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Felvidéki Hiradó.
VEUYESTAHTALMÚ HETILAP.

Felhívás előfizetésre.
Lapunk jelen számával V. 

évfolyamának első felét végzi be.
Csak nem rég volt alkal

munk fejtegetni azon ezólokat, 
melyeket lapunk által elérni 
óhajtunk s azért most nem is
mételjük azokat.

Tisztán e vidék boldogulá
sát kívánjuk előmozdítani, de 
ezt csak úgy érhetjük el, lm ko
ránk csoportosulnak mindazok, 
kik az általunk kitűzött czélo- 
kat helyesnek tartják s azokért 
küzdeni is készek.

A közeledő félév alkalmá
ból bizalommal fordulunk t. ol
vasóinkhoz s kérjük szívesked
jenek előfizetéseiket megújítani, 
lapunkat ismerőseik között mi
nél szélesebb körben terjeszteni.

Az előfizetés félévre 1 írt 
50 kr.. negyedévre 80 kr.. mely 
összeget kérjükSelmeczbánvára. 
vagy Turócz-Szt.-Mártonba kül
deni. A kiadó.

Nyilvános könyvtárak a vi
déken.

Általánosan és nagy a panasz a 
magyar könyvolvasó közönség ellen ;

kesergése. mely nem minden alap nél
küli. előbb utóbb tökéletes pangást 
idéz elő irodalmunk terén. Pedig ez 
nagy csapás lenne nemzeti közmive- 
lödésünkre Nagyrészt fejlett irodal
mának köszöni a magyar nemzet, hogy 
a nyugat kénytelen volt öt bevenni a 
kulti'micmzetck sorába s ott tiszteletre 
méltó helyet szorítani neki.

IV. mint mondtuk, nagy veszély 
fenyegeti a szellemi haladás további 
folyamát. A magyar könyvpiacz a leg
újabb időben épen neiu mondható ugyan 
túlproduktiviiek, de a jelenlegi pro
dukciót is túlságosnak kezdik tartani 
azok. kiket sorsuk arra kényszerít, 
hogy az után éljenek. Az iró nem 
mer könyvet írni. mert nem cgyköny- 
nyen tud még a jó munkának sem 
kiadót szerezni ; a kiadó meg tartóz
kodik a miinek saját rizikójára való 
kiadásától, mert egyre világosabban 
látja át azt az igazságot, hogy M a- 
g y a r o r s z á g n a k n i n c s e n m é g 
e I e  g e n dö  n a g  y s á  g ú o l v a s ó  
k ö z ö n s é g e. Ez az aggasztó jelen
ségek alap-oka.

Es hol van annak eredete ? Nem 
nehéz megmagyarázni. Azzal a gond
dal. mely a magyar irodalom-felvirá
goztatására forditratott, sehogysem áll 
arányban az a gond. mely a nép mű

velődési és spéci ál iter olvasási igé
nyeiknek ébresztésére és fokozására 
fordíttatott. Még eddig hiányzanak erre 
nálunk a legprimitívebb alaptényezők.

Ezúttal csak egyetlen egyre akar
juk felhívni a küzfigyetmet. Olyan 
tényezőjére a kulturális haladásnak, 
mely első sorban lenne hivatva az 
irodalom felsegéiyezésére.

Ilyen tényezőnek tartjuk a nyi l -  
v á n o s  k ö u y v t á r a k létesítését.

Németországban minden jóravaló 
falunak meg van a maga nyilvános 
könyvtára melyet állam és község 
tartanak fenn s amelyből kényelmesen 
és i n g y e n meríthet, bárki is szel
lemi táplálékot, oktató és mulattató 
olvasmányt. Ez lenne nálunk is az 
egyedüli mód a közönséget a könyv- 
olvasásra szoktatni ; s ha már egyszer 
erre rászokott, nem nagy nehézséggel 
hozzászoknék a könyv vásárlásához is.

Hanem persze, az ország pénz
ügyi helyzete nem engedi, hogy az 
államtól kívánjuk ez áldozatot. Am 
az egyes nagyobb vidéki városok ad
hatnák meg az első lökést, mely a 
lavinát mozgásba hozza. S pedig ezt 
megtehetnék minden nagyobb áldozat 
nélkül ; olyan módon, hogy a létező 
o 1 v a s ó-e g y 1 e t e k k ö n y v t á r a i t 
tennék a nagyközönségnek könnyen 
hozzáférhetővé, nyilvános könyvtár jel

legével felruházván. Mondjuk ki, hogy 
pl. havi 10—20 k ra jezáré rt m i n d e n -  
k i használhatja az egylet könyvtárát, 
mely fölszerelendő a m agyar irodalom 
kiválóbb produktumain kívül a német 
és a tót irodalom jelesebb termékeivel 
is. S ha ilyen módon nagyobb áldo
zatok nélkül hozzá férhetőkké tettük 
a könyvtárakat a közönség részére, 
segítve lesz az irodalom is, a közön
ségen is.

Szellemi tápot kell nyújtani első 
sorban — s azt ta rtja  a m agyar pél
daszó : evés közben jön meg az ét
vágy. Az olvasáshoz kedvet kapott 
közönség könyebben rávehető nyilvá
nos könyvtár alapítására s az a nap, 
melyen az első ilyen vidéki könyvtár 
megnyílik, fontos mozzanatot fog j e 
lenteni a m agyar cultúra történetében.

Erdőségein k.
(Folytatás.)

A Magyar birodalom erdőinek termő- 
képessége általában kedvezőnek mondható ; 
aránylag kevés kivétellel erőben levő talaj 
és jó lenyészeti viszonyok vannak mindenütt; 
mindamellett a tényleges fatertnes nem az, 
a mi a termőhelyi viszonyok alapján várható 
leuue. Az összes erdőségek azon fatermése 
ugyanis, melyet a kataszteri felvételek alapján 
számítottak ki, nem mondható egészeu ki
elégítőnek, a mennyiben az össszes fatermés 
28315.S1S köbméter; vagyis holdanként 177 
köbméter az átlagos faterinéslink. Ennél
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Illiili/.cli'ki a r a  t
Egén/, évre . . .'( Irt —

Fülelőn gzerkenztök
V Ö R Ö S  F E R E N C Z  es N A G Y  I S T V Á N

S e lm e c b á n y á n , Tur.-Sz.-M ártonban.
Megjelenik minden \ a s a r i i a | i o i i .

Hivatalos hirdetések dija:

100 szóig 2 frt., ezentúl minden 
megkezdett száz szónál 50 krral 

több.

és félő, hogy az írók és könyvkiadók

f i a  c % jL
A hideg ember.

Egy ponti gavallér elbeszélőbe után irta 
Révéa:: L:i;0 3 .

Vámos Le\i igen kedves, derék tiú és 
én igen szeretem öt, — csak a/.t nem tudtam 
megmagyarázni soha magamnak bárom évi 
ismeretségünk alatt, hogy — ha itt. vagy 
amott hölgyek társaságában összejöttünk — 
a legélénkebb társalgás, a legbizalmasabb 
játék közben is megtudta tartani hidegvéril- 
ségét, mikor én és társaim már lángoltunk. |

— Csiga vér! szokták róla mondani, 
mikor a bálokban estétől reggelig járt-kelt 
ugyan, de egy lépést sem tánezolt. Pedig én 
hallottam, hogy valamikor szenvedélyes és 
kitűnő tánezos volt.

Ma kérdeztük, fakgattuk hogy miért 
nem táuez d ? igen rövid felelete rendesen 
ez volt :

— Még nem jött el az én időm !
No bizony ! nem jött el az ö ideje, 

mikor az yszszol múlt 2U éves !
Hanem hát megszokta ö már korholá- 

saiukat - tel sem vette. Valamint mi is 
megszokhattuk buzdító szavainkat falra szórt 
borsókul tekinteni

Az idei farsangon azombau meg voltunk 
akadva vele nagyon ; összes rábeszélő es 
ékcsszoló tehetségünkkel sem tudtuk rávenni, 
hogy velünk hálózzék.

Visszahúzta magát társaságunkból egész 
az Atblcta bálig- Ekkor aztau már annyira 
ráestünk, inig végre megígérte, hogy ez egy 
bálba velünk jön.

Nekünk nagy okunk volt ez Ígéretet 
kicsikarni tőle.

Felhozták ugyanis szülői Erzsikét is. 
Zoltán barátunk nővérét, e bálra. — Négy
öt év előtt sokat játszott a gyermek Erzsi
kével I, xi s szerettük volna látni idéz-e 
változást elő a mindig hideg arezon a gyer
mekkori játszótárs váratlan viszontlátása?

A Imi előtt való napon megérkeztek 
Zoltán szülői Erzsikével s mi hárman --  
természetesen Lexi nélkül — rögtön tiszte
legtünk náluk

Én sohasem láttam Erzsikét, bár Zoltán 
egy igen közeli rokonom vőlegénye, — 
hanem valóban meglepett kifejlett feltűnő 
szépsége és kedves, gyermeteg modora egy
aránt Mondhatom, hogy világért sem az 
udvariasság formáinak tettünk eleget, mikor 
jó barátunk nővérénél minél több tánezra 
iparkodtunk clöjegyeztctui magunkat.

