami segítséget vagy ipar- 
engedélyt akar, az magyarosit és nyomja a 
népet. K ivá lt a megyei hivataloknál sok tönkre
ment földbirtokos talál alkalmazást, akik fo
gyatékos miveltséggel bírnak, am ellett pedig 
é lveket liajhászó naplopók. Pajtások ellenőr
zése m ellett hivataloskodván, egész tevékeny
ségük és energiájuk a magyarosításban és a 
nép elnyomásában csúcsosodik ki. A magyar

tisztviselők az u. n. mellékjövedelemtől sem 
idegenkednek, sőt hozzá js vannak ahhoz 
szokva. A nép csak fé lve já ru l a hatóságok 
elé. mert a tisztviselők durván bánnak vele. 
Ezért a paraszt vajat, baromfit, bárányt s mi 
egyebet visz előbb a tisztviselő nejének, mi
e lő tt a hivatalba merne menni. A községi t i t 
károknak átlag 1000— 2000 korona fizetésük 
van, de azért nagy lábon élnek, sok bort isz
nak s nagy dáridúkat rendeznek; feleségeik 
drága ruhában járnak, gyerm ekeiket városi 
iskolákban, kolostorokban n eve lte tik ... Honnan 
veszi minderre a pénzt? (No lám, s ezek a 
községi titká rok, vulgo falusi nótáriusok, je g y 
zők. akik a cseh-tót pamfletiró szerint valósá
gos Epikuruk, mégis azzal kü rtö lik  tele a 
világot, hogy nem tud megélni ! Referens.) 

] Ü li, ük nagyon is értenek ahhoz, hogy hogy 
ke ll és lehet a jövedelm üket megkétszerezni, 

| megháromszorozni! Az ivás és kártyázás egész 
I Magyarországon iszonyú mértékben e lterjedt s 
I a földbirtokosok (a nagyszámú dzsentri) és a 
I tisztviselők jó  példával járnak elöl ebben. —  
I Ahelyett azonban, hogy megmondaná a derék 
I pamfletiró, mily módon gyarapítják a jegyzők 
I jövedelm üket, egy nyitram egyei részeg szolga- 
birónuk korcsmái garázdálkodását mondja cl a 
„Magyarország* czimü lap nyomán.

A jegyzőkről nagyhirtelcá a tiszolezi iparos 
tanoucziskolára tér át a pumfllet, amelynek 
történetét emigyen elmondja. Az 1884 : X V II. 
törvényezikk alapján Tiszolcz tiszta tó t város 
iparostanoncziskolát szervezett 1885-ben. Legott 
az összes tanulók otthagyták uz ottani magyar 
állami iskolát és a tó t iskolába ira tkoztak be. 
Ekkor m egjelent Bányay szolgabiró, egybe
hívta a községi képviselőtestületet és a tanulók 
szülőit, k ih irdette a tó t iskola megszüntetését 
s 20 fo rin t büntetés terhe alatt meghagyta az 
összes mesterinasoknak, hogy az állam i isko
lába já rjanak. A tó t tanítók ellen vizsgálatot 
ind ítta to tt, amelyet azonban sohasem fejeztek 
be, mert csak ijesztő mumus akart lenni. így 
szüntettek meg egy tó t iskolát, vájjon melyik 
törvény szerint? ü li, ezt ne kérdezd, én naiv 
olvasóm ! Magyarországon elég törvény van

ugyan, de ott a kormány önkénye a döntő 
mindenben.

Persze, hogy ezt a vádat a magyar kor
mányra zúdíthassa a pamlletszorzö, a tiszolezi 
esetet a saját szája ize szerint mondotta el, 
mert az egészen máskép történt, körülbelül 
olyförmán, mint Turóczszentmártonban. Tiszol- 
ezon — úgy mint Turóczszentmártonban — a 
régi vasárnapi iskolák mintájára tót mester- 
inasiskolát tartottuk fenn, amely .semmi tekin
tetben sem felelt meg a törvény és az ezen 
alapuló miniszteri „Szervezetinek, mely szerint 
— egyebet nem is említve az iparostanoncz- 
iskolákban csakis magyarul szabad tanítani. 
A tiszolezi zugiskola helyébe tehát — csakúgy 
mint Turóczszentmártonban — a törvényes 
igényeknek meg felelő állami ipi ostanoncz- 
iskoiát szervezett a magyar kormi ny s igen 
természetes, hogy a tanonezok ezt az 
iskolát kötelesek látogatni, nem a kormány 
önkényéből, hanem az ipartörvéuy rendelkezé
séből. S ugyanaz a magyar kormány, akit a 
cseh-tót pamfletiró, no meg a tiszolezi és 
turóezszentmártoni ultrák, a Samo Daxnerek 
és a Pavel Mudronyok önkénynyel, törvény
telenségek elkövetésével, erőszakossággal stb. 
vádolnak, még azt is megtette az illető kir. 
tanfelügyelők előterjesztésére, hogy a közsé
get az iskola fentartásával járó költségekhez 
való hozzájárulásának kötelessége alól föl
mentette. Fogyatékos zugiskola helyébe jól 
szervezett állami iskolát kapott a két község, 
amelyek fen tartása semmijükbe sem kerül, az 
azokat látogató mesterinasok pedig hasonlít
hatatlanul többet tanulnak.

íme, ilyen az igazság, ha kótfélekópen 
világítják meg.

Miért vándorolnak ki a tótok.
Kire kérdezellenUl is megfelel ;t turóezszentmártoni 

XtíróiInii: Xuriny egyik vezérczikkébcn. Azt mondja a 
többi között, hogy ti tótok nem azért vándorolnak ki. 
mert pánszlávok, liánom azért, mert itthon nincs elegendő 
termőföldjük. Azután meg itthon igazságtalan az adó
rendszer és példátlanul rossz az állami és megyei köz-
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A novaji asszony.
— A Felvidéki Híradó eredeti tárczájn.

Irta: Bunti János.

Alig akad olvasóink közölt valaki, aki az Orleani 
Szűzről, d'Are Jankáról nem olvasott, nem hallott volna. 
Ezt a csudaleányt, aki egyszerű paraszt létére győzelem
ről győzelemre vezette franczia honfitársait, mint isten
telen boszorkányt, elevenen elégették. Pályája ugy kez
dődőit ennek a bámulatos és boldogtalan nőnek, hogy 
látománya volt künn a mezőn. Valamelyik szentnek a 
fényes szellemalakja jelent meg neki s elmondta földi 
hivatását, Es ő e szózatnak engedve, lépett be a franczia 
hadsereg soraiba és végezte csakhamar hősi csodatetteit.

Alig van köztünk valaki, aki ujságlapokban ne 
olvasott volna egyszerű pásztor- és parasztgyerekekről, 
akiknek a d'Are Jankáéhoz hasonló látományai voltak, 
amiknek aztán csudájára járt az egész falu és a kör
nyék népe, inig aztán a löszolgahiró, a zsandárok nem 
vetettek véget a nagy csudának. A napi s egyéb újság- 
lapok ilyenkor a nép hihetetlen babonáságáról írnak 
egy pár sort és az épp oly fölülctcs olvasó, akinek az 
ujsaglap egész szellemi táplálékát képezi, éppoly hamar 
uapratér a dolog fölött, mint maga az - újság. Leg
feljebb, ha még egyet sóhajt: „ Kel világosodotlság, jöjjön 
el a te országod" s bizonyos megelégedéssel és büsz
keséggel ama bizonyos farizeushoz hasonlóan 
gondolja s mondja magában: „Köszönöm, Istenem, 
hogy nem vagyok olyan, mint amazok", t. i. baboná

sok és buták. Pedig újságjával együtt semmi oka sincs 
e büszkeségre! Mert az a nép, amely még az ti. n. 
csudákban hisz, sokkal közelebb jár az igazsághoz, 
mint a magát felvilágosodottnak tudó újság es olvasója.

Ama pásztor- és parasztgyerekek látoniányainak 
ugyanis háromféle okuk lehet s a legritkább az, átmért 
a töszolgabiró közbelép, l. i. a szándékos csalás.

Lehet az egész puszta halluczinaczió, a látóideg 
valamely elváltozásának vagy egyéb kóros állapotnak 
a következménye, — amikor már nem a rendőrség, 
hanem a pathologia reszortjába tartozik az eset.

Vannak azonban olyan esetek is, amikor sem 
szándékos csalás, sem pedig szemkáprázat (halluczinaczió) 
nem forog fenn. Az illető látó se nem csal, se nem 
hallucinál s mégis lát egy vagy több alakot maga kö
rül, akikkel olykor beszédbe is ereszkedik, sőt akiket 
néha mások is látnak, akik épp a közelben vannak, 
amikor tehát a csalás és hallaczunaczió lehetősége ki van 
zárva. Nos, ezeknek az eseteknek már sem a főbíró, sem az 
orvos, hanem csak az okkultista tudja magyarázatát, mert az 

1 okkultista előtt nem rejtély, hogy a látható világon kívül egy 
láthatatlan világ is vesz bennünket körül, amelynek lényeit 
némely emberek látni, hallani, megérezni képesek s amely 
lények bizonyos körülmények között a közönséges emberi 
látószerv által is észrevehetők, amikor aztán nemcsak 
az u. n. tisztánlátók (clairvoyanceok), hanem minden 
ember láthatja, aki a közelükben van. Ez pedig nem 
babona, hanem száz- és ezerszeres tapasztaláson nyugvó 
•frazsúg, amelyről mindenki meggyőződhetik, aki csak akar.

íme, elmondok egy esetet, amelyet nemrég az „E. 
V.“-ban olvastam és amely ez év tavaszáról oly embe
rekről szól, akik még mind élnek, akikhez tehát bármi
kor lehet felvilágosításért fordulni.

„Egyetlen kedves kis leányunk elvesztése feletti 
kimondhatlan bánatunk és fájdalmunk súlya alatt, hogy 
valamiképen enyhülést találjunk, elmentünk mi is a 
novaji halottlátó tudós asszonyhoz.

Mióta ott voltunk, egész megkönnyebbült a lel
künk. Megvigasztalva jöttüiiK vissza, mert amit nekünk 
az az egyszerű asszony elmondott, arról győzött meg 
bennünket, hogy a halálban nincs megsemmisülés.

1903. május 9-én reggel érkeztünk meg a szerény 
kis faluba (Hevesmegye), nevét sem tudtuk a tudós 

J  asszonynak, de a legelső fiú, kivel találkoztunk, kérde- 
zősködésünkre azonnal útbaigazított bennünket.

Házi teendőivel foglalatoskodva találtuk öt. Azon
nal leültetett bennünket tiszta és régi, szent képekkel 
diszitett egyszerű szobácskájábán.

Leült az asztal sarkához, merően egy helyre nézett 
és azt kérdi: „Hát aztán kiről akarunk tudakozódni? 
Mert várnak bennünket tizennégyen. Tudom már, hogy 

| melyik fáj. Itt áll legelői egy szép kis-barna lány, 
mindig mosolyogva beszél, vastag, piros szájaszéle van. 
Hát aztán melyikük nem volt jelen az utolsó órájánál? 

azt mondja — mert azt igen fájlalja."
Elmondotta, hogyan kezdődött es miként folyt le 

ja betegsége, halála. Elmondotta, milyen imakönyv van 
a kezében, milyen szentkép az imakönyvben, hogyan 
jutott ahhoz. Milyen gyűrű vau és melyik ujján, milyen 
olvasót kapott es milyen virágcsokor van a kezében. 
És ezt mind a valóságnak megfelelően.

Elmondotta, hogy van vele egy kis kereszteletlen 
testvére is. meg egy nagyobb szőke, ketderhaju fiú, 
kiket nagyon szeret, ki.vkcl nagyon boldog és csak arra 
kér bennünket, ne sirassuk, mert neki csak az az egy 
fáj a túlvilágon, ha siratjuk.



F e l v i d é k i  H í r a d ó

igazgatás noinlmnonisága. Azt állítja, Imgx Mngxarnis/.á- 
g«m zsíros szinc-kmákat adlak bizonyos klikkv**/»*rt*k- 
nrk, a inuinolukoknak pedig, akik alatt a kormánypárt 
képviselőket érti, viczinálisokal. meg nőm ritkán u/mi- 
ilnknl, hogy ily Hiúdon megjutalmazzák a politikai talp 
nyalúkal. Ezekkel a kiadásukkal terhelődött mrg a/ 
állatni költségvetés és ezért kellett a ditekt é> imlirekl 
adókat löleinolni, hogy legyen miliői tede/.ni n rengelea 
liaszontalan kiadásokat. Azt panaszolja. Iiogx reális 
mezőgazdasági politikánk nincs és ennek állami eletilnk- 
ben éppen semmi nyoma nincs. Tehát semmi tudomást 
sem akar szerezni arról a nagyarányú közgazdasági in
tézkedésekről, amely Darányi és még töldi más nagy
nevű elődjének nevéhez fltzüdik. A Národnie Novim 
úgy látszik kUlön tó! mezőgazdasági minisztert szeretne, 
aki terveit és intézkedéseit a N. N. Itasáhjain közölne, 
igy aztán legaláhh éhből tudomást szerezhetne róla. Iiogx 
mégis csak történik valami.

Aztán az állami meg megyei közigazgatásunkat 
ócsárolja, llát bizony volna tenni való elég de nem
csak nálunk, hanem más államokban is. E> hát '••minit 
sem leszünk ezen a téren V Nem veszi észre a N X., 
hogy a belügyi kormányzat az utóbbi időkben is mily 
életbevágó intézkedéseket tett a közigazgatá' javítására 
és közvetlenségére, amikor meghagyta, hogy a .járási 
föszolgabírák a • községeket látogassák ••' közvetlenül 
érintkezzenek a néppel. I’crsze ez nem a národnislák 
malmára hajtja a vizet, mert valószínű. Iiogx a föszolga 
biró arra is kiterjeszti ügyeimét, Iiogx a népét felvilá
gosítsa olyan esetekben is, amelyeket jobb szeretnének 
megbeszéld lenül hagyni.

Az adórendszer pedig egyforma a magyarra, tótra 
egyaránt. Attól éppen úgy kivándorolhat a magyar, mini 
a tót, mert a magyaron éppen úgy végrehajtják a hát
ralékos adói, mint a tóton, révedéit Itat. amikor a tótok 
kivándorlását mindezekben keresi.

Hogy a Felvidéken kevés a tcrinőlöld. ez már 
igaz. Ámde ennek hiányát nem mérséklik e az erdők, 
amelyek alkalmat nyújtanak az állattenyésztésnek nagy
ban való tízesére V Vagy nem történt-e meg minden itt 
Turóczmegyében is arra, hogy az állattenyésztés, nemes 
lajoknak meghonosításával, emeltessék ? Nem emlékszik a 
X. N. azokra a tömeges transzportokra, amelyek a turúcz- 
szentmártoni pályaudvarra érkeztek. A közvetlenül Tirolból 
inporlált pinzgatti szép állatokra, amelyek azóta az egész 
vármegyében elterjedtek és a kisgazdáknak számbavehelö 
szép jövedelmet biztosítottak. Am, hogy ami földünkben 
nem tizet a gabona oly busásan, mint az Allöldön, az 
bizonyos. De ez nem újság, amelylycl a X. X. meglep
hetné olvasóközönségét. Ezt mindnyájan tudjuk.

Felpanaszolja még a miniszteri nyugdijakat is, 
amelyeket teljesen indokolatlanoknak tart. l’edig hát 
demokrata akarna lenni és ebben az esetben tudnia 
kellene, hogy nem minden ember szüleihetik bele egy 
hatalmas bitbizományba, vagy legalább egy pár ezer 
holdas birtokba, amelynek jövedelme létlontariását min
den eshetőséggel szemben biztosítja. Vannak nagy tudásit 
államlérli.iink, akik azonban szegény emberek. Es ezek 
ne lehessenek miniszterek ;' Vagy nem volt rá eset. hogy 
busás jövedelmet hajtó hivatalokat hagytak ott egyesek, 
amibe/, képest a miniszteri lizetés nagyon csekély hono
rárium volt ? De elhagyták, mer! reájuk szüksége volt 
az államnak. Es mikor megszülitek miniszterek lenni.

bizony igen csekélyke kárpótlás a miniszteri nyugdíj 
azokért a jövedelmekéi ", amely eket elhagylak. Vagx a 
szegény emberből lelt miniszter nem fo ináliml jogot 
arra. amit a XI. fizetési osztály ha tartozó hivatalnok is 
szó nélkül megkap az államtól ?

Fejtegetései folyamán azt is emlegeti, hogy „a lót. 
aki néhány evet löltöii Amerikában, látja ott a tényle
ges polgári egyenlőséget, ott nem szenved annyi rend
őri szekatúrát ; 0:1 a gazdaggal éppen úgy bánnak, 
mini a szegénynyel e> amikor a paraszt a hivatalos 
szobába megy. nem kiállja!: elé ie : várjál kint st.li. A 
kivándorló hazaiéi uj eszméske1, uj lefogással, elbeszéli 
tapasztalatait szomszédainak, kikben felébred a vágy 
nemcsak a dollárok, liánéin a szabadság, n> emberi jo
gok illán is. Fogja tehát botját és útra kél."

Igen. a/. Amerikából vissza’érő tótok uj eszmékkel. 
iij felfogással leniek vissza. Az uj eszméket azonban 
nem az amerikai szabad állampolgároktól móriak, mert 
azok a magva: nemzet iránt feltétlen nagy tisztelettel 
es hecsllléssel viseltetnek. liánéin igenis a Hovnvanekek. 
meg Ferienesikéktől, akik már első Epésük alkalmáxnl 
hálójukba kerítik a magyarországi tótokat és megméte
lyezi!, azok lelkei fanatikus pánszláv eszmékkel. Ezek 
az uj eszmék, amelyeket magukkal hoznak. V.ik gyűlö
letet a magy ar állumcsz ae. a magyarság iránt

Igenis ezért veszedelmes az amerikai kivándorlás. 
az onnan beözüjilö p; .is/láv eszmék azok, amely ek táp
lálják a telvidéki hazaid lenes mozgalmakat. Ezért kellene 
anyagi áldozatok árán is gondoskodni róla. hogy az 
Amerikába vetődött magyarországi 'ólok ne legyenek 
kiszolgáltatva az ottani keritök kapzsiságának meg be- 
Inlyásának. Legyen ott a magyar álhiiiieszmének gazdája, 
akinek módjában is áll ,ámogatni az .ura szorulókat, 
vezetni, islápolni, elhelyezni az »kat, akik ezek hiátiyá 
bán meggyőződésük ellenére is kénytelenek a pánszláv 
egyesületek felkínált támogatását igénybe venni.

Nem azért mennek ki tehát a tótok Amerikába, 
meri itt Imii rosszul bánnának velük, hanem azért, amiért 
a magyar is meg német is kimegy, hogy rövnlebh idő 
alatt lölih't kereshessen, mint itthon, almi iparú tik még 
fejletlen és a munkás' nem Űzethetjük meg úgy. mint 
megfizetik az amerikai nagy ipartelepek.

Ipát mik fejlődésével ez is fokozatosán meg lóg 
szűnni es már most is tapasztalható, hogy a kivándorlási 
Iá/, ^/üllőiéiben van. .Mert ma már több ember jön haza 
dollárok nélkül, mint dollárokkal.

Egy cseh lap a Tátea-luin Ii isit.
A „Slov. Tyzilennik” nlolsó számában olvastuk, 

hogy a í'esky Kloyd cseh pénzügyi lapban több tót 
ipari és pénzügyi vállalatról egy czikksorozat jelent meg 
közelebb, amely a „Vigyázzanak a tót részvényesek, 
rosszul tö;télinek nálunk a dolgok !“ cziniet viseli. A 
„Slov. Tyzd “ szerint ez. a czikksoroz.it igen érdekes, 
mert igen lig x (demremélió adatokat közöl. A 'Tátrá
ba tikról azt írja a cseh lap. Imgy, bár az uj igazgató, 
dr. Stelanovics Milos némi rendet csinájl az intézetnél, 
annak vezetése mégsem elégíti ki. Felsorolja a régi 
veszteségeket, amiket annak tulaj donit, Imgy az intézet 
valami esaládi klikk uralma alatt áil. A .Slov. Tv/.d. ezt

| Szerinte a Tátra-banknak eleddig minden igazgató 
al.iM voltak veszteségei. A cselt lap egyeseket egekig 

i magasztal, másokat megkorlioi, vájjon mi c/.élja leltet 
őzzel ? S mi czcljn lehel hazugságaival? A „0. El.*‘ lépte 
ment valamely tennk, aki a maga törekvéseinek nem 
tudi'M más támaszt találni, mint ogy lap szerkesztőségéi, 
amely a viszonyokat nem ismeri. Mi pedig hozzátesszük. 
Imgy körülbelül nem is nehéz eltalálni, Imgy ki annak 
a ozikkolynek az Írója, amely a Tátra-bank ügyeivel 
foglalkozik. Hiszen már :■ mull években is jelenlek 
meg hasonló közlemények, amelyek családi klikkrend- 
szerröl panaszkodtak a Talra-banknál; úgy hisszük 
azonban, Imgy a nini vezetés mellett és amikor egy 
Jtislli Ferenc/, teljesiti az ellenőrzés lisztét, nemcsak 
hogy helytelen klikkrendszer uralmából eredő veszteségek 
nem fogják érni az intézetet, h itiem az a rossz híre is, 
amit mint nemzetiségi intézet az idők lolyamán egyes 
tisztviselőinek politikai viselkedés révén szerzett, vala
mennyire megjavul.