— A második négyest, soupéer csárdást 
és a cotilliont kivéve — választhatnak.

És c mondatot olyan naivitással ejtette 
ki Erzsiké, mintha semmi különös jelentő
sége nem lenne; pedig mi nagyon sokat 
értettünk belőle — s kiváncsiak voltunk 
megismerni a szerencsés halandót, ki „ezen- 
táncokat kapta.

. S a bál estéje eljött. Kilenc/, ói a 
után ott állottunk mind a lépcsők alján, 
hogy Er/.dkóékct fogadhassak. Lexi is ott 
volt köztünk s tett’ az ö szokott gonosz 
megjegyzéseit az előttünk elhaladókra.

Épen elmerülve vitatkoztak Sándorral 
valami „érdekes théinau lelett, mikor Lr* 
zsikéék megérkeztek.

Én rögtön siettem eléjük ; Erzsiké alig

fogadta köszöntésemet, a helyett fürkészve 
kutatott szerteszét tekintetével.

Egyszerre elpirul, égő tekintetét lesüti 
s érzem, hogy reszket kis keze karomon.

A következő pillanatban ott állott előt
tünk Lexi halavány aiczczal s csak szemeiben 
lobogott egy eddig elfojtott láng.

— Erzsiké . Ennyi volt az egész, 
amit mondául birt az eisö pillanatban — 
s ha Zoltáu atyja m-g nem veregeti vállát, 
talán nem mozdult volna onnan reggelig.

— Ejnye öcsém, hát mi tán nem is 
vagyunk a világon ? meg se látsz bennünket ?

Meglátta. És aztán hévvel szorította 
meg a felé nyújtott kezeket.

— Látom öcsém szólt hozzám az 
öreg úr. mikor a hö'gycket elhelyeztük a 
teremben — látom cső Iáik >zó arczodról, hogy

i meglepett Lexi vi-* iete s nem érted az 
i egészet . . .

- Bizony édes oatyám, ha például a 
római jogot ennyire értuiém, nem adnék a 
jogi tudományomért egy fabatkát.

— Majd elmondom hát neked az egé
szet, ha valamelyik táucz alatt szabad leszcsz.

— A második négyes alatt.
— Jó !
Éu aztán eddig is Lexi jó kedvén, 

megváltozott lényén csodálkoztam. Jókedvű, 
fesztelen társalgó, heves udvarló és még 
heveseb.) tánezos lett belőle egyszerre.

A második négyest Erzsikévé 1 tánczolta. ■
Az előzményeket látva, ezt előre gon

doltam, de még kevésbbé értettem az egészet.
— Nos öcsém, jöjj velem. Üljünk c 

sarokba, itt senki nem zavar; ha akarod, 
elmondom amit ígértem.

— Kérem édes bátyám 1

■— Őszintén beszélek neked öcsém, 
hisz Zoltáu fiam révén úgyis nemsokára 
egybe forr családunk. Igen rövid és
egyszerű história különben az egész: annyi
val inkább, mert te tudod, hogy Lexi az én 
legjobb barátom fia s hogy ezelőtt a nyarat 
rendesen nálunk töltötte falun. Nos hát, 
most 4 éve észrevcszein, hogy Lexi barátom 
az én 14 éves leányomnak komolyan udva
rol. - Én azt nem bántam volna, Bőt öröm-' 
ni cl látom, ha Lexi udvarol nagy láuyomnak , 
de nem engedhettem, hogy egy gyérnek 
fejét elhódítsa. Ügyes módon eltávolítottam 
Lcxit házunktól s azóta volt rá gondom, hogy 
ne találkozhassanak. Hanem már egy kissé 
későn intézkedtem. Erzsiké elmondta any
jának, hogy Lexi neki fogadást tett, misze
rint addig, inig a bálba nem megy, uem fog 
tánczolni egy lépést sem ; s míg e fogadá
sát megtartja, biztos lehet Erzsiké, hogy 
szerelme ki nem hűlt. A gyermek lányka 
nevetett ezen sokszor; hanem amint értelme 
nőtt, mindig kevesebbet beszélt Lexiröl — 
s mikor 2—3 év múlva hallotta, hogy ez 
milyen szentül megtartja fogadását, nem 
beszélt ugyan Lexiröl soha, liánéin mindig 
róla ábrándozott. Most este aztán láttam, 
hogy a gyermekkori vonzalom . . .

— Szerelemmé nőtte ki magát.
— Úgy van öcsém s hidd el, szivem

ből örvendek, látva, hogy Lexi sem változott
1 azóta.

És hogy csakugyan nem változott, hi
vatkozom a multheti napilapokra, melyeknek 
„Hymen" rovatában olvasható, hogy „Vámos 
Leó. ministeri fogalmazó, eljegyezte a bájos 
Szitvyéry Erzsikét- .



többet joggal várhatunk a mi talaj óh ógalji 
viszonyaink közt. és e/.t az erdőknek jobb 
állapotba jövetele után kétségkívül el is 
fogjuk érni.

Minthogy az erdőinkben levő készlet- 
fölöslegek csak szórványosan s főleg a 
bükkfában vannak s egészben véve csak 
rövid időn át szolgálhatnak a tényleges 
faszükséglet pótlására, kelvén való az a 
kérdés is, vájjon mennyire látja el az ország 
a maga faszllkségletét fatermésévcl. A ilyen 
természetű kérdésekre való megfelelés ma
gában véve nehéz ugyan de mégis elég 
érdemlegesen tárgyalható Tudva ugyanis a 
már egész megbízhatósággal kapuhatolt 
fatermést, s ismerve erdőink állapotát, nem 
nehéz az összehasonlítás A Magyar állam 
15712000 lakosából egy lélekre 1 * köbméter 
fa esik, melyből tűzi, épületi és ipari fa- 
8zltkséglete fedezendő : ebből azonban még 
legalább 20 százalék az erdőben való ter
melési és szállítási apadékra vonandó, le 
úgy, hogy egy lélekre csak 1 '44 köbméter 
marad. Horvát-Szlavonország gyérebb népes
ségénél a fatcrmé8böl 2 48 köbméter esik 
egy lélekre: Magyarországon pedig csak 
171 köbméter. Az egész állam faterméscből 
egy lélekre eső 144 köbméter egészben 
véve is kevéssel több mint az, a mi Budapest 
főváros egy lakosára a legutóbbi évi átlagos 
fogyasztás szerint esik ; Budapest 4:10.000 
lakosa az összes fafajokból egy éven át 
570000 köbmétert használván fel, egy lakos 
fogyasztása 1'32 köbméter.

Hogy a Magyar állam faszükségietének 
kielégítésére scui felesleges faterméssel, sem 
oly fakészletfülösleggel uem bir. mely orszá
gos szempontból véve évek hosszabb sorára 
adhatna fokozattabb iiaszualatra anyagot 
az nem valami örvendetesen, de eléggé 
meggyőzően igazolja azon fakészletben való 
hiányt is, mely az erdők nagy részében 
megvan, s melynek pótlása a termőtalaj 
kellő kibaszuálása s a jó minőségű anyagok 
nevelése végett is szükséges.

Ezeu állapotnál uem vigasztalóbb fa- 
termésünk áruforgalma sem, a íueuuyibeu 
nagy s erős behozatalunk vau a szomszédos 
osztrák tartományokból, a mi nagy merték 
ben csökkenti a kivitelből befolyó összeg 
jelentősséget.

A fa értékesítése korunkban miudin_ 
kább emelkedőben van s ma már kiterjedt 
fakereskcdelemról is beszélhetünk, mely 
tekintélyes üzleti tökével rendelkezik. A 
fakereskedök egy része a fának az erdőben i 
a tövén, vagy a rakodóhelyon való megvá
sárlásával foglalkozik : a másik roszc a fát 
már fűrészelt állapotban mint deszkát vagy 
iparfát bocsátja a bei- vagy külföldi pia- 
ezokra. Nagy számmal vaunak kisebb ke
reskedők is, kik kisebb tökével hozzák 
forgalomba az erdők termékeit. Az épü- 
letíával foglalkozó kereskedők száma meg
haladja a 400-at s a tüzifakereskcdésscl is 
1600 ember foglalkozik.