I j piMiziiiUv,. i Turóe/.szeiitmáelont)aii.
. . .  ii . Már múl: hét elején szárny ra kelt az a hir, 

Imgy „Tnróezi magyar' ipar- és kereskedelmi bank“ 
hangzatos c/.ég alatt uj pénziulézelet akarnak léiesiteni, 
mely hivatva lóéiul közgazdasági életünk régen érzett 
hiány át !.' pótolni. Ez a hír eleinte hihetetlennek lát
szol!. nierl hajós volt a kezdemény őzökről, kik között 
müveit, komoly, pénzügyi kérdésekben is tapasztalt és 
széles látókörrel biró emberek is vannak, feltételezni, 
Imgy nem ismerik városunk és megyénk közgazdasági 
helyzetéi. Imgy nem veinek számot azzal, hogy a hely- 
heti már több évtized óla fennálló, szilárd alapon nyugvó, 
közbizalomnak örvendő és mintegy 20 milliónyi forgalmi 
tökével biró intézetekkel lehetetlen a versenyt felvenni 
és Imgy az adott viszonyok figyelmen kívül hagyása 
mellet, hozzáfognak egy alapításhoz, mely a sikertelen
ség csiráját magában hordja. A bír azonban valónak 
bizony tilt es igy nem lesz felesleges az eszmével foglal
kozni es a tervezett alapítást tárgyilagos bírálat a la 
venni.

A pénzintézetek szerves összefüggésben állanak a 
közgazdaság különféle, ágazataival. Mint a s z ív  az embert 
testben a vérkeringést, azonképen a pénzintézetek köz
vetítik és irányítják az egészséges pénzforgalmat és igy 
kölcsönösen egymásra termekenyitöleg Itatnak. Mimi 
virágzóbb a mezőgazdaság, minél fejletteid) az ipar és 
mind életrevalóbb a kereskedelem, annál nagyobb for
galmi tökét igényelnek és ha a létező pénzintézetek 
nem képesek a „nervus-rerum“-ot elegendő mennyiség
ben szolgáltatni, akkor uj pénzintézetek létesítése válik 
szükségessé. Most már az a kérdés, olyan virágzók-e 
kö'/gizdaságiink viszonyai. Imgy az eddiginél nagyobb 
tőkéket igényelnek? N agy pénzintézeteink nem államik é 
hivatásuk magaslatán és nem tudják feladatukat teljesí
teni ? Egynéhány, a gyakorlati életből mentett adat meg
adja ezen kérdésekre a választ.

Ha közgazdasági életünk működését megfigyeljük, 
szomorúan tapasztaljuk, hogy mindenütt pangás és lospc- 
•lés, küzködés és hanyatlás uralkodik. Mezőgazdaságunk 
már évek óta nehéz harczol folytat silány termések és 
hanyatló árak ellen és majdnem üsszeroskad a ráuchc-

Moutija, hogy igen örül azon emléknek, amit fel
ajánlottunk neki. Arról pedig a tudós asszony nem 
tudott még, hogy emlékére egy kápolnát akarunk épít
tetni. Megmondotta azt is, hogy már 3 hete kes/iihink 
hozzá és valóban az is úgy volt.

valóságnak megfelelő vo:t. Egész megnyugvással jöttünk 
ki az egyszerű asszony hajlékából, mert meggyőzött 
bentiünket, hogy kis leányunkat, ki szemiinktenye és 
mindenünk volt a földön, a legboldogabb hazában 
ötökre viszontláthatjuk még.

mivel hasonlót én magam is tapasztaltam egy alkalom
mal Bécsben, bár más körülmények közölt, amikor t. i. 
még csak nem is gondoltam arra az elköltöződre, akinek 
jelenlétéről nekem a clairvoyence tanúbizonyságot tett, 
ez u történet igenis szórót-szóra igaz lehet.

Teljesen ráismerhetően leírta, hogyan nézett ki 21 Igen röviden leírva az esetet, íme beküldőm a 
évvel ezelőtt elhalt édesanyám, nővérem, nagy hátyam, Szerkesztőségnek közölni az „E. V.“-ban. Bár az em- 
öcsém és egyik sógorom. Ez utóbbira csak akkor ismer- berek nagy része ezt hihetetlennek fogja tartani, de az 
tünk reá, midőn azt mondotta, hogy er-.'. '/..katlan nekem mindegy. Ez igy történt, aki kételkedik, menjen 
hangon beszél és vérmérgezésben halt meg. De lég- el szintén meggyőződést szerezni.

Azt is mondotta a tudós asszony, miért fáradtunk 
el annyira. Miért nett irtunk neki, eljött volna ö ide is, 

útiköltsége. És ő itt 
mint az előkel, itt is

jobban meglepett, midőn azt mondotta: „Van itt meg 
egy barna asszony, aki életében is szelíd. j«.lelkű volt. ,|a
karján kis gyermekkd temetlek cl. w vrm dszin^ii.i, S é S h ?  is került volna a/, 
halt meg, mire orvos érkézéit, elvérzett.- „  épen Ugy látja a holtakat,

Tiz éves koromban — 37 evvel ezelőtt — halt ugyanezt mondhatta volna, 
meg Igy a napnénétn, ki keresztanyám ,s «,*. Boldogult Ez is „agy bizonysága annak, hogy fi, amit mond 
t ™ ? ™  11 hallottam tg) ilhcw nn az esetet gyerek- ( va|óbaii ugy is latja, különben egyszerit asszony létére

.......... állalkozna teljesen idegen, cm betek közé ismeretlen
Azóta nem is gond 

asszony azt kimondotta, 
lett eltemetve", azonnal 
dottam: „a keresztanyám" 
két szót, már közbevágat: 
örül, hogy felismerik 

Erre

’lt.iin na es midőn a tudós> vidékre menni, 
„karján kis gyermekkel 

Kernbe jutott és azt mon- 
D : ki sem ejtettem mind a 
.Igen, a keresztanyja, nagyon

Még azt jegyzem meg, hogy mi teljesen ismeret
lenek voltunk előtte. En magam sem tudtam azt sem, 
merre van Novaj. Csak annyit tudtam meg, Egerhez 
nem mess/e es úgyszólván inkognitó utaztunk oda, 
még a felfogadott kocsisnak sem mondottam meg, miért

Ern- vonatkozólag aztán mondott s..k érdekes és kihez megyek Novajra - Kecskemét 1903 intim 
aiiatut, írniuk valódiságáról otthon a helyszínén azóta 17. Farkit.- Ignác* guúvs/crész."
szerezte'!) In/I Ilik s .tirr it a l tu l  a hitvitáim',I ri-áitt I n / , , t iszereztem bizonyságot, ahol a túlvilágról reá ni bízott 
óhajában is intézkedtem.

Megmondotta mindeniknél, milyen betegségben 
haltak el.

Tótit Béla azt itt uidará talán erre a kis történetre: 
mesebeszéd ! En pedig azt felelném neki, Iiogx ; mivel 
az ahhoz hasonló dolgokat, mint amit a kecskeméti 

i ,... , . , gyógyszerész oly egyszerű közvetlenséggel itt leirt,
Ismétlem, hogy amiket elmondott, mind a teljes 1 százával, ezrével olvashatni az okkultista könyvekben s

S ha ez igaz lehet, — valamint, hogy feltétlenül 
az leltet • ugy akkot semmi kétség többé, hogy akiket 
a világ, a közfelfogás holtaknak vél, azok éreznek, 
gondolkodnak, bizonyos körülmények között érint
kezhetnek velünk, tehat — élnek.

Olaszország nehány városában ferde torony van. 
E/.t a „furcsaság"-ot tagadni lehet, tagadhatja akar Tóth 
Béla is, de azért ez a „furcsaság" lélezik. Mert ha 
s/.áz könyvben olvasom, hogy pl. Fisában ferde torony 
van, ha ezt ezer olaszországi utazótól hallom s végiil 
a magam szemével is látom, ugyancsak még a ferde 
toronynál is nagyobb „kuriózumnak" kellene ' lentien, 
ha még ekkor is tagadnám a pisai ferde torony létezés t.

Hát igy vagyunk azzal a másik „furcsaság"-gal 
is, amelyet — eleg rosszul — szellemidézésnek nevez
nek. Száz meg száz könyv és kutató bizonyítja azon 
jelenségeket, amik sirontuli életünkről tanúskodnak; 
kiki maga is meggyőződhetik erről az igazságról, amint 
alapos es kitartó tanulmányozás utján magam is meg
győződtem róla. ugyan vájjon mit érnek akkor Tóth 
Béláitok s bárki másnak az üres frázisai? Valamint 
ilyen frázisokkal a pisai tornyot nem lehet ncmlélezővé 
tenni, azonképen az okkultizmus igazságait is ha kissé 
furcsáknak látszanak is némely embereknek, bár nem 
azok, sem lehet megdönteni.



F e l v i d é k i  H í r a d ó
zcdő lerliok alatt. Nem kcvcsbbé inoslolin ári pariink 
|io!yzHo. Egynéhány fjyár teljesen szünetel és a többi 
csak mesterségesen tengeti az rlolól.*) A kisiparos - - 
köves k i vételtől Icltentariásacrt és iniiiilemiapj
kenyeréért kllzil. Ezen viszonyok leriuészote.s klivotkez- 
méiiyo. hogy kereskedelmünk sem tuil zíllilAfcrn vergődni; 
liasoiilii mankón járó beteghez, kinek mindkét lába cl 
van törve. Hogy ez nőm túlzás, bizonyitja a lelekkönyv, 
bizony iiják a pénzintézetek váliólárezái és bizonyítja 
legjobban azon szomorú jelenség, hogy éven kint több 
száz szorgalmas és miinkaszeroió fühlmivcs és iparos 
korcsot hiúin ahol kein leien megyénkből kivándorolni, 
bogy a tengeren ml jobb megélhetési teltételeket és biz
tosaid) korcsot forrásokat keressen. Ilyen körtllniényck 
közölt egy uj b.inkalapilas merész gondolat és csodálatra- 
melló az alapilók bátorsága és önbizalma. Már említve 
volt, liogx a helybeli intézetek nagyon tekintélyes forgalmi 
lökével rendelkeznek. Az illeni bárom intézeten ki vili 
van e megye területén meg hat intézel, úgy hogy Turócz- 
megye pénzintézetek dolgában a lakossághoz és terület
hez arányitva, elérte a legnagyobb rekordot. Kzek szerint 
pénzhiány nincsen. .Mit akarnak tehát az uj bankkal ? 
A hitelt hozzáférhetőbbé- tenniV Nem létezik az a csak 
nemileg hitelképes ember, kinek hiteligényeit a létező 
intézetek a legnagyobb előzékenységgel teljes mérték
ben. söl sok esetben azon Ilii is, ki nőm elégítenék. 
\ agy a kölcsönöket akarják olcsóbbá lenni V Az. illeni 
pénzintézeteknél ezidös/.erint a kamatláb es íi" 0 kö
zött váltakozik és nem valószínII, bogy az uj bank 
kepe-, les/, a jelzett tételeket leszállítani. Vagy talán uj 
Üzletágakkal akarnak foglalkozni? Az itteni intézetek 
a szó szoros értelmében vett kei.skcdclmi ügyletek ki
vételével az összes a bankszakmába vágó üzleteket 
kultiváljak. Tehát közgazdaságunk melyik hiányát akar
ják pótolni? Micsoda hézagot kitölteni? Mi a czéljuk ? 
Ismételjük: az alapítók között vannak okos ésczélllldi- 
tos emberek és lehetetlen, hogy terv és ezél nélkül 
belementek ilyen vállalatba. Terveiket azonban titokban 
tartják, mi nagyon helytelen, mert ilyen alapítás nem
csak az illetők magánügye, hanem közügy is és a kö
zönségnek joga van hozzá, hogy az alapítás e/.éljait 
ismerje. Lássuk hál a tervezetei! Több világosságot 
kérünk!