Az erdei házi ipart sok helyen űzik, 
de sok auyagpazarlással. A hazában általa 
bán is sok olyan ipari és üzleti ág vau. 
mely fát fogyaszt s cuunélfogva a fa érté
kesítésére befolyással van ; ilyenek különösen 
az asztalosok, kádárok, parkettgyarosok ; 
továbbá a vasipar, bányászat, kohászat, 
üveggyártás, vasutak, hajózás sto. Kigondol
ható tehát, hogy a belföldi fogyasztás is 
tetemes, az ezenfelül maradó készlet pedig 
biztos vevőre talál a külföldön. Magvamr- 
szág saját faszlikségletc sokkal jelentéke
nyebb, erdőségeink kiterjedése és fatermése 
sokkal kisebb a nyugati államok és a kelet 
országainak faszükséglete ellcnbou sokkal 
nagyobb, semhogy attól kellene tartania, 
hogy ezt a faauyagot, melyet az európai és 
e szomszédos keleti piaczokra bocsáthat, 
biztosan el ne adhatná A külkereskedelem 
piaczain nem fenyeget bennünket semmi 
oly veszélyes verseny, mely azt a/, arauylag 
kevés anyagot, a mii saját használatunk 
kielégítése után eladhatunk, leszoríthatná

Megemlítendő még. hogy az erdők 
tiszta jövedelmét a kataszteri munkaiatok 
alapjáu 9.712,000 írttal állapítottak meg : 
cs pedig a magyarországi erdőkéi 7637000 
Írttal, holdanként átlag ■'>7 krral. a Horvát- 
•Szlavouországbau levő erdőkét 2.075.000 
írttal, holdaukéut átlag 78 krral. KI kell 
ismerni azonban, hogy a Magyar állam ősz- 
szes erdőségeinek 9712000 írttal megálla
pított kataszteri tiszta jövedelme, melytől a 
birtokosok 25 5 százalékot adót f i ; t •» ■ -c 
uem oly kielégítő, a miül várai lehetuc

Enuek magyarázata azonban az hogy erdeink 
jelentékeny része rossz állapotban van.

Különben erdeink szabályszerű hiliasz- 
Hálásának és értékesítésének még mindig 
akadályai a még uár csak kis részben — 
fenálló szolgalmak s nagyrészt még a köz
lekedési viszonyok is : azonban c tekintetbeu 
különösen a vasú i szállítást illetőleg nagy 
könnyebbség van már az újabb időben.

A különböző erdei munkák végzéséhez 
szükséges munkaerő, csekély kivétellel, min
denütt rendelkezésre áll s nagyrészt a föld- 
mivelő nép köréből kerül ki : azonban a több 
jártasságot igénylő kikészítő muukákhoz 
hiányzik a képzettebb munkás s e nemű 
munkákhoz ívndeseu Krajnából hoznak 
munkásokat az illető vállalkozók. Elégendő 
munkaerőben csak ott van érezhető hiány, 
Imi a nép kiterjedtebbb főldmivcléssel fog
lalkozik, vagy a hol csekélyebb igényekkel 
bírván, nem szeret dolgozni ipl. Alsó-Fehér,
1 Imi vad Kosaras Arad, Tenies, Bács-Bodrog, 
Somogy Zala és Fejér megyében stb. A 
munkások általában erős férfiak, kik az 
időjárás viszontagságait tűrni s a kíván1 
terhes kézi munkát mindenütt nagy kitar
tással tudják teljesíteni. Krös és biztos 
tutajozók s a meliett ügyesek és tanuléko
nyak különösen a székelyek, Mármarosban 
a megtelepedett németek s az oláh is ott 
a hol a székely vagy német példáját látta 
s kezdetben társaságukban dolgozhatott. A 
vágás és szállításban kitűnő és gyakorlott 
munkások Árva. Kiotó. Trencsén, Turócz 
és Zólyomnicgyébcn a tótok, Múrmarosmc- 
gyébeu az oroszok. Egy közepes munkás- 
ember átlag naponként 2 köbméter hasáb 
tűzifát képes vágni és felrakni. Vannak 
helyek, a bol a hordás és rakás munkájában, 
mint pl. a Székelyföldön és llorvat-Szlavou- 
országban, még a nők is részt vesznek. Az 
erdei munkák közül egyedül a famagvak 
gyűjtése nem tudott még eddig lábra kapni, 
s ezért vau részben az, hogy még sok fa- 
niagvat kell külföldről behozni. Az állandó 
erdei munkás aránylag kevés, s eddig csupán 
a kincstárnál i2700-nál több s némely cr 
dőbirtokosnál van.

MEGYEI ÜGYEK.
Justh György Túróczniegye volt fő

ispánja f lié 24-én fogadta a megye közön
ségének búcsúzó küldöttségét, melyet Le- 
liotzky Lajos alispán vezetett. — Az aiispáu 
meleg liaugou adott kifejezést azon ragasz
kodásnak és tiszteletnek, mciylyel a megye 
közönsége és annak tisztikara az állásától 
megvált főispán személye iránt viseltetett 
s biztosította arról, hogy a közönség sze
retett főispánja iránt táplált érzelmeit a 
magányba vonult, általános tisztelet és köz- 
becsüléstöl környezett férfiúval szemben is 
mindig megfogja őrizni. — Végül azou 
reményének és óhajának adván kifejezést, 
hogy a volt főispán a közéletben ezentúl is 
részt veend s a megye közönségét bölcs 
tanácsaival továbbra is támogatni fogja, — 
átnyújtotta azon megye bizottsági határoza
tot, mely a legközelebb megtartott tavaszi 
közgyűlésen a főispánnak állásától történt 
lemondása alkalmából hozatott s melynek 
szövege következő .

Justii György főispán úr ö Méltósága 
folyó évi május hó 21-én 116. szám alatt 
kelt átiratával a megyének iránta tanúsított 
bizalmát megköszönvén — tudatja, hogy 
föispáni állásáról lemondott: s enuek kap
csán a Nagyméltóságú m. kir. belügyi 
Miniszter úr folyó úó évi május hó 25-én 
2491. cin. szám alatt kelt leiratával értesíti 
a megye közönségét, hogy ti császári és 
apostoli királyi Felsége május hó 23-án kelt 
legfelső elhatározásával a megye főispánját 
ezen állásától — saját kérelmére — lepke- 
gyclmesebben felmenteni mcltóztatott :

A megye közönség* őszinte fajdalom
mal veszi tudomásul szeretett főispánjának 
ezen állásától történt megválását s ennek 
kifejezést adva, érdemeinek elismerését s a 
személyéhez való igaz ragaszkodást jegyző
könyvében megörökíteni határ-zza.

Az atdános tisztelettől környezett 
férfiú : a múltban díszes megyei tisztségek
nek 8 legutóbb a föispáni méltó.ágnak méltó 
viselője - ki nem szóval, :íc tettel s minden
koron a férfi s z í v  kötclcseg érzetével szolgált 
hazájának. állásának elhagyása alkalmá
ból, a megye bizalmát és őszinte sz retetét 
viszi magával

S a megye közönsége a föispáni állás
ról való lemondását nem is tekinti a me

gyétől való elválásnak,"hanem bü fiát ezentúl 
is legmelegebb érzelemmel vallja magáénak.

A volt főispán a küldöttség szónokának 
meghatottaii válaszolt. — Az igazi érzelem 
meleg hangján köszönte meg a mogye kö
zönségének kitüntető és megtisztelő bizalmát 
s a bizalomnak oly ünnepélyes uyilvánulúsu 
nielleti — úgy mond — teljes megnyugvással 
vonul vissza magányába, mert látja abból, 
miszerint a közönség meg vau arról győződve, 
hogy azon megye javát és érdekeit 
melyhez egész életén át annyira ragaszkodott 
s melyet annyira szeretett — őszinte szívvel 
és a legtisztább szándékkal iparkodott elő
mozdítani.

Előadta továbbá, miszerint különösen 
megrongált egészsége miatt volt kénytelen 
a közpályától megválni s kérte a küldöttség 
tagjait, hogy hálás köszönetét a megye 
közönségének is tudomására hozva, tartsák 
meg öt továbbra is szives baráti emlékükben. 
— Ezután kezet szorított a küldöttség tag
jaival s a tisztelgés rövi.1 társalgás után 
véget érti

A tisztelgésben részt vettek Lehotzky 
Kajos alispán, Bcuiczkv Kálmán főjegyző, 
Zorkóczy Tivadar t. főjegyző. Zátlmrcczky 
Tamás árvaszéki elnök, ifj. Bulyovszky 
Simon megyei pénztárunk. Dr Haas Jakab 
megyei főorvos, Kuttkay Sándor és Kcviczky 
István szolgabirák. Akautisz Rezső közala
pítványi erdőmester. Keleti Nándor kir 
erdőid ügyelő és Lcliotzkz Pál kir. főmérnök.

Sokakat a bizonytalan esős idő tartott 
vissza a tisztelgésben való részvételtől.

h í r e i n k .

I ii |» lo lló i .  A liptó-ujvári állami nép
iskola ifjúsága f. hó 21. az évi vizsgálatok 
letétele után zárUnnepélyt tartott, mely 
alkalommal három kis színdarabot adtak 
elő a növendékek s ezeken kívül volt szavalat 
és ének is. A műsor a következő számokból 
állott . 1. „Magyar király-dal" szövege.
Szavalta Sztavjarszky Károly. 2. „A kis 
dülyfös.“ Ifjúsági színmű egy felvonásban. 
Közreműködtek : Göiiczy Mariska, Stein Etel, 
Kossáuyi Jolán, Frnyák Ilona. Lehoczky 
Mari, Frnyák Mari. 3. „A világ vége.“
\ igjáték egy felvonásban. Közreműködtek : 
\\ iuter Adolf. Pavella Józsa. Sztavjarszky 
Gizella, Czcbeczauer Fcrencz, Mudrony János, 
Smida István. 4 „Árva Jóska.u Verses szín
mű. Közreműködtek : Fessek Lajos, Lehoczky 
Izabella, Smida István, Sztavjarszky Károly 
Cliovan Zsuzsi' Dvorszky Etel, Bella lielén, 
Sztavjarszky Martba, Ilerbeck Adél, Színre- 
csányi István, Migra Kornél. 5. Két- és 
többszólamú dalok. Magyar király-dal. Itt 
az ősz . . . .  Úgy illik . . . .  Akár merre 
jártok . . 6. Zárbeszéd. Szavalta Smida
István. — Úgy a tani tótestület, mint élükön 
az igazgató, Gárzsik Lajos ez idén is elis
merést érdemelnek fáradozásukért. A tanulók 
ügyességgel s kedvvel játszottak, a szülők 
szemeiben künyek csillogták az öröm miatt. 
Hitesse az isten sokáig e derék testületet.
— Egy jamnikí illetőségű egyén, ki gyil
kosság büntette, miatt a liptó újvári járás- 
bíróság fogházában vizsgálat alatt állott, a 
múlt héten cellájában felakasztotta magát.
— A liptó újvári földműves iskola növen
dékei közül mintegy 10-en a trachomához 
hasonló szembetegségben szenvednek, miért 
is a megyei főorvos és a juráih szolgaidra 
a legerélyesebb intézkedéseket lették meg 
a baj tovább terjedésének megadására. —
A liptó szt-iniklósi állatni polg. leányiskolá
ban 1. hó 18-én tartattak az évzáró vizsgá
latok. mely alkalommal általában feltűntek 
a leányok által készített kézimunkák. A 
s/.ép eredmény méltán dicséri V o 1 k o 
L u d m i I I a munkatanitóiiöt, mert az ö 
büzgoságáuak köszönhető a szép eredmény.

Z ó ly o m b ó l.  A 1/c.nzlerczebáni/ui 
>"■ kir. Hll. Ji lni'ihlt leiinyiskola t. hó 15-tól 
13 ig tartotta évi vizsgálatait a melyeken 
nagyszámú közönség vett részt. Mindenki
nek hő alkalma nyílt meggyőződhetni arról, 
mily kiváló eredményt mutat fel az intézet, 
melynek vezetői mindent clkövctuck, hogy 
a/, magasztos czélját elérje, s a város s vi
dék. büszkeségét képezze. Dr. Gerevich 
Emil az intézet igazgatója u vizsgálatok 
befejezése után a takarékpénztári teremben 
c nó 19-én igen sikerült záró ünnepélyt ren
dezet! melyen a varos sa környék cliteje 
nagy számban megjelent. Délután fél 4 
órára volt az ünnepély kezdete téve : vala
mivel a moudot időn túl az intézett igaz
gatója lelkes s minden tekintetben sikerült

beszéddel, nyitotta melyet más helyen egész 
terjedelmében közölünk, megnyitotta az 
ünnepély ügyesen összeállított tárgysorozatát 
A közönség köszönettel fogadta az értekezés- 
szerű beszédet, mely utáu az intézet növen
dékei vették át, a szerepet. A programúi 
további számai a következők voltak : Szózat 
énekli a növendékek kara. Vásárfia Gamy. 
tói szavalja Lehoczky Elma II. növendékek. 
Symplionia G.-mol Mozarttól 4 kézre z„n. 
gorán előadják : Tliuránszky Márta III. „8/,t 
cs Spitz Anna II. oszt. növendékek* y.;j| 
látogatás Gyulai Páltól szavalja Suli olt/. 
Etelka II. oszt. növendék. Magyar népdal 
énekli a növendékek kara. Dér Stieglitz 
Kiiitöl szavalja Kolczonay Olga II. oszt. 
növendék. Lucia di Laramermoor, opera első

! fináléja, Donizettitől 4 kézre zongorán elő
adják: Langfelder Krnosztin és Langfclder 
Teréz III. oszt növendékek. Havasi rózsa 
Száz Kúrolytól szavalja Leindürfor Irma III 
oszt. növendék. Ne varrd édes dal 4 szó
lamra átírta Telegdy Gyula énekli a növen
dékek kara Le rosier Manueltöl szavalja 
Herrity Margit II. oszt. növendék. Magyar 
népdal énekli a növendékek kara. Mátyás 
király Göinörbcii Garaytól szavalja BriefV 
Gi/ella 1. oszt. növendék. Énekeljünk 4 
szólamu ilal Selchcrtöl énekli a növendékek 
kara. The bliud boy Colley Cilbertöl, szavalja 
Wladár Etelka II. oszt. növendék. Palacea 
hrilantu \V ébertől zongorán előadja Strako- 
niczkv Elvira 111- oszt. növendék. Szilágyi 
Erzsébet I ótli Kálmántól szavalja Tliuránszky 
Márta III, oszt. növendék. Ilymnus Erkeltől 
énekli a növendékek kara. Hogy a pro
gramul minden egyes részlete helyes válasz
tásim!. jó begyakorlásról, s ügyes’ kivitelről 
tanúskodott, felesleges elmondani. Az énekek 
valamint a zongora négyesek mindegyike 
összevágok s biztosak voltak. A német 
tranczia s angol nyelven elszavalt költemé
nyek pedig meggyőztek mindenkit, arról hogy 
az iskola a helyes kiejtés s hangsúlyozásra 
kiváló gondot fordít. Az ünnepély körülbe
lül másfél óra hosszat tartott, s végeztével 
úgy hiszem mindenki azon meggyőződéssel 
távozott, hogy az iskola. ítélve azon ered
mény után melyet a uövcudékck most s 
eh-bh a vizsgálatokon bemutattak, magasz
tos hivatásának a nemzeti nőnevelés terén 
minden tekintetben megfelel. Köszönet a 
derék tantestületnek buzgalmáért.

— A beszterczebányai apáczák veze
tése alatt álló elemi leányiskolában f. hó 
23-án fejezték he az évi vizsgálatokat, 
melyeken a szülőkön s rokonokon [kívül 
még nagyszámú vendégsereg is megjelent. 
Úgy ez évben, valamint az előbbi iskolai 
záró vizsgálatokon bő alkalma uyPott az 
érdeklő közönségnek meggyőződni arról, 
hogy a tisztelendő testvérek sem időt, sem 
fáradságot nem kíméltek, csakhogy magasz
tos czéljuknak minél tökéletesebben inefe- 
leljenek.

— Báró Radvanszky Béla, Zólyom 
vármegye főispánja a beszterczebányai kir. 
fögymnasiám tantestületét e hó 24-én úri

; házához ebédre meghívta. Jelen voltak 
azonfelül az alispán. Lazarovich Imre, a 
beszterczebányai járás szolgaid rája, Báró 
Radvanszky János, Mockovcsák János espe- 
rés, Scbesztha Károly tanfelügyelő, dr. 
Gerevich Emil áll. I. leányiskolái igazgató 
s Doleschall urak. A házi asszony, úgyszin
tén a házi iir szives előzékenysége minden
kit lekötelezett Ebéd alatt íelküszüntökct 
mondtak Sebcsztha Károly a házi asszonyra. 
Szicbcr Ede tankerületi főigazgató a házi 
urra, a házi m pedig a gvmnasiumi tanár- 
karra.

— A beszterczebányai kir. fögynmási- 
um tápintézetc ez év űrnapján Unucpefts 
meg 3<i éves fennállását. A tápintézet igaz
gatója Ralovieii Kajos ez alkalommal nagy 
ebédet adatott a növendékeknek, melyről a 
fejenkiuti két deci bor sem hiún zott.

— A Zólyomban mült év késő őszén 
megalakult dalkör, alig háromnegyed c\i 
feuállása óta pünkösd másod napján már 
másodszor lépett a nyilványosság ele. 
hogy ismét egy élvezetes estét szerez
zen Zólyom város és környéke a társas 
együtt élés és a műélvezetek iránt úgyiátszik 
fogékonyabbá vált közönségének. — A mi 
a hangversenynek kiváló érdeket kölcsönzőt: 
és annak hí kei ét legnagyobb részben bizt- 
siotta, az ama körülmény, uogv a dalkör 
szerencsés volt oly erőket megnyerni az 
estély részére, kik feladatuk magaslatán 
díva a nagyra csigázolt igéuyekuek is teljes 
mérvben megfelelhettek, mi últál lehetőié 
vált a műsornak oly változatos összeállítási 
is mely bármely nagyobb városunk műértó 
közönségét kielégíthette volna.

De térjünk magára a műsorra éi» az 
előadásra, mely a városi szálló uagy termé
ben tartatott.



A hangverseny kimagasló pontjai két
ségkívül azon pievek voltak, melycki.cn a 
dalkör által felkért műkedvelők szerepeltek.