Minthogy a czikkirónak aggodalmait a magunk 
részéről is osztjuk és egy újabb pénzintézetnek alakulá
sát üzleti szempontból fölöslegesnek, politikai szempont- 
'>••1 pedig egyenesen karosnak is veszedelmesnek tartjuk, 
teljes egészében közöltük az avatott kézből eredő c/.ikkct.

Lgyelőre nem kiválniuk ezzel a kérdéssel részlege
sebben foglalkozni. Ma azonban a körülmények úgy 
alakulnának, Imgx kénytelenek lennénk ezt meglenni, 
ugx majd inegvi'ágiljuk a kezdeményezés és alakítási 
előkészületeknek indító okait, amelyeket a közönség 
megismerve, tisztán lógja látni, bogy itt nem közeziilc- 
sri/lel k irt ép it ésér öl van szó.

A ziiiiiváriiljai állami tiioitúköpző 
áthelyezési’.

A márc/.ius l'd-iki tűzvész alkalmából, mely a zniói 
tanítóképző egész tetőzetéi elhamvasztotta, tényleg napi
rendre kerüli az. intézet ellielx e/.éséneb kérdése. Sajátságos, 
liogv a leglaiku.su Irhák, a taiiügy mezejétől légin összébb 
úlbik is szinte természolosnek gondolták. Iiogv a lllzvés/. 
után a lanilókép/.ö nem marad tovább Znión és mintegy 
es„ lálkozvu hallgatták, bogy a leégett épületet iijből 
fölépítik s marad minden a régiben. Ebből látszik, hogy 
maga a uagvközönség is érzi és tudja, bogy a tanító- 
képző nem ott és nem nyy v.m, mint ahogy lennie 
kellein-, tisztában van a szllkségáHapo'ial s a jelenlegi 
bidy/.elet ideiglenesnek tekinti. Mindenki, aki már 
Zuióváralján működön, vagy aki azt az intézetet csak 
megszemlélte is, uz átéli, vagy csak látóit nyomorúságokba 
csupán azért tudott belenyugodni, mert mindent csak 
„ideiglenes- nck hallott és gondolt. És mégis, imimir 
.J2 éve tart ez a tarthatatlan ideiglenesség!

Most azonban, úgy látszik, bogy a l'd-iki tűzvész 
hamvaiból l'iiönix madárként kell nj. erős éleire az 
áthelyezés, vagy legalább az Hlrcformálás gomlolata s 
egybevetve a történteket s hallottakat, nem hisszük, 
hogy hamarjában újból elaludjék, megsemmisüljön.

.\z általános érdeklődésnél lógva mindenkeppen 
aktuális tehát a kérdéshez liozzi'w.úhni.

A felvidéki Híradó márc/.ius 27-iki számában 
illetékes helyről többek közölt ezeket Írják az intézetről: 
„Annvi bizonxos, begy a zniói állami laniloképc/.dc 
'ruróezvárnipgye torüle.úi marad." Magam részéről is

• Kz n. in vonatkozik a csak egynéhány hónap óta Üzem
ben léxu celluloaogyárra.

azt hiszem, bogy az áthelyezés kérdése és gondolata a 
megye területén belől való elhelyezésre vonatkozik s 
igy tehát csupán ezzel a tervvel lehet legalább ez 
idő szerint reálisan foglalkozni.

Kél tervezetet báliunk folytonosan emlegetni. Az 
egyik az intézetnek Turóe.zs/.enlmárlonha. a másik 
Sliibnyalürdőre való helyezése.

Azt hiszem, bogy intézetünknek a megye térülőién 
való helyes és e/.élszerü elhelyezésénél főleg két szem 
pontot kell tekintetbe vonni. Első az intézeti, tehát a 
tanügyi szempont, a második annak a helynek n szem
pontja, ahová helyeztetik. A lanllgvi szempont első és 
leg'önlosabb követelménye az okosan, tervszerűen és 
helyesen megépített épület, moly egészséges, száraz 
talajon elhelyezve, lel legyen szerelve mindazon eszközök
kel és tényezőkkel, melyek a taailőképzés fontos és 
magasztos czéljának elérésére okvetlenül szükségesek. 
Lbből a szempontból véve tollát az elhelyezés kérdéséi, 
az intézet egyaránt helyezhető akár Mártonba, akár 
Slnbnyára, csak megfelelő épületről kell gondoskodni.

Vaunak ugyan oly eltérő nézetek, melyek szerint 
lanitókép/.ő csak nagyobb városban emelendő, de 
— legalább szerény véleményein szerint — ha teljes 

és tökéletes felszerelésű intézet áll rendelkezésünkre, 
kisebb helyen is teljesen elérhető a czél. K tekintetben 
Széniére Miklóssal tartok, aki angol mintára a falusi 
cici tiszta, erkölcsös levegőjébe szeretné kihelyeztetni 
főiskoláinkat a főváros bl.zhödt levegőjéből. Heidelbeig, 
Jena, Bonn, (Jöttinga a németeknél, Oxlord, Cambridge 
és még vagy száz kisvárosi iskola az angoloknál vilá
gosan mutatják, bogy vidéki városokban is lobot embert 
nevelni. A tan-tóképzésnél pedig, hol a növendékek 
idejük 99%-át az intornátus falai között töltik, maga 
az épület és berendezése a fő. nőm pedig a környezel. 
Nemesen szórakozni mindenütt lehet, nem okvetlenül 
szükséges, bogy elite bálok, orfeumok s Us- Budavára 
álljon rendelkezésünkre. Egyedül a főváros nagy mű
kincseit kell nélkülöznünk a vidéken, de múzeuma - Pesten 
kívül — alig 4 —f> városnak van egész Magyarországon, 
Pestre feljutni pedig napjainkban felotie könnyű dolog. 
Nézetem szerint tehát tanítóképző intézetünk nyugodtan 
helyezhető akár Mártonba, akár Smbnyára, eldugott 
helynek egyik sem mondható, mert a tövonalon vannak 
pompás vasúti összeköttetéssel.

Sokkal nehezebb és fogasabb kérdés a második, 
t, i. annak a helynek okos mogválasztása és szempontja, 
ahová egy ilyen intézet olholyoztotik, Meri tagadhatatlan, 
hogy bárhova kerüljön is intézetünk, ugx szellemi, mini 
anyagi tekintetben nyeroségszámb i megy s a magyar 
érdekeket lölölte erősíti. Ezt a benne rejlő erő:, pedig 
okosan nem érvényesíteni, föl nem használni és ki nem 
aknázni, nagy mulasztás, söl Iliin lenne !

Tollái Mártoii-o, vazy iátubnya?
Turóczszenlmarion sokkal nagyobb hely, a megye 

középpontja s az utóbbi időben meglehetős fejlődésnek 
iudull Elvilúzliatatbui azonban, bogy legerősebb pánszláv 
hely egész Magyarországon, hol úgyszólván csak maroknyi 
magyarság küzd a magyar ügy diadaláért, A tanítóképző 
odaholye/.ésévcl föltétlenül erősödnék a küzdő csoport 
s a veszedelmes agilác/.ió újabb olyan falakra találna, 
alionnaii visszapattanna minden államellenes törekvés.

Ne feledjük azonban, hogy a pánszlávizmus o 
metropolisában, ahol tagadhatatlanul a iólság vau fölény
ben, csakis akkor lehelne a liinilóképzöt nyugodt lelki- 
ismerettel elhelyezni, s a magyarosítás .szempontjából 
jövedelmezővé s értékessé lenni, ha a tanítóképző intézet 
növendékeit valamely alföldi tanítóképző növendékeivel 
évrül-évro kicserélnek, úgy, bogy a felvidéki ifjúság; 
magvar vidékre, a szinmagyar pétiig Mártonba jönne 
tanulni. Be kell ugyanis ismernünk, bogy a Felvidékről 
szedett növendékeink sorában -  sajnos! - már a 
családi nevelésből crcdöleg sok megmételyezett, vagy 
legalább is ingatag lelkű ifjú van, akiknek a mártom 
pánszlávizmustól szaturált levegő egyenesen báláinkat 
okozná. Mert 2»> éves ifjakat teljesen izolálni s a lesel- 
ködök karmaitól megóvni -  különösen, ha bajiam van 
bennük — teljes leheletlonség.

A tanítóképző intézet Mártonba való helyezésének 
tehát csakis a növendékek évenkinti kicserélésével 
szabadna megtörténnie, mert ellenkező esetben könnyen 
bekövet kezhetnék, bogy amennyivel erősítenénk a magyar
ságot, ugyanannyival gyarapilaiiánk az ellenséges tábori is.

Stubnyaftlrdö eltekintve a fürdőtelepiül - egyszerű, 
kicsiny lalu; maga a falu rész elmaradottabb s rendezet
lenebb, mint Znióváralja. Élénkséget, bizonx os városias- 
ságot és birt neves fürdőjétől kölcsönöz, melynek bárom 
hónapig tarló szezonja kétségkívül sok min.lent kárpótol.

Ha az állami tanítóképző intézetet s vele eyi/iltt 
a zniói jdrdtbilóságot StubnyafUrdőre helyezzük, Turócz- 
vúrmcgyo területén egyszerre hatalmas, uj magyar koló

niát teremtünk, melynek nehéz, de egyúttal fontos és 
ideálisan szép ezélja s feladata lenne: kis megyénk 
•leli részében lakó hocsülelcs, még meg nem rontott, a 
magyar állameszmclioz híven ragaszkodó néniét lakos
ságnak megőrzési:, megtartása és végül is nyelvben |és 
érzésben m■ujyarrd tétele, A mártoni lakosságot meg- 
magyarositani ölannyi magyarsággal som k bot, mint 
a mostani, a stiibnyai kerületet megtartani, megvédeni, 
megőrizni elégséges a szolga bíróság, járásbíróság és a 
tanítóképző, különösen, ha löldmivesiskolát is létesít Iliik, 
mint Broznóhányau, Egyszerre iiíllendülne ez a kolónia, 
magyar kereskedőkkel, iparosokkal, ügyvédekkel, orvo
sokkal népesülné be, átjönne a zniói Gazdasági Takarék- 
pénztár is, erősítené a tábort a fürdőközönség is, egy
szóval hirtelen, szinte a tőidből nőne ki Turóczvármogyo 
,:n)' ojabb védőbástyája, honnan a körüllakó, jóindulatúi 
iparkodó német füldmivclüuép lelkivilágáén könnyen 
lel lőhetne gyújtani a magyar Géniusz igazlényü 
szövetünkét! Amilyen feladatot teljesít Kuttka a megye 
északi halárán, ugyanolyan feladatot teljesítene Stubnya 
a déli haláron. Gyűrűbe szorulna a megye közepén 
burjánzó pánszlávizmus s csak ami energiánkon iniiliiék, 
oogy ez a gyiiríi vaskapocsként mindig összébb és 
ősszébb szoruljon.