A műsor 2 ik darabját Lisztnek ..II. 
Hit apsod iáját” az egylet tulajdonát képező 
a „Harmónia14 társulat gvárábóí kikerült 
kitűnő hangverseny zongorán Stadtrueker 
Ida és Kornélia kisasszonyok adták .-lő 
kiváló technikával és elegantiával. Dfulán 
Következett egy magán dal Császár G 
„Kuno'.u czimli dalművének nyitányából, 
melyet Szalmdyné szili. Uttlyk Etel úrnő 
énekelt, ki gyönyörű hangjával és kedves 
jelenségével zajos, folyton megújuló tapsokra 
ragadta a közönséget. — Mogérdv.mlett tet
té iben  részesült Kch'iu Mariska kisaszony 
kitűnő zongorajátéka, ki Aschcrnek .La 
favorité “ ezimü darai.ját i,:esterkéletieu 
hévvel játszotta. -  Derekasan volt képvi
selve a vonó hagszer is Dl. Ilernianu Manó 
úi által, ki Chopin I-ső majd a tapsban 
nyilvánuló közóhajnak eugedvc, annak Il ik 
kcringöjét játszotta, a tőin már megszokott 
finomsággal és művészettel, zongorán Kisérve 
az egylet derék karmestere által — Majd 
ismét Stadtrueker Kornélia k. a. ült a zon
gorához, hogy Döhler „Nnetunioü jének ér- 
zesteljes előadásával megerősítse a közön
séget a játékának kitűnő volta lelöl már 
az első darab előadásából meritett meggyő
ződésében. — Elismeréssel kell adóznunk a 
következő „négyesében közreműködött Lut- 
tinger János űr (fuvola^, Dr. Honnann Manó 
úr (hegedül, Domaniczky Ignácz karmester 
és Stadtrueker Kornélia k. a. (zongorái 
összjátekáuak, kik Meudcisohn „nászinduló- 
já tu müérzékkel és bravourral executirozták.

Nem kisebb elismerést érdemel azoIT- 
bau maga a dalkör is, mely a műsor 1. 5. 
7. és 10 pontjait töltötte ki. előadva a „Da- 
iárkedv-et Xsaskovszky Ecrenc/.töl, magyar 
népdalokat és befejezésül Mendclsoku bor
dalát. -- A Hutai egylet már első fellépté
vel a legszebb reményeket keltette bennünk 
s ezek tegnap is fényes igazolást nyertek.
— Minden egyes darab szabatosan, még a 
legfinomabb árnyalások kitüntetésével ada
tott elő, minek érdeme első sorban Duma- 
niczkv Ignácz urat az egylet láradhutlan 
szak értelmes karmesterét illeti, másrészt 
pedig az egyleti működő tagok dicséretes 
buzgalmáról tanúskodik.

Az egyes darabok előadásával elért 
sikert legjobban illusztrálja az. hogy a sze
replők a műértö közönség tapsai folytán 
kénytelenek voltak művész,•tűkből többet 
is juttatni, mint mennyi a programban állott.
— Említés nélkül nem hagyhatom, hogy 
egy műsoron kívüli „Kuustpause" alatt Do- 
maniczky karmester űr bemutatott 7 éves 
I eáuy k á jáuak Múriak amik zongorajáték át, 
ki már most is művésznőnek „on miniatűré" 
bizonyult, és kit a közönség etjeitekkel ju 
talmazott.

Kél tizenegyet mutatott az óra. mire 
a hangverseny műsora kímerittetett s akkor 
kezdődött azon második, mely tánezrend 
alakjában ott díszlet u nagyterem karzatá
nak közepén. A jó kedv lépést tartott a 
városi szálló nagytermének magas hőfokával
— mellyel a terem kivált tavaszi időben 
vcntilatio hiányában böviben rendelkezik. —
A táuczot kedvelő fiatalság azonban nem 
törődve a higany oszlop emelkedésével, tőle 
kitelhetöleg törekedett ezen második műsor 
kimerítésére. 8 ha egyes darab kimaradt, 
ennek oka abban keresendő, hogy eme 
második előadás későn kezdődőit a nap 
pedig korán kelt. — A négyeseket 40 pár 
táuczolta és ott volt Zólyom szépségeinek 
színe java.

Azon óhajjal zárom értesítésemet, vajha 
a dalkör, mely hivatva van társadalmi és 
közművelődési tényezőként szerepelni és 
mely Skrovina Mátyás szolgubiró űr mint 
cluük és Domaniczky Ignácz úr mint kar
mester buzgó vezetése alatt eddig is oly 
szép eredményeket mutatott ki. a megkez
dett útou haladva és fejlődve, más oldalról 
pedig jó akarólag támogatva azon színvo
nalra emelkedhetnék, melyben hivatását tel
jesen bctöltcué a kitűzött c/.élt: a zólyomi 
társas életnek felélénkitését letbargiájából 
való felébresztését, az itteni társadalmi vi
szonyoknak új alapon, és pedig a dal és 
zenének művészi és ideális, de azért jirökké 
tartó alapján való átalakítását — elérhetné !

G.

KÜLÖNFÉLÉK.
SXs-' Felkérjük lapunk t. mun

katársuk s mind azokat, kik lapun- 
kut közleményeikkel felkeresik, hogy 
nzokat egyenest Turócz-Szt -Mártonba 
lehetőleg mindég péntekig szívesked
jenek beküldeni.

I UtISÍIU
—---- - ....udig való-

sag.’d lin ne].....  város közönségének. Anniit
keddi közgyűlés alkalmával is ünnepiéi szint 

varosunk. A városi képviselők szokat- 
lau érdeklődéssel jöttek a városházára, hogy 
a múlt szálunkban emlin-tt választást mc ■' 
ejtsek, részben pedig és fökép. hogy főig. 
pauiink kimagasló beszédjében gyönyörköd
jenek. Jól eső érzéssel konstatáljuk azt, hogy 
a tisztikar tisztelgése, alkalmával nemcsak 
mint tiszt v is .dók, de mint magyarok is újból 
erőt es serkentést nyertünk ö uagyméltósá- 
gumi amaz irány tovaob folytatására, mely- 
j,cn e társadalma évek előtt haladni
Kezdett. L városok tőispánja ugyauis nem- 
e-.ik a szoros értőimében vett hivatali köt*- 

teljesítésére htvú tél a tisztelgőket, 
de a magjai aiiames/.mc terjesztésére s 
erdőkéinek megóvására is. Őszintén kívánjuk 
liogv e szép szavak lelkes követőkre talál
janak minél szélesebb körben s hogy a 
mtinkafelosztás elve c téren .is érvényesül- 
jón. mert a teendők halmaza az egyes 
hivatalok fejeinek erejét kimeríti, ha a 
közszolgálatban álló tisztviselők mindegyike 
az utolsó diurnistáig ez eszmétől áthatva 
nines. vagy pedig a reá eső munkából részét 
ki nem veszi.

FólövüSzet A selmeczi akad. ifjúság
I. é. Jul. 3 tartja meg a Csókligethcn fő- 
lövészetét. melyre a t. közönséget tisztelettel 
meghívja a rendezőség.

Mocsáry Lajos ismert nevű független
ségi párti orsz. képviselő a napokban- ismét 
egy röpiratot adott ki, melyben védelmébe 
veszi a szcréutc elnyomott nemzetiségieket, 
de az ö felfogását a nemzetiségieken kívül 
saját bevallása szeréut csak kelten osztják 
uiég kívüle az országban s igy köunyou 
napirendre lehet térni felette.

Vizsgálatok. Az irgalmas nővérek sel
meczi iskolájában az ez idei vizsgálatik 
ismét nagy számú érdeklődő közönség jelen
létében és fényes eredmény felmutatása 
m-dlett. t irtottak meg. A magyar nyelvre ez 
éviién is nagy súly fektettek a tanítónők : 
igv aztán a vizsgálatok alkalmával a sok 
ösztöndíj sem volt elégséges az érdemesek 
megjutalmazásáru. Polgármesterünk minden 
osztályban kiosztott 8—1 ösztöndíjat: c 
mellett Dr. Tóth Imre főorvos 10 fitos ősz- 
töndijta is erre érdemesnek jutotta kezébe. 
A több napon át tartott vizsgálatokon 
Kvassa.v Mór prépost iskolaigazgató úr va
raiul polgármesterünk is állandóan jelenvolt.

Az alcsúthi fóherczegek vizsgálata. Jó
zsef főherczeg fiai vasárnap tettek vizsgálatot 
Alesúthon. A kis Józsi főherczeg a gvmnásium 
negyedik, László az első osztályból tett 
vizsgát s mind a kettő kifogástalanul jól 
sikerült. A vizsgálatokat a győri he ne zés 
tanárok tartották a főherczeg, a főherczeg- 
asszony s több tekintélyes vendég jelenlé
tében.

A selmeczi kir. akadémia III. éves 
hallgatói tunnmány útra indultak a túl dunai 
megyékbe. A pannonhalmi és zirczi apátság 
tüntető vendégszeretettel fogadták az ifjakat. 
E hó 21. érkeztek Sümegre^hol tiszteletükre 
táncsmulatságot rendeztek.