íme ! ezekben kívánta a a zniói tanítóképző áthelye
zésének kérdéséhez röviden hozzászólom, Okoskodásom 
végeredménye tehát az; hogyha a tanítóképzőt Mártonba 
helyezzük, már lángokban álló házat iparkodunk eloltani, 
ha pedig .Smbnyára, akkor gátat igyekszünk vetni a tűz 
tovaterjedésének, mert. a szomszédokat mentjük inog. 
Lehel, bogy az előbbi helyesebb, lehet, hogy az utóbbi! 
LogvalószinUbh, bogy mindkettőre nagy szükség van! 
A világért sem állítom, bogy okoskodás* ima! a leg
helyesebb utón járok, de, ha futólagosán megírt czikkom- 
mcl csak annyit érek is cl, hogy másokat is gondol
kodásra, Ítélkezésre, vagy éppen talán a kérdéshez való 
hozzászólásra ösztönzik, akkor teljesen elértem czcloinat,

| mert fontos közügyről van szú.
Több szem többe' lát s vita közben tisztázódnak 

az eszmék!
Pdroy Endre.

A pénzintézetek ellenőrzése.
Ezen nagy kérdéssel egyre behatóbban foglalkoznak 

nemcsak a pénzintézetek, hanem a hitel és pénzügy 
összes számottevő tényezői. Az osztrák takarékpénztárak 
köreiben nagyarányú mozgalom indult meg a küteléki 
ellenőrzés életbeléptetése érdekében s ma már az osztrák 
kormány is tisztában van a lembergi takarékpénztárban 
és más takarékpénztárakban felfedezett üzelmek alapján 
azzal, hogy a küteléki ellenőrzés kétségkívül hatályosabb 
lesz azon laza felügyeletnél, amelyet a kormány közegei, 
nevezetesen a tartományi biztosok, a községi takarék- 
pénztárak felett gyakorolnak. Közelebb a felsőausztriai 
takarékpénztárak kötelékének az alapszabályai készültek 
el, melyek kimagasló pontját képezi a küteléki ellen
őrzés, melyet a közgyűlés által választandó revizorok 
fognak gyakorolni.

Hazánkban is élénk mozgalom indult meg aziránt, 
hogy a pénzintézetekre a külső ellenőrzés megtörése, 
sőt óhajtása tekintetében erkölcsi kényszer gyakoroltassék. 
A múlt évben nem kevesebb, mint négy olyan szerve
zetet létesítettek vidéki pénzintézeteink, amelyek egyik 
főczélját a szakszerű ellenőrzés gyakorlása képezi. Ezen 
szervezetek —  a román pénzintézetek szervezetének 
kivételével még nem kezdték ugyan meg tevékeny
ségüket, de kérdést sem szenved, hogy miután mar 
megalakultak, csakhamar élctjelt is fognak adni magukról. 
Ezen szervezetek mindegyike szakképzett revizorok 
kiküldése utján fogja az ellenőrzést a szervezethez 
tartozó pénzintézetek felett gyakorolni, csak az a kar, 
hogy égy az a szervezet, melyhez eddig a legtöbb pénz
intézet csatlakozott, nem tette kötelezővé, hanem csak 
fakultatívvá a küteléki ellenőrzést.

Úgy tudjuk, hogy kormánykörökben is tetszéssel 
találkozik a pénzintézetek emez önkénytes mozgalma 
és nem szenved kétséget, hogy ha a kormány a takarék
pénztári ügygyei foglalkozni fog, a megalkotandó 
takarékpénztári törvényben a küteléki ellenőrzésnek 
megillető hatáskört biztosit. Ezt úgy kell érteni, hogy a 
törvényben ki lesz mondva, miszerint csak azon 
takarékpénztárak vonatnak he az állami revizorok által 
gyakorlatúid kormány-ellenőrzés körébe, amelyek jóvá
hagyott alapszabályokkal bíró egyik olyan kötelékhez 
sem tartoznak, amelyek működésüket az ellenőrzés 
gyakorlására is kiterjesztik.



F e l v i d é k i  H í r a d ó

H Í R E I N K .

Április hó U'dlkét, mini a nemzeti törekvések 
kivívásának Ünnepét, megyes'/erto megünnepeltek. Ezen 
a napon Turóczszentmárlonbiiii a róni. kalli. templomban 
ünnepélyes isteni tisztelt*! volt, amely «*n részi veitek a 
Ilivatálltokok, loválilia n tanul** illn>átr tanáraik vezelese 
alatt. Az iskolák mcgyeszerte iskolai llnnepél\«• k«;t rendi*/ 
lek amelyeken liazaiias érzelmekre buzdilolmk az ifjú
ságot. Ilyen Ünnepélyekrtil kapunk liirl Zniováraljárol. 
hol a taIlitóképe/.ilélien Somogyi Géza igazg. larloll ünnepi 
beszédei. A IiiróezszMiiárloni lelsíikereskedelnn es polgári . K**1 > ‘ K,,l>
iskulálmn llol.lis IsmU-í !*«*»*. «  rl.-iui isk„lí,lwn | -•li™ - m<'K«lli« . la l. 
pétiig Kévés/né tanítónő méltatta a nap jelentőségét. A 
rnttkai állami iskolában rendezett ünnepélyen pedig (•'
Itak itta Samu igazgató lat tolt beszédet.

—  u j  püspök. Mint . 1  fővárosi lapok ”  
közük, ö felsége a király H adna> Farkas «Ir. 
nagyváradi prépostkunonokot és tVHszentelt | 
püspököt beszterczebányai megyés püspökké

emberi életre ébressze De n lapkiadók esalatkozlak, 
a lap nem lehetett a kél vármegye Mikiké, mer' kevés 
volt a tudósító és levelező. Azonkívül a kiadóhivatal 
ötszáz korona adósságot csinált. A drága int testvérek 
azonban l'elszóllit (attak, hogy küldjenek valami segíts éget 
Alsókubinba vagy Rózsahegyre, mert különben : Jó éj* !

Toronyzene Körmöczbányán. Kö/.épki ri szokás, 
„lég pedig igen szép é* jó szokás. Mai napság azonban, 
l,a a középkori emlegetjük, már eleve, elavult dolgot 
szeretünk alatta érteni. I’od g ez sokfélével nincs ám 
„g\ s a többi közt a torony zenevei sem va .mik ügy. 
Kár, hogy e kedves szokás hazánkban jól mán már

Hildán ......... .. v, hol a
plébános. Kogisieh. ele* eiiitelle öl. Amint h danáhnn 

delel olharangozták, az illető város zenészt i természetes, 
többnyire tuvó hangszerrel, /.említetlek ra a toronyból 
rendesen a várl.oinplom li-ruyábóli a városra. Emelték 

által az iiiiiep j- bmloségél : nemesen, huzdilól ig 
hatoltak ; kö/önseg kedelyere. lelkei'", l*Td vidító hatás,i 
volt ennek, meg is hallgatlak, végigélveziék. A nép 

iliezákon. körülfogta a te.„plom torél u  I ' "... . .  1 | , i  . ! hu llám zo tt a z  m e /.á k o n . k o rü lfo g ia  a te
nnvezte ki. Az uj pttspuk e lem ua .... italból ....i,„,, ................. ........ hkiih
azt lá tjuk, hogy egyházmegyéjének kormány- |m„ ........  .......... 'w k  ,u  id(ik.
zása nem fog neki nagy gondot okozni, mert 
életének javarészét egyházi adminiszrráczióban 
töltötte el és igy ismeri a vezetésnek minden 
tudnivalóját. Hogy azonban a Felvidéken nemes 
hivatását teljesíthesse, ehhez szüksége lesz 
viszonyainknak alapos megismerésére. Mert a  ̂
magyar hazafias törekvéseknek egyik föténye

. mikor ili osmiben
gylinvörködhoilck i Kég 
„evezett „T felmiisik* -> 
jelentőséggel ! Haliéin b 
nak is, melybe ez kit1 
zámüzött jőtorman mim 

baszna! Annál diósé*el 
város ez idő szerinti e

es régen \ -illák zek ! \7.

k voltak zek. ig i/.ábaii nél. ebb
át vége xin a n maillik IS V big
Illően ilh ll ! A mai való éiéi
leli!, Illill k nine ké/./.i II-»g l.iló
esőbb, Ii •gy Kö •iiiiiezl-áiiya ii, a
ze öjc el endelu Imgy .len
-*ii iiemzi i ünnepnapon lor "iy-

legyen. Ez a folyó év kezdete óla meg is van. \ 
, helybeli önkéntes tűzoltó ogyosillot zenekara szókéi*, a 
| jelzet*. napúkon, a torony lián megjelenni es muzsikálni. 
Ilyen alkalommal Körmöe/.b iuya regényes völgye belelik 

névéi. Yiszh.angzik a város a „Hytnnusz” sói. „Szózat-• 
I tói, „Kossuth Lajos azt izente” tői s más zenedaraboktól.
A lakossság, (lac/.ára annak hogy a dolog még nj. már 

j várja ilvenkor s bizony nem csukja el magát az ebédclés 
*'.víirgy, Turőczvármcgyi-líiispánj;,. f. In'. I R - - .... sin- K ; szí|„.,.,kí„  „  ulw4„ „„„ivódik

lendületet adhat a nemzeti ügynek, ügy tudjuk, 
hogy az uj püspök erős hazafias érzéstől van t 
áthatva és igy örömmel üdvözöljük uj méltó-1"*1 
sAgában.

Személyi hírek. Gróf A’//nry Kálmán főrendi-1 
házi tag és lia, dr. gr. A//*/>»/ Károly néhány napi tartózk- 
dásra szent pitéi i birtokukra ide érkeztek. Ilj. Justh | .

■rkezeii vissza szék bei véreutazott s onnan te 
Turóczszentmártoiiba.

— Közigazgatási bizottság. TnróczvármegN e közig, 
bizottsága ifj. Justh (lyöigy főispán elnöklete alati I. hó 
12-én tartotta meg április havi rendes illését. Az egyes g, 
előadók jelentése szerint a közigazgatás menete a ren -! 
des mederben folyik. Az adók befizetésénél nevezetesebb i

m szépéé
hallgatja a toronymuzsikál. Szép szokás, kívánjuk, h o g y  

más városok i> kövessék s maradjon is meg!
Eljegyzés. Sh,■;/!>■,■ Nándor hellai köz-égi isko

lai igazgalólaililó eljegyezte Sfollmaitii .M -r_i• Imllai 
iskolai tanítónő .

annak, be
intézkedésre nincs szllksúg. A liiizscíri iskolai ala|>v<i£yo-1..... indull inog elv rzélinl, I .«> I>■

teljes erővel folyik s remélhető, hogy U/áz-ulunknők rendezése telj 
ezen bonyolult ügyek mé
rendeztetnek. A közegészségügy általában kielégítő, bár 
lertözö kórok is fordultak elő.