Hogyan aladjunk ? Menli-IIilty svajezi 
tudós azon tapasztalatra jött, hogy egészségi 
szempontból sokkal jobb. ha az ember a 
fejét alacsonyabbra fekteti, mint a lábát, 
mert az által a feiártériába több vér jut ; 
a vérnyomás növekedik és az agy velő bő
vebben láttatik el vérrel. Az agyvelönok, 
testünk legnemesebb szervének sok és foly- 

\ ionos oxygeuben dús vérre van szüksége.
Álló helyzetben a vér odaomlása meg

i vau nehezítve s hogy ébrenlét alatt az 
agyvclö mégis kellő mennyiségű vérrel le
gyen ellátva, a szívnek erősebben kell 
működnie 8 nagyobb erővel kell hajtania a 
vért szerveinkhez Alvás alatt azonban, midöu 
legtöbb szervünk pihen, szivünk munkában 
van ugyan, de ritkábban lüktet és gyengébben 
húzódik össze s igy kevesebb vér jut az 
agyvelőhöz is Mint a Budapesti Hírlapnak 
Írják Haynald Lajos kalocsai érsok már 
esztergomi tanárkorában mindig igy aludt. 
Tessék megpróbálni !

Fölösleges az eves. Succi afrikai olasz 
utazó olyan növényükön talált fel, a melynek 
élvezete az evést teljesen feleslegessé teszi 
s a testet mégis egészséges s erős állapotban 
tartja. A feltalálót, ki most saját magán 

, próbálja e csodálatos életitai halasát, éjjel

nappal őrzik, hogy semmiféle táplálékot 
ne vehessen magához. Attól tartunk, hamar 
felkopik az álla.

Rövid hírek. Ip-lvi Arnold, nagyváradi 
püspök beiktatása való vinüleg o hó 27-én 
les/, A p á p a  23. küldető el az arany 
erény rózsát Krisztina spanyol királynőnek, 
f i n t o r  János berczegprimás jubileumára 
bir szerint a király is leutazik Esztergomba. 
A l a p í t v a  n y d i ó : -> h ok u a k Prága- 

1 bau a múlt szombaton 121 drótostót között 
fejeukiut 1 fit 18 krt. osztottak ki. A pénz 
egy alapítvány kamataiból került kt. Zü
richben ugyanis 1873. elhalt Stárek Zzólia 
asszony tekintélyes összeget hagyott hátra, 
azzal a kikötéssel, hogy kamatai a prágai 
drótostótok között osztassanak ki. A b e • 
k ö l t ö z ö t t  h í r t ő l  c u d i f a l v i  c s á n 
g ók  folyó hó 21. tették le. az esküt Bor- 

i nemissza Ádám kormány biztos kezébe. — Hir 
szelént a lithváuiai nagy hadgyakorlatok 
alkalmával az orosz ez ár Varsót is meglá
togatja. Ez időben Ecrenez József császár 
és király is Galicziábau fog időzni s igy 
lehet, hogy a két uralkodó találkozni 
fog. — A f'raucziák az uralkodó herczegek 
kiutasítására * törvényt hoztak, mely által 
nagyon elidegenítették maguktól az európai 
uralkodókat.

KÖZGAZDASÁG-.
Talajjavildsi munkálatok vidékünkön.

A földmivelés-, ipar- és kereskedelem- 
! ügyi m. kir. miniszterium ügykörébe tartozó 
! országos kultúrmérnöki hivatal közelebb egy 

jelentést tett közé az ezen hivatal tagjai 
i által 1885. évben végzett munkálatokról.

Mielőtt e kimutatásnak különösen vl« 
i déliünket érdeklő részét ismertetnénk, jónak 

látjuk itt bemutatni a IV. kultúrmérnöki 
kerület főnökének, Bulla Mihálynak a „G.
L.-^ban a mosóczi talajjavitúsi munkálatokra 

; vonatkozó megjegyzéseit.
A mosóczi uradalom mezőgazdasági 

része a város közvetlen szomszédságában 
terül el a Liptó és Turóczmegye közti ha
tárhegység tövében a tengorsziu felett 570— 
580 mértei- magasságban Közvetlen felette 
beláthatlau kiterjedésű fenyvesek terjednek 
egészen az úgynevezett Alpesik havas tete
jéig. Ezen hegység közelében uralkodó 
a dolomit mészkő, melynek .sajátsága, hogy 
repedéseibe s Üregeibe igen sok viz beszi
vároghat, Az éghajlat ucdvesuck. hűvösnek 
moudbató. mert az évi csapadék igen nagy 
e vidéken: 1400—1700 mill„ s azért az 
agyagos természetű dombok már magukban 
véve is nedvesek és Ilid ‘gek : a vöigybeu 
bö vizű patakok csörgedeznek és az egész 
völgyfenék, sőt a dombok szélei is állandóan 
szivárgó számtalan forrás és vizór által 
annyira el voltak áztatva, bogy azok járha
tatlan mocsárt képeztek. A talaj összetétele 
különben a mészkő hordalék és omladvány- 
nak agyaggal és humussal való keveréke, 
mely a nedvességtől megszabadítva, jó termő 
tőiddé válik A talajjavításra tehát elég tér 
kínálkozott, mely előre láthatólag több évet 
igényelt a végrehajtáshoz. Legsürgősebb volt 
a völgyek rendezése, mert azok úgyszólván 
semmi hasznot nem hoztak és a közlekedést 
akadályozták. Ezek között első sorban a 
park közelében levő s igeu elromlott Fekete 
viz (Cservenka) medre rendezte tett, átvágá- 

1 sok segélyével állandóvá tétetett s igy ké
pessé lett a völgyfcnék mély alagcsövoua- 
iainak befogadására

A munkálatok 1881-ben kezdődtek 
inin'egy kisérletkép íii s eunek alapján 
1882-ben folytatták, majd erre a kiszárított 

■ s megsavanyodott feltalaj töretett fel és 
| bevettetett zabbal. A/, eddig használatban 

levő területek első évi termése jó részben 
fedezte az alagcsövczési költségeket s igy 
biztos alapra helyezkedett azon elhatározás, | 
h o g y  az egész birtok a-agcsöveztcssék. A 
munkálatokat csakuayau folytattak 1885.
84 85. s 81* bau mái <1 lesz érve. hogy 

, azon birtok mely azelőtt a posvánvok által '• 
szétrongyolva és felcrészbeu alig haszuálbtttó j 

, volt, most már egy összefüggő kikerokitett | 
s szép birtoktestet képez, melym k minden 

! része egyformáu beilleszthető a rendes ve- j 
I tésforgásba.

A javítás kiterjed közel 2()0 holdra s 
a/, összes alagcsövczési beruházás nem több ! 
h a t e z e r  forintnál.

Megemlítendő, hogy a Cservcuka patak

j mellett levő terület egy része miután átdol
goztatott és plaujroztatott, ismét rétté lett 
művelve és öntözésre berendezve s hozzá 

í az öntöző viz a park halastavából 6 hüvely- 
I kés csöveken vezettetik- Ezen öntözési be

rendezés 1885-ben készült s a múlt őszi sarjú 
termésnél már meglepő eredményt mutatott 
fel b igy méltó befejezése lett a völgyek 

: rendezésének. így a legszükségesebb javítá
sok. a melyeket az egész birtok használha
tóságúnak szempontjából védelmi intézke
déseknek is nevezhetünk, be lévén fejezve 
megkezdhető lesz Ja kötött talajú partok 
alagcsövezése is, a melyek már tisztán a 
belterjese!)!) kultúra igényeihez fognak al- 
kalmaszkodni s a bérlő kívánsága szerint 
fognak a kivitel alá sorakozni. A munkálat 
a birtokos költségén végeztetett, a bérlő 
azonban 3 százalékát fizeti a rendes bér- 

I összegen felül.
Ezen birtokon foganatosított talajjavi- 

tások szép például mutathatók be annak 
bizonyítására, mennyire képes a tervszerű, 
követkkzetes javítás pár év alatt egy bir- 

; tokot teljesen átalakítani.
A birtokos részéről beküldött 1884. 

évi jelentés koustatálta, hogy az igy javított 
területek termése évről évre fokozódott b a 
negyedik évben odáig jutott, hogy az előbbi 
mocsárok helyén most a legjobb minőségű 
földekkel is vetekedő biztos termésű szántó
földek állanak.

E tanulságos és szakszerit közleményt 
azért láttuk jónak közzé tenui, hogy érde
kelt gazdáinknak a talajjavítás hasznos 
voltát bemutathassuk.

Ez idő szeréut az egész ország nyolez 
kultúrmérnöki kerületre vau felosztva, me
lyek élen egy-eg/  főmérnök áll, kinek mun- 
kájáu két-liárom segéd mérnök s több rét- 
mester segédkeznek.

A vidékünkön tervbe vett s végzett 
munkálatokról a következő kimutatást adjuk.

Hontmegyóben terveztetett alagcsövezés 
7 kath. h. 244 fit költséggel ; 14438 kát. 
h. folyószabályozás 288624 frt költséggel.

Xóiyomntegyébeu fogauatosittatott ön
tözés 123 k. b. 1039 frt. költséggel ; alag
csövezés 7 k. h. 412 frt 51 kr. költséggel, 
tervezve vau 30 k. t. 363 frt 96 kr. költ
séggel.

Liptóinegyében foganatosisiftatott alag
csövezés 86 k. h. 4005 frt. költséggel.

furóczmegyében fogauatosittatott alag
csövezés 347 k. h. 11645 frt. költséggel; 
öntözés 30 k. b. 195 frt. költséggel.

HIRDETÉSEK.
Ci»;t szám 
1886 polg.

Árverési hirdetmény.