—  Uj esperes. A beszterczebányai püspöki hely nők 
Cserei Kuni tsztmártoiii esperesplébánost a felsöturöezi 
esperesi kendet iski lalelügyelöi tisztségétől (elmentvén, 
ezen teendő ellá'ására Humora János rnttkai plébánost 
nevezte ki és öl egyben helyettes esperessé is ki
nevezte. Ezen kitüntetés széles körökben fog tetszéssel egy 
találkozni, mert Koméra Jánost úgy is mint papot, de 
min! társadalmi életünknek egyik rokonszenves tagját 
i> sokan tisztelik és becsülik. Az uj esperes a lolsöluróczi 
lóm. kalli. felekezeti iskolák vezetését legközelebb már 
átveszi elődjétől.

— Sorozás. A mosóe/.-zniói járásban már beléji z-

Szobrot Danké Pistának. Körülbelül e 
Nepszill láz kezdeményezi ~<-ri• o 

Ibii, I
századunk legkiválóbb dalszerzője, kinek szivtml fakadó | 

folyamán teljesen nőtH.i ma már országszerte ismerlek, eiiilekszobroi kapjon, i 
.v szép ezél érdekében ( Mmka Pali hely beli zenekara j 
ma este 8 órakor a l’atseh tele veudéglóbeii hangverseny: 
rendez, melynek tiszta jövedelmét a s'/.ohorubipra küblik. 
Reméljük, Imgy lelkes zenészeink sikál muzsikálnak 
össze elhunyt kollegájuk dicsőségére.

Utónállok Tétpronán. Szvoim Ja Ferenc/. 74
éves iiHasa.gi szakács e.ne b óra tele hazafelé mell vén.
egyik szűk. utczából <■leje ugrott egv liaial legény, aki
a védtelen öreg emberi, aki suba ,.önkivel cdlenséges
•álion nem állott, inéglök-ilösle . meg rugdalta ii*s azután
a sötétségben eltűnt. A >/egén y öreg ember a;/. ijedtség
miau nég csak segítse■gert sem tudott ki.ibálmi. Sérülései
•: cm \részéívesek úgyrali, de azért kívánatos. Imgy a

lék az iijoiu'zok előállítását és megvizsgálását 
hatóság részé-öl Heuirzky Kálmán alispán és 
Jakab megy ei főorvos, továbbá Zorkóezy Tiv.nl - 
bíró vetlek részt. Az álliláskölelesek elég p-m; 
tok meg, azonban az anyag nem bizony ult 
válónak. De azért bevették a selejtesebb k 
uniformis majd kipótolja a pólolandóka! ! Il iin 
szénimártonbaii kezdi meg a bizottság miík--l

mlgári
Hm

Szilig;

ará/.dálkudó legényt kinyomozza a cscndörseg.
Gyilkos anya. Liplós/.eiil,Miklósról írja levele- 

•n|< e lm U-arói : Ma a helybeli járásiőrősághnz egv 
kegyetlen anyai vezetlek ebi, ki gyermekéi addig tUölle, 
kínozta, mig a szeren csíplen áldozat ki nem lehelte éleiéi. 
Suliik .la'iosné nagy bobróe/.i lakosnak nyolc/, eves leánya 

'" ,i• ■ I• ■ ii- állitólag szólogadalian gyermek volt. Ezen rossz liilajdou- 
lami ki- ság e heten annyira lelliösziielte az anyát, hogy halálra !

v-Tie leányát. Midőn a leány nagy lájdalmában segi'ségérl I 
kiáltott, a kegyetlen anya éles kést ragadott meg, s a ! 
-vermek alsó ajakát levágta, hogy aztán egészen el-! 
b.dgiitlnssa. egy kémény tárggyal úgy halántékon üiöiio. 

Kinevezés. A vallás es kozok i a i a - a. , i m. kir. |,,,-v „ szerencsétlen leány kiadta a lelket. A gyilkos
anva iiiosi büntetését várja.

Felmontett banktisztviselő. Eapank előző ' / i  
mában azt irtuk, hogy liielek Antalt azért mentenék 
|ö| b a l l  tiszt viselői alasá'ol, mert a betevőkkel nem kor- 

ii" 12-én Hilda pesten, rektül bánt el. Erre vonatkozólag liiciek A. azt írja. 
házasságán ik ltj-ik hogy ezen állításunk leves, mert nem is abban az ősz-

Tn

polgiminiszter liröder (iyula tliróczsztmárlimi áll.v„i 
iskolai tanárt felsőkereskedelmi iskolai reii-li« 
nevezte ki.

— Halálozás. Pálka Kálmán, szolnoki kir. törvenv 
széki biró, hossza.-, szenvedés után. 
munkás életének 42 ik és b<di|-,
évében "mnyl. Földi maradvány .nt i. hó 14 én délután 
helyezték örök nyiigalomn a m, .- sirkerlben.

a  Liptovsko Oravské Noviny alkonya. Másfél
évvel czchill Eiplovsk.,-1 lm v «ké Noviiiv czimen tót 
nemzetiségi irányii l -| indult meg, mely ir.ry látszik 
végső napjait éli. I :y:mi> :i liiró.-zszeii'mártoni Národnie 
Noviny tol pulii ,i lap e^yik utóbbi s/áimilian “ 
betű almi valaki azt írja, hogyha a lót közönség az 
utolsó Órában nem éidcklüdik i Kiplovsko-Urnvské- 
Noviny iránt, akk- 
Másfél ev előtt a Liptovsko Ornvské-Noniny azér 
indult meg, hogy Liplü és Árvamegye elhagy öli népéi

lályb.m volt alkalmazva. Azt is jelzi. h,,-y |é|i„e„téséin-k 
báltere egészén más, amelyről csak később vi belünk 
tudomás . Erre csak az a megjegyzésünk, lu-m mi amikor
íz első bírt megirluk, akki 
i felment- • okát. ha ulégs 
íz oka. Iio^y nézetünk szí 
irdeklik a közönség t.

Kardpárbaj. D -

i részletesen és jól tminik j 
közöltük, annak csak 

it az apró résílet

i illa

n e m

ir. pii2nőki ügy véd 
di'man Józ.sel .sa j--s/.e„|péieri k-'-ny vi ö llolliii.-n Ede, a 

p alig ad ki mái több számol. Iiirőcszenlmárloni kor— kedelmi bilelin é/.e! h-köiiyvolö 
jeliek lia között kan Ipar baj folyt le. mely alkalommal 
llollinaii Józse' sillyosaii megsebesült. Diones segédei Fáy

István földbirtokos és Király Kálmán dr. ügyvéd, llolí- 
maiin segédei pedig Makiúri Pnpp Dezső szolgabiró és 
Mezei Mór dr. ügyvéd voltak. A párbaj birlapi nyílttéri 
polémiából indult ki.

Kosárfonó tanfolyam. Mellusról (Troiicseiimogy (!) 
rják, hogy az ottani állami kosárfonó iskolánál lányok 
részéro kosárhmú-tanlolyamo! rendeznek, amelynek költ - 

! súgóihoz a fdhlmivolésügyi miniszter 2*)üü koronával 
| járul hozzá. Ezen intézkedésektől remélik, hogy a kosár- 
j fonás mint háziipnr a Felvidéken, különösön pedig a \’ág 
j mentén az eddiginél is jobban el lóg terjedni.

— Sajtópör. Folyó hó L> áll tárgyalta a nyitrai 
j törvényszék llrusovszky Igornak, a vagitjbolyi „Fovazske 
I Noviny*' ezimü tót újság szerkesztőjének sajtópörél. 
-Hrusovszky ugyanis lapjának több számában rágalmazta 
la Markovios-féle perben szerepelt tanukat, kik ellene 
pört inditottak. A törvényszék a tárgyalási a vádlott 

j kérelmére elhalasztotta, hogy a Markovies»pör adatait 
j Pozsonyból beszerezhesse.

Méhészeti tanfolyam, a gödöllői állami méhé. 
jszo'.i gazdaságban időszaki nieiicszeti tanlolyainok tartat
nak meg pedig május hó I 21. és május hó 2.) — jiiiiius 
14-ig földmives kisgazdák, junius 18—Öltig lelkészek, 

juliiis I -21-ig és jiilius 24 -augusztus hó DLig unji- 
tanitők augusztus 18 Hl-ig uök, végre szeploiubot iió 
■> —Ki ig és szeptember hó 17—Öü-ig erdöörok számára, 
A tanfolyam hallgatói teljes ellátásban dijtalamü része
sülnek. sőt utiköliségeik is megtéritletuen. Minden tan- 

| tolyamra 20—20 hallgató vételik töl. Akik felvétetni 
óiiajiaiiak, azok kellően bélyegeit kérvényükét a m. k.

' iiildmivelesügy i miniszterhez ezimezve, l'eletlcs hatóságuk, 
a l'öldmivelók a községi elöljáróig utján 20 nappal a 
lanlolyam megkezdése előtt a löldiiiivolesi iiiinisziorbez 
küldjék be.

Ismét megnyíló Iskola. N'agyesopcséiiybcn az 
állami elemi iskola az olt lullépetl nagyobb s/.á na ron
csoló luroklob esel miatt több héten ái szünetelni volt 
kénytelen. A veszedelmes betegség, mely nemcsak Nagy* 
csepesényt, de az egész környékei rettegésben tartotta, 
megszűnt és igy most mar a 'állítást újból megkezdhették.

A dülöutat mindenki jogos használni, a beltigy- 
„íinisztei határozata szerint. Gy. János ellen jogosul.it- 
lan zálogolás állal olkövolott mozörendöri kihágás miau 
eljárási teltek folyamatba s a miniszter harmadfokban 
a vádlottat! a terűére rőt. kihágás vádja alól (ölmontelte, 
mert, bar beigazolást nyert, begy Gy. János D. Jenő 
uradalmi erdészt a dülőuton megállította, sóit köpönyegét 
elvelb ; ez a ténykedése tehát tekintettel arra, hogy a 
dülöutat mindenki jogosult használni, s e használás csak 
arra ad telbalalmazást, begy a dtdöiili érdekeltség a 
használó lélt a létesítési és lontarlási költségekhez való 
hozzájárulásra szoríthatja :jogos ténykedésnek nem tekint
hető ; mégis a jogosulatban zálogolás ismérveit magában 
nem foglalja, s csak a kísérlet fogalma alá tarto/.batik, 
amely pedig kihágásoknál nem tekinthető.

A Ruttkai Hírlap, mely mározius hó végével 
beszüntette uiegjeiencsei, most a következő körlevelei 
bocsátottá ki: „Van Szerencsem szives tudomására adni, 
hegy szerkesztésemben es kiadásomban megjelenő Kulikul 
lliriap április hu lolyumáu megjelenni nem lóg, melynek 
"Kai ró l  annak időjén a Kulikai Hírlap hasábjain számolok 
oo. Addig is elölizeiömkek szives elnézéséi kérem, 
tisztelettől Köbül Albert.”