Alólirt kiküldött végrehajtó az 1881. 
évi LX. t ez. 102 §-a érteimében ezennel 
közhírré teszi, hogy budapesti kir. keresk. 
és váltó kir. törvényszék 55365(85 p. számú 
végzése által Kotzó Pál budapesti gépgyáros 
javára Strausz Aduit és neje ellen 800 frt. 
töke, ennek 18S5 év Szeptember hó l-sö 
napjától számitaudó 6 százalék kamatai és 
eddig összesen 45 frt 20 kr. perköltség 
követelés erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás alkalmával biróilag lefoglalj és 906 
frtra becsült 30000 tégla, 2 ló. 2 tehén, 
2 lószerszám, l kocsi, 1 szán és 25 hordóból 
álló ingóságok nyilvános árverés utján ela- 
datnak.

. Mely árverésnek a 696|1880 polg. sz. 
kiküldést rendelő végzés folytáu a helyszí
nén. vagyis Lokczáu Strausz Adolf házánál 
leendő eszközlésére 1886-ik év Július hó 
9-ik napjának délután l órája határidőül 
kicŰzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, 
az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értelmében 
a legtöbbet Ígérőnek becsárou alul is ela
datni fognak.

Kelt Námesztón 1886. évi juu. hó 22.
I .a m o a  H a j ó s

kiv. bír. ríjfroliajtó.

8260 szám 
tkv. 88.'),

Árverési hirdetményi kivonat.

A zólyomi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Med
véé, zky Samu dr végrehajtatónak Csern^ 
Máté végrehajtást szenvedő elleni 49 frt 28 
kr. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a kir. járásbíróság területén lévő 
Klokocs község határában fekvő a) a kló- 
kocsi telekkönyv 103. sz tlkj. könyvében



tHbbet joggal várhatunk a mi talaj ób égalji 
viszonyaink közt. és ezt az erdőknek jobb 
állapotba jövetele után kétségkívül el is 
fogjuk érni.

Minthogy az erdeinkben levő készlet
fölöslegek csak szórványosán s főleg a 
bükkfában vannak s egészben véve csak 
rövid időn át szolgálhatnak a tényleges 
faszllkséglet pótlására, helyén való az a 
kérdés is, vájjon mennyire látja el az ország 
n maga faszükségletét fatermésével. A ilyen 
természetű kérdésekre való megfelelés ma
gában véve nehéz ugyan de mégis elég 
érdemlegesen tárgyalható Tudva ugyanis a 
már egész megbízhatósággal kapuhatolt 
fatermést, s ismerve erdőink állapotát, nem 
nehéz az összehasonlítás. A Magyar állam 
15712000 lakosából egy lélekre I s köbméter 
fa esik, melyből tiizi, épületi és ipari fa- 
szükséglete fedezendő : éhből azonban még 
legalább 20 százalék az erdőben való ter
melési és szállítási apadokra vonandó, le 
úgy, hogy egy lélekre csak 1 44 köbméter 
marad. Horvát-Szlavonország gyérebb népes
ségénél a fatermésből 2 48 köbméter esik 
egy lélekre: Magyarországon pedig csak 
171 köbméter. Az egész állam faterméséböl 
egy lélckre eső 144 köbméter egészben 
véve is kevéssel több mint az, a mi Hudapest 
főváros egy lakosára a legutóbbi i* évi átlagos 
fogyasztás szerint esik ; Budapest 430.000 
lakosa az összes fafajokból egv éven út 
570000 köbmétert használván fel, egy lakos 
fogyasztása 132 köbméter.

Hogy a Magyar állam faszllkségietének 
kielégítésére scui felesleges fatermósscl, sem 
oly faké8zletfölösleggcl nem bir. mely orszá
gos szempontból véve évek hosszabb sorára 
adhatna fokozattabb használatra anyagot, 
az nem valami örvendetesen, de eléggé 
meggyőzően igazolja azon fa készletben való 
hiányt is, mely a/, erdők uagv részében 
megvan, s melynek pótlása a termőtalaj 
kellő kihasználása s a jó minőségű anyagok 
nevelése végett is szükséges.

Ezeu állapotnál nem vigasztalóbb fa- 
termésünk áruforgalma sem, a menuyibeu 
nagy s erős behozatalunk van a szomszédos 
osztrák tartományokból, a mi nagy mérték 
ben csökkenti a kivitelből befolyó összeg 
jelentősségét.

A fa értékesítése korunkban niiudiii. 
kább emelkedőben van s ma már kiterjedt 
takereskedelemröl is beszélhetünk, mely 
tekintélyes üzleti tökével rendelkezik. A 
fakereskedők egy része a Iának az erdőben, 
a tövén, vagy a rakodóhelyeii való megvá
sárlásával foglalkozik: a másik része a lát 
már fűrészelt állapotbau mint deszkát vagy 
iparfát bocsátja a bel- vagy külföldi pia- 
ezokra. Nagy számmal vaunak kisebb ke
reskedők is, kik kisebb tökével hozzák 
forgalomba az erdők termékeit. Az épü- 
letfával foglalkozó kereskedők száma meg
haladja a 400-at s a tíi/.ifakereskedéssel is 
1600 ember foglalkozik.

Az erdei házi ipart sok helyen űzik, 
de sok anyagpazarlással. A hazábau általa 
bán is sok olyau ipari és üzleti ág vau. 
mely fát fogyaszt s cuunélíogva a fa érté
kesítésére befolyással van : ilyenek különösen 
az asztalosok, kádárok, parkettgyárosok , 
továbbá a vasipar, bányászat, kohászat, 
üveggyártás, vasutak, hajózás sto. Elgondol
ható tehát, hogy a belföldi fogyasztás is 
tetemes, az ezenfelül maradó készlet pedig 
biztos vevőre talál a külföldüu. Magyator
szág saját faszükséglete sokkal jelentéke
nyebb, erdöségciuk kiterjedése és fatermése 
sokkal kisebb a nyugati államok és a kelet 
országainak faszükséglete ellenben sokkal 
nagyobb, semhogy attól kellene tartania, 
hogy ezt a faanyagot, melyet az európai és 
c szomszédos keleti piaczokra bocsáthat, 
biztosan el ne adhatná. A külkereskedelem 
piaezain nem fenyeget bennünket semmi 
oly veszélyes verseny, mely azt az aránylag 
kevés anyagot, a mit saját használatunk 
kielégítése után eladhatunk, leszoríthatná 

Megemlítendő még. hogy az erdők 
tiszta jövedelmét a kataszteri munkálatok 
alapjáu 9.712,000 írttal állapították meg : 
cs pedig a magyarországi erdőkéi 7637000 
írttal, holdanként átlag 57 krral. a ilorvát- 
Szlavouországbau levő erdőkét 2.075,000 
Írttal, holdaukéut átlag 78 krral. El kell 
ismerői azonban, hogy a Magyar állam ősz- 
szes erdőségeinek 9712000 frtial megálla
pított kataszteri tiszta jövedelme, melytől a 
birtokosok 25 5 százalékot adót 
ltom oly kielégítő, a iniut várul lehetni

Ennek magyarázata azonban az hogy erdőink 
jelentékeny része rossz állapotban van.

Különben erdeiuk szabályszerű kihasz
nálásának és értékesítésének még mindig 
akadályai a még — oár csak kis részben — 
fenálló szolgalmak s nagyrészt még a köz
lekedési viszonyok is ; azonban e tekintetbcu 
különösen a vasúti szállítást illetőleg nagy 
könnyebbség van már az újabb időben.

A különböző erdei munkák végzéséhez 
szükséges munkaerő, csekély kivétellel, min
denütt rendelkezésre áll s nagyrészt a föld- 
mivelö nép köréből kerül ki : azonban a több 
jártasságot igénylő kikészítő muukákhoz 
hiányzik a képzettebb munkás s e nemű 
munkákhoz rendeseu Krajuából hoznak 
munkásokat az illető vállalkozók. Elegendő 
munkaerőben csak »tt v«n érezhető hiány, 
hol a nép kiterjedtebbb földmiveléssel fog
lalkozik, vagy a hol csekélyebb igényekkel 
bírván, nem szeret dolgozni (pl. Alsó-Fehér, 
Huuvad Fogaras Arad. Tenies, Bács-Bodrog, 
Somogy Zala és Fejér megyében stb. A 
munkások általában erős férfiak, kik az 
időjárás viszontagságait tűrni s a kívánt 
térítés kézi munkát mindenütt nagy kitar
tással tudják teljesíteni. Erős és biztos 
tutajozók s a mellett ügyesek és tanuléko
nyak különösen a székelyek, Mármarosban 
a megtelepedett németek s az oláh is ott 
a hol a székely vagy német példáját látta 
s kezdetben társaságukban dolgozhatott A 
vágás és szállításban kitűnő és gyakorlott 
máukások Árva. Kiotó. Trencsén, Turócz 
cs Zólyommegyébcn a tótok, Mármarosmc- 
gvében az oroszok. Egy közepes munkás
ember átlag naponként 2 köbméter hasáb 
tűzifát képes vágni és felrakni. Vannak 
helyek, a hol a hordás és rakás munkájában, 
mint pl. a .Székely-földön és llorvát-S/.lavou- 
országbau, tuég a nők is részt vesznek. Az 
erdei munkák közül egyedül a famagvak 
gyűjtése nem tudott még eddig lábra kapui, 
s ezért vau részben az, hogy még sok fa- 
magvat kell külföldről behozni. Az állandó 
erdei munkás aránylag kevés, s eddig csupán 
a kincstárnál • 2700-uál több) s némely cr 
döbirtokosnál van.