Kérelem. Lapunk tisztelt előfizetőit lelkérjük, 
hogy amennyiben a „Felvidéki Híradó" l'.iuö. évi 28. 
számának birtokában volnának, .szíveskedjenek azt kiadó
hivatalunk rendelkezésére bocsátani.

Az ultratótok kulisszái mögül. Moginnk v,.li.
hogy a „lllas” r/.. rózsahegyi lói havilap azzal a Imrei 
leple meg olvasóit, Imgy azt a Halmay szintársulalánuk 
női tagjaira vonalközé iiapibirt. amely miatt (iregor 
Józsefei a rózsahegyi kir. törvényszék bárom havi t-ig- 
bazra es 20-t korona penzbüiitolésrc Ítélte, nem (iregoi 
Józsel. liánéin egy liiruczszenlmártom Halai ügyvéd irta, 
aki azonnali érte a ielelössegei el nem vállalván. Gregor 
Józsel l'ajovszky mint a Emlővé Noviny egyik szer
kesztője vonalul! felelősségre és Ítéltetett él. Ivzzel szem- 
(iregor József a „Nar. Nov"-iiak egy nyílttéri köziemén vé 
ben kinyilatkoztatja, hogy a „ llh w ‘ állítása nem fi'-lel 
meg a/- igazságnak s ő nem egy lialul Ügyvédnek n 
lollogadot; strolimaiinja -ezt a „lllas” egy szóval sem 
mondta.) Azt a napibirt voltaképon hárman fogalmazták 
meg, s nz ", a (iregor Józsel kéziratában került a iiv-mi- 
dália, » ezért és mivel az esetleges büntetés reá n’é/.vo 
volt a legelvisolbolühb, de meg azért is. mivel ö küblié 
be a napibirl, ö vallalja el érte a felelősséget. Mindez 
igaz is lehel, nem is. Mert (iregor József (Tajovszky , ha 
jól tudjuk. Rózsahegyen lakván, nem tudhatta. b--gv 
tialal tót urak is látogatják a luróezszentmárioiii magyar 
színházat, tehát maga is kell, Imgy kapta légyen valakitől 
a liirt, amelyet aztán ki- és átdolgozott. Lehel azonban, 
Imgv máskép •történt meg az egész dolog. Gregor József 
a „lllas" nak is munkatársa, nincsen tehát kizárva az. 
hogy egy gyenge pillanatban, talán elkeseredésében el
mondta a lllas embereinek a napi bír egész történetét, 
s ezt most visszaszivni igyekezik. Kiváncsiak vagyunk 
most már arra, vájjon a „Nár. Nov.“-lnn, tehát i i .lllas” 
ellenlábasában nyilatkozó saját munkatársának állításai
val szemben mi mondani valója les/, c havi számában.



F e l v i d é k i  H í r a d ó

A Horgony Paln-Expeller (Kiehters hinimmi-1 incailanok .•>/. 1904. évi május hó 7-lk napjának d. e.
tűin tapsiéi cmup, igazi iii‘|is/.crit házis/.orré leit. mchj l O Órakor Mosóé/. kőzsé”házánál mcgini-i írandó n\ i!- 
s/.nmos család Imii már földi mim 34 év óttMnindig kcs/.-l vjll(lJ,s| | ,íl J,‘|l 's'l'11 ....... •g»,hi| hoc. kikiáltási áron alól i-
leiben van. Hátfájás, csipőfáidaloin, fcjlájás. kös/.vénv, '' ‘ .... . . . . . .1 •' . • • ’ Árverezni szándékozok tartoznak az imrall.ui bccs-
csuz.mil slb.-nel a Horgony Pam-hxpellerrel való be i .irának lti'V -̂ ii készpénzben. vauy az |HHI : l . \ .  i ez 
dörzsöl érfolt mindig fajflaloniOMllapilő hatást idéztek eló | 42. $ áhan .n-lzoil arlolvamm.il s/áminni es az |s * |.é \ i  
síit járvány kórnál, iniilíi: a kolera és hányo-hnsfolyás.! november hó I én 3333. sz. a. kelt igazságügy mini 
ai  nílusiunk Pnin-Kxpellerrol való Imdörzsölése mindi; 
hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredmény
nyel használtatott az indiienza ellen is, és 80 I'., I k. 
40 I. és 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható, 
do a hevásárlás alkalmával mindig határozol tan : „Itieluor- 
ólo Horgony Pain-Kxpt ller" t vagy „Kichler-léle Horgony- i 
Llniinem"ct lessék kérni és a „Horgony" védjegyre 
ügyelni kell.

előle

rendelet X tj áhan kijelölt óvadékképes értékpapirh.iii 
a kiküldőit kezéhez letenni, a agy az. 1X81. I.X. i. ez. 
170. jj a érlelméhen a bánatpénznek a bíróságnál 
ges elhelyezéséről kiálli'oll szahál\ szi rti clisme 
á t szolga 11 .'i I n •.

Ki'\ járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Zmóvar.ilján. líltt-l. január hó II én.

I
SztTkusztöi Üzenetük.

Körmöcz. Az. egyiket jövöro hozzuk. A több irt* is 
sor kertit Máskor is sz.ivo.nm látjuk. ■ • P E. A jövő x/.áinlinn 
közöljük Helyes utón jár. -  Krajan. Rúgna oialegoietr ás óhaj
tott tervet valósítottak inog. Óröm.uul ildvüzöliitk a v.illatkozasi, 
uiert reméljük, Imgy annak jótékony hatása elniaradiiatlau A 
cacrepélilány uiegimlitása iránt már intézkedtem. Szives üdvöz
let. X. Y Köszönöm szives ajánlatai, de lurmiiy szonzáe/.iós 
lenne is, személyi, családi dolgokkal nem lóglalkozunk Az i:em 
közérdekű. Ruttka. Az-al az ngygyel löh'i - nem l'ogialkozu.ik.

Janovják, kir. alldró.

Értesítés.
Értesítem a tisztelt közönséget. hogy ál

talános orvosi gyakorlatomat április hó 17-én 
ismét fölvettem. Távollétem et arra használtam 
fel, hogy a fo g o rv o s lú s  mind a három ágát 
elsajátítsam, u. in.:

1. Foghúzást és egyéb műtéteket teljes 
érzéstelenítéssel.

•2. Fogtömést czementtel, rózamalgammal, 
nickellel, ezüsttel, aranynyal és porczellánnal. 
A hiányzó fogélek és le tö rt szögletek porezel-■ Zs. Kérem, ismertesse meg magái. A szerkesztőnek Ismernie

koll aít, .kinek .M u c iit  Midi. It . non. ki.áojo, ,.o,„ kiuliljlik )!tllnul pótoltatnak, e ls z ü r k ü l t  fo u ü k  fe lié
növel. A legittóhlíi h.-féle Ismertető c/.tkk néni nekünk való. Lég- __ ,
felielilt egy lóri esinálltattink belőle. Gazdasági irányú ezikkoket 
szívesen kötelünk. W. A. Znióváralja. Hogy Zuióvaraiján hetit jó 
szemmel nézik az uj bank alapítását, az természetes. Czikkét, 
mely azt ajánlja, hogy a bank helyett inkább egy kötő is h 
Iiamiityi/'irat alapítsanak a vállalkozók, jövő számunk hozza Krre 
a számra elkésett.

Feielöh sze ik isz iö : H a ie e # . n y í l l á .  
Fömunhulárs: I I .m ii  < liino« .

ritte tne l{ ,
3. Mű fogak készítését arany- és kautsuli 

lemezben. Hídmunkák, arany-,, platina- és por- 
czellánkorouák, csapos fogak a Jogorvoslás 
legújabb vívmányainak megfelelőkig készülnek.

Fogorvosi rendelés délután 2 5-ig.
Tiszt (daltól

Dr. Lax Ernő.

4 db Ruttkai takarék és hitel
intézeti részvény eladó. Czim 

a kiadóhivatalban.

Van szerencsém a tisztelt 
11 ö I gy k özö n ségnek t in 1 o má
sára hozni, hogy női divat- 
termem magasabb színvonalra 
emelése végett

egy bécsi szsbésznőt
sikerü lt megnyernem, a ki 
több éven át működött a

Wiener Ghic-nél
mint elsőrangú erő. Ennél
fogva képes vagyok a fővá
rosi szalonok kai versen y ez ve, 
női toilettekben a legujabbat 
és legdivatosabbat szállítani. 
Uyors és pontos kiszolgálás. 

Htulmyafürdő, 1904. április.

Galanda Marg/

179. szám. 
1903. tli.

Árverési hirdetményi kivonat.

PERliZWEIG J. órás 
ésékszerész Ruttka. 
Nagy raktár arany- 
és ezüstnemüekben, 
fali-észsebórákban.

A znió váralj ni kir járásbíróság mint tlkvi hatóság 
közhírre teszi, hogy a Isztmárloni rés/.vénylakarékpénz- 
lár végrohajtatónak Paulinyi Pál végrehajtást szenvedő 
elleni 40 kor. tükekövete és és jár. iránti végrehajtási 
Ügyében a bosztorozobáiiyai kir. törvényszék a znióvar- 
aljai kir. járási)Íróság téridőién lévő, Vidc.su községben 
fekvő a valósai 319. sz. ijkvb. 1. sors/.. H. 0. 10. l'aiilinyi 
l’ál, M. 7. 13. szerint kisk. Paulinyi József, H. 8 és 12. 
szerint kisk. Paulinyi Mária és B. 9. II. szerint kisk.
Paulinyi Anna nevére lU ,4 arányokban irt ingatlanra 
a végrehajtási eljárás löd. §-ánuk lolhivasával 714. kor.- 
han ezennel mugúllapitolt kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a lennehb'megjelöli ingáikul a/. 1904. 
é?i május hó 214k napján d. e. 10 órakor Valósa
községházánál mcgiarlaudó nyilvános árverésen a meg-
állnpitolt. kikiáltási áron alól is cladatni fog. - «

Armmtni «náihlíko«4k mruKiMk »* iiisailimok:Sztbiier (i.vula vóí*rclui.jl«>i jubileumit al-;vJ
kecsáráll:, k |.."/o i.l kós/.|>úll/.liuil. vagy az IKKI : I.X. I rí. k a  1 llllf t>ÚI 11104. j  Ilii Illír 30 -lill KlTVS (i.VIlla .Cj
•12. §-álmu jelzőit árlólyainniaI számilott és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. a. keli igazságltgyminiszleri 
rendelet 8. tj-áhan kijelölt óvadék képes érlékpapirhan a

j Ha t u l a  J á n o s
--------------  czipész —-----------
T u r ó c z - S z e n t - l f l a r t o n .

Koszit mértek iitiín divatos férfi-, 
női- és gyermekezipöt a le g jo b b  
------------------ a n y a g b ó l . --------------------

R a k t á r o n  tart nagy 
v á l a s z t é k b a n  kész 
g y e r m e k e z i p ö t .

------- — Jutányos á r a k . ----------
Támogassuk a szak  i pa ro so k at. 
Kiismerő oklevéllel kitüntetve az 
— l'.KMl. párisi világkiállításon. —

kulmából 1004. január 
felvétele illán készített képeslevelczölnpok 
Wagner lápét zniováraljai kereskedőnélI

kiliiiM öit kezéln-z Irumui, ;.v..gy .*/. iss i. i.x. t.cz. ka p h a to k . 10 d ara b  ára 1 korona.
170. §-n érítdiuéiieu a bállal pÓnV.uek :i hiróságnál el/ile, 
elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű elismervény! á:szol- 
gállaini.

Kir. járásbíróság mini ilkv
/.nióváraljá i. 1904. lélirilá

li dóság, 
hó 20-an.

kir. alliiró helyen 
Édcr, kir. jliiró.

lő. ik.
1904. sz.

Árverési liimletniénx i ki vonal
A znióvnraljai kir. jliirósáir mint tlkvi hatóság 

közhírré teszi. Imgy MaOiskovitdi Mihály yégrehajiaiőn-ik 
Klein Alajos véiírriinjlá>l szélivé lö elleni 20 kor. öl) lil 
töke, megítéli költség s jár. iránti véirreh.ij asi dinében; 
a znióváraljai kir. jhiróság lerdlelén levő, Mosocz. köz- 
séglien fekvő, a mosöezi 273. sz. tjkvbi II I. 1 -2 . sor 
(27H. és 280 , és UK>7 hisz. II. 2. a. Klein Alajos 
nevére irt 27 I. sz. ház és Bukovina m-vd legelőre 2021 kor..

az n. o. 271. s/.tjkvlicn I 1 3. sor 277. és HMUI.
Iirsz. helielek. Biikovin i novd legolö és az ahhoz larlo/.ó 
erdő s leirelöillelosi'gnek. ti B. .) a. Klein Alajosnak 
nevére iri °/n év rész. nenikdlönlien a végroha lási törvény 
löd. $ a ellelmé'lieii a lársllllajdnliosok : Klein lan.i. Klein 
szili, kiéin Júlia Kiéin Mária. Klein lí.ivul. Klein IJpól es 
Klein Kmm.i Heteikre 8 is részére, vag\is az egész in
gád ura 37 kor. lián ezennel megállapilotl kikiáltási ár 
han az árv erést elrendelte és hogy a tcunuüb megjelöli

Kőlgyuilág
részére!
Minden i. Iiül-t sajái maga 
m indendivatszerint, i ii -i
ság ie Ikiíl ki s/; le i ruháját

/ igazítható női derék- 
szabászati készülék

. I\e\< i nélkül, hogy szabá- 
szati r a j z o t  megtanult 

- J  Volna. Kmo készülék minden 
testalkat részére

s z a b á l y o z h a t ó .
Akadémiaiiag vizsgázó.t. Számos elismerő iratok.

Egy készülék á ra  3 korona.
I láuvél mellei:! I .invei uieilell !
Minden kllllur.illámban l il'v. t.ilve és s/.ub.i- 

dal I. i/.va

Quschelbauer Antal, Sopron 
E. Drechsler, S é c s , VIB,,Í„VT'
K ép v ise lő k  .e le ien  le I v .séglion k e re s  .n i..

n z  t,
liavonkint 1000 koronáig  kei isiid

Iklll,
noI« (lenrl
mindönki tisztcsséucson mi.idén s/.akisiiii'i-.-t 
Killilje he cziinót K. 4(55. jelige alatt a kövcike/ai 
e/.iinre Annoncen-Abteilung dós Merkúr Mannheim 

Mcerfcldítr.

BORFOGYASZTÓ KÖZÖNSÉGNEK!
A tolimmcgyci gazdasági egyesület által 

k i t ü n t e t e t t  szöllőmheii tennett 80 hektoliter

fiLÖBÍ m m  f&EiSEÖH!
kicsinyben, lie k lo n k e ii l 32 fo r in té r t ,  bér
mentve bármely vasúti állomáshoz szállítva, 

! utánvét mellett küldök. K iváló tisztelettel

TAUSZIC A AS“ :
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A R ic h te r- fó lo

LINIMENTuM CAPS. COMP.
H o r g o n y - P a l n - E x p e l l e r

egy régi kipróbált lm/.iszor, a mely már több mint 
3:i év éta megbízható ln>dör/.sölct>fil alkalmaztatik 
koszvenyncl. csúznái és meghűléseknél.
IlltéS. Silányabb utánzatok miatt bovásárláskor
-------- \ 11 >-ak legyünk és csakis orodeti tirogeket
dobozokban .t..Horgonf '.-.Ijegygyol ős n„Ricklíf"ozég- 
jegvzéssel fi'u'.i ljunk el. — sO f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
ál-kin a legtöbb gyógyszertárban kapható.
F iktat T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél 
B udapesten .

F ticn ter F. A.U. és társa,
■ "U-Z. ■.‘.vari szállítók. aá^

. A
Vidékén kapható Gazdik János gyoyyszertaraban Knrmóczbanyan. 
Toperczer S ..Megváltó" gyógyszertárában Turócz-Sit.-Mártonban, 

es Schönaich Viktor gyógyszertarában Znióváraljnn.

Húzás visszavon liat tanul 
1904. május 28.

Hatósági ellenőrzés mellett

Erzsébet királyné-alap sorsjáték
Ö cs. és kir. Fensége Ferencz Ferdi 
föherczeg legmagasabb védnöksége

F ő n y e r e m é n y

k o ro n a
értékben

10.000, 5030, 3000, 2000, 1603, 1003 stb- 
koronás nyeremények. Összesen 7003 

nyeremény.

Egy sorsjegy ára 1 kor.
Kapható Turóczszentmártonban: KuflerZs., 
Lauffer Jakab, Schwarz Kálmán, Spitzer 
Albert és Wix Miksa és a Fiókügynök
ségnél Budapest, V., Nádor-utcza 23.

K érjen m indenki

saját érdekében

Valiéi ['atiireiner féle
KneipiD-maláta kávét

c,~ A- v a melyek a
Kn- ipp páter v- '■ _*y< *t és a Katii* 
reiner nevet vi élik. es 1.« . iije gondo- 
san a silány utánzatok el fogadását.

T 7 " i l á b g , l i i r T j L  I
a „It K. K 0 U D“ tnsié'/.eii iiiilinlé/.nt a k■ v <l«'i i•» dki-ritll 
élni nagyságú iuc/Ué|iiMi,iil, melyeket elismer niitás/ek 
által készít Számos kir. közjegy/./, ált:.! I■ i•. . ítéleti 

elismerő levél a világ: minden fájáról
Elsőrangú kó|M*k árai:

Olaj-, aquarell- és pastellfcstcsben
illán -|S r.:i cm. n:ur\Miglmn ára 20  K

l.e^linom;ilili kiviieln Brom, Platin és k rétarajz  5 K
Részletes árjegyzék bérmentve.

Ite.v élei irigy síjgn léslmónti i..->/iMliik mindenkinek 
tCljCSCD ingyen, li < re*/i r, rendelési szerez és 

azokat egyenkiut . _\ e-xs/ern* liekllldi.
festészeti 
müintézet„ R E K O R D t i

l l iid n iic s l, V II..
K M / : ; . ; ,  j i l i  r .n í

I to lI r l lh ii l lT -U lrZ II  I l i .  SZ.
Ccskécz! rcrcüczüí

Kiváló szerencse Töröknél!
Felülmuliiatlanúl

kedvez föárudánknak a szerencse. Rövid idő alat: 15 millió korona nyereménynél többet 
fizettünk nagyrabecsült vevőinknek; csak a legutóbbi időben is

a l e g n a g y o b b  n y e r e m é n y t  é s  p e d i g :
a (105.000 koronás nagy ju ta lm a t az 570.S0. sz so rs je g yre ,

;i 100.000 lu  74366. J a 80.000 • • . ;i 83061.
it 100.000 „ .. az 52528 „ „ a 70.000 „ „ a 81161. „
a 100.000 „ .. a 04780...............  a 70.000 „ „ az 5498. „
a 90.000 „ .. a 109780. „ „ a 60.000 r „ az 51613. „
a 90.000 „ „ a 83610. „ „ a 60.000 „ „ a 76347. „
a 90.000 „ „ a 92787. „ „ a 50.000 „ „ a 4036. „
és özeken kívü l még egyéb sok nagy nyereményt.

Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélyilúsabb osztálysorsjátékában vegyen 
részt, A most. következő magy. k ir. szabadalmazott 14. osztálysorsjátékban újból

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
ju t és összesen egy hatalmas összeget.

1 |  m i l l i ó  4 5 1 M P O O  k o r o n á t
ki rövid 5 hónap alatt.

A  l e g n a g y o b b  n y e r e m é n y  a  l e g s z e r e n c s é s e b b  e s e t b e n

Továbbá I jntnlom C©0*0©©> 1 nyeremény 4 0 9 > 0 0 0 <
iá  e-t'C '.ooe- - á í© ó .© o o .  t a s m o o . 2 a
í4©.e©o* 1«r d -o e e  2 a fesj-coo. 1 a ®ím m >©•
1 a-iiaí.y, •;:'®.5a^yi..#uO  3aí$5.©n>0,8aSSOODO*
8 a :ili a E 0>© 00 korona ós más sok osycb;
összesül] ; j á - X 9  nyeieaieny es jutalom 1 4 , 4 3 0 * 0 0 0  
borona összeyüeu.
Az í. osztálya sorsjegyek tervszerű lírai: 

eredeti sorsjegy I r t  —.<5 vagy It 1.50; ' .  ereded  sorsjegy I r t  1.50 vagy It 
2 "  » "  d. ,, » 0. t 1 1 ., „ » 0. -  M ,* I — *

A sorsjegyeket tilánvéllel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. 
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk 

folyó évi április  hó 24-ig 
bizalommal hozzánk beküldeni.

W Ü K Í . . B Í
H a z á n k  l e g n a g y o b b  o s z t á l y  s o r  s j á t é k - ü  zl  e t e.

Főárudánk osztálysorsjáték üzletei:
Központ: Teréz-köritt I. Hók: Viíczi-körul I a.

II. fiók: Miizeum-köriil 11a. III. Hók: Erzsébel-körul 51 a

; TÖKÖK A. és TAKSA b a n k h áza  lliidnpest.
I. o s / l  in . k ir . a /.ali os/'A lyB nraJiU ck  e re d e t i  s o r s je g y e t  a  I 

h .....................

korona összegben

Hirdetésekéi felvesz a kiadóhivatal.
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Ói ” Sctiíctit-szappan
n v a g y . , k  u  1 c s “

J'’pyoyei
(rh

V j,-----,, Ipnjobb. leuUladfisabb s ennőirogva
■p£y l nolcsüb!) scappan Minüsn

’. o  11 káros alkauös*ektöl mentes.

M in d v n ü i t  k a p h a t ó !
’ vésői Iásnál különösen aria  ügye ljünk, hogy A % 

den darab s ia p p a n  a ..Schicht* névvel es I  I  
a fnn ij védjegyek egyikével legyen e llá tva . •  •

; T n; n:i 1 , •. Mo 1 ' ■ F .
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