MEGYEI ÜGYEK.
Justii György Túróczmegye volt fő

ispánja !'■ iir 24-én fogadta a megye közön
ségének búcsúzó küldöttségét, melyet J,c- 
iiotzkv Lajos alispán vezetett. — Az aiispáu 
meleg hangon adott kifejezést azon ragasz
kodásnak és tiszteletnek, meíylyel a megye 
közönsége és annak tisztikara az állásától 
megvált főispán személye iránt viseltetett 
s biztosította arról, hogy a közönség sze
retett főispánja iránt táplált érzelmeit a 
magányba vonult, általános tisztelet és köz- 
becsüléstöl környezett férfiúval szemben is 
mindig megfogja őrizni. — Végül azon 
reményének és óhajának adván kifejezést, 
hogy a volt főispán a közéletben ezentúl is 
részt vceud s a megye közönségét bölcs 
tanácsaival továbbra is támogatni fogja, — 
átuyujtotta azon megye bizottsági határoza
tot, mely a legközelebb megtartott tavaszi 
közgyűlésen a föispáuuak állásától történt 
lemondása alkalmából hozatott s melynek 
szövege Következő :

Justb György főispán úr ö Méltósága 
folyó évi május hó 21-én 116. szám alatt 
kelt átiratával a megyének iránta tanúsított 
bizalmát megköszönvén -  tudatja, hogy 
föispáni állásáról lemondott; s ennek kap
ósán a Nagy-méltóságú in. kir. belügyi 
Miniszter úr folyó hó évi május iió 25-éu 
2491. cin. szám alatt kelt leiratával értesíti 
a megye közönséget, hogy <» császári és 
apostoli királyi Felsége május hó 23-án kelt 
legfelső elhatározásával, a megye főispánját 
ezen állásától - -  saját kérelmére — iegke- 
gyclmesebben felmenteni mcltóztatott :

A megye közönség* őszinte fajdalom
mal veszi tudomásul szeretett főispánjának 
ezen állasától történt megválását, s ennek 
kifejezést adva. érdemeinek elismerését s a 
személyéhez való igaz ragaszkodást jegyző
könyvében megörökíteni határozza.

Az általános tisztelettől környezett 
férfiú : a muitban díszes megyei tisztségek
nek s legutóbb a fóispani méltó-ágnak méltó 
viselője • ki nem szóval, :1c tettel s minden
koron a lérli szív köteleség érzetével szolgált 
hazájának. — állásának elhagyása alkalmá
ból, a megye bizalmát és őszinte szcrctetét 
viszi magával.

8 a megye közönsége a föispáni állás
ról való lemondását sem is tekinti a me

gyétől való el válásnak,’ liánéin hü iiát ezentúl 
is legmelegebb érzelemmel vallja magáénak.

A volt főispán a küldöttség szónokának 
megbatottan válaszolt. — Az igazi érzelem 
meleg hangján köszönte meg a megye kő- 
zöuségéuek kitüntető és megtisztelő bizalmát 
s a bizalomnak oly ünnepélyes uyilvánulása 
mellett — úgy mond — teljes megnyugvással 
vonul vissza magáuyálm. mert látja abból, 
miszeriut a közönség meg vau arról győződve, 
hogy azon megye javát és érdekeit — 
melyhez egész életén át annyira ragaszkod >tt 
s melyet annyira szeretett — őszinte szívvel 
és a legtisztább szándékkal iparkodott elő
mozdítani.

Előadta továbbá, miszerint különösen 
megrongált egészsége miatt volt kénytelen 
a közpályától megválni s kérte a küldöttség 
tagjait, hogy hálás köszönetét a megye 
közönségének is tudomására hozva, tartsák 
meg öt továbbra is szives baráti emlékükben.
— Ezután kezet szorított a küldöttség tag
jaival s a tisztelgés rövid társalgás után 
véget ért.

A tisztelgésben részt vettek Lehotzky 
Lajos alispán, Beuiczky Kálmán főjegyző, 
Zorkóczy Tivadar t. főjegyző. Záthureczky 
Tamás árvaszeki elnök, ifj. Bulyovszky 
•Simon megyei pénztárnok. Dr Haas Jakab 
megyei főorvos, Kuttkay Sándor és Reviczky 
István szolgabirák. Akautisz Rezső közala
pítványi erdömester. Keleti Nándor kir 
erdöfclügyelő és Lehotzkz Pál kir. főmérnök.

Sokakat a bizonytalan esős idő tartott 
vissza a tisztelgésben való részvételtől.

h í r e i n k .

l i i f i f ó l t ó l .  A liptó-ujvári állami nép
iskola ifjúsága f. hó 21. az évi vizsgálatok 
letétele után zárünnepélyt tartott, mely 
alkalommal bárom kis színdarabot adtak 
elő a növendékek s ezeken kívül volt szavalat 
és ének is. A műsor a következő számokból 
állott . 1. „Magyar király-dalu szövege.
Szavalta Sztavjarszky Károly. 2. „A kis 
dölyfös." Ifjúsági színmű egy felvonásban. 
Közreműködtek : Göuczy Mariska, Stcin Etel, 
Kossáuyi Jolán, Frnyák Ilona, Le.boczky 
Mari, Frnyák Mari. 3. „A világ vége.“ 
Vígjáték egy felvonásban. Közreműködtek : 
Wiutcr Adolf, Pavella Józsa. Sztavjarszky 
Gizella, Czebeczauer Ferencz, Mudrony János, 
Smida István. 4. „Árva Jóska.u Verses szín
mű. Közreműködtek : Fessek Lajos, Lchoezky 
Izabella, Smida István, Sztavjarszky Károly 
Gbovan Zsuzsi’ Dvorszky Etel, Bella Ilelén, 
Sztavjarszky Martba, Herbeck Adél, Színre- 
csányi István, Migra Kornél. 5. Két- és 
többszólamú dalok. Magyar király-dal. Itt 
az ősz . . . .  Úgy illik . . . . Akár merre 
jártok . . .  6. Zárbeszéd. Szavalta Smida 
István. — Úgy a tani lótestület, mint élükön 
az igazgató, Gárzsik Lajos ez idén is elis
merést érdemelnek fáradozásukért. A tanulók 
ügyességgel s kedvvel játszottak, a szülök 
szemeiben künyek csillogták az öröm miatt. 
Éltesse az istcu sokáig c derék testületet.

- Egy jamniki illetőségű egyén, ki gyil
kosság büntette miatt a liptó újvári járás- 
bíróság fogházában vizsgálat alatt állott, a 
múlt héten czellájábati felakasztotta magát.

A liptó újvári földműves iskola növen
dékei közül mintegy 10-en a trachomához 
hasonló szembetegségben szenvednek, miért 
is a megyei főorvos és a járáis szolgabiró 
a legerélyesebb intézkedéseket tették meg 
a baj tovább terjedésének megállására. —
A liptó szt-miklósi állami polg. leányiskolá
ban f. hó 18-én tartattak az évzáró vizsgá
latok. mely alkalommal általában feltűntek 
a leányok által készített kézimunkák. A 
s/.cp eredmény méltán dicséri V « 1 k o 
I. ti d m t I 1 a mtinkatanitónöt, mert az >í 
buzgóságának köszönhető a szép eredmény.

í£ ó l)  O ltilió l. — A beaeltrczebáiiyui 
in. kir. áll Jilsukh leányiskola t. hó ló-tói 
13 ig tartotta évi vizsgálatait, a melyeken 
nagyszámú közönség vett reszt. Mindenki
nek bő alkalma nyílt meggyőződhetni arról, 
mily kiváló eredményt mutat fel az intézet, 
melynek vezetői mindent elkövetnek, hogy 
az magasztos ezélját elérje, s a város s vi
dék. büszkeségét képezze. Dr Gerevicli 
Emil az intézet igazgatója a vizsgálatok 
befejezése után a takarékpénztári teremben 
e nó 19-cn igen sikerült záró ünnepélyt rcn 
de/.ett melyen a város sa környék eliteje 
nagy számban megjelent. Délután fél 4 
érára volt az Ünnepély kezdete téve : vala
mivel a moudot időn túl az intézett igaz
gatója lelkes s miudou tekintetűén sikerült

beszéddel, nyitotta melyet más helyen egész 
terjedelmében közölünk, megnyitotta az 
ünnepély ügyesen összeállított tárgysorozatát. 
A közönség köszönettel fogadta az értekezés- 
szerű beszédet, mely után az intézet növen
dékei vették át, a szerepet. A programúi 
további számai a következők voltak : Szózat 
énekli a növendékek kara. Vásárfia Garay- 
tói szavalja Lekoczky Elma II. növendékek. 
Symphonia G.-mol Mozarttól 4 kézre zon. 
gorán előadják : Thuránszky Márta III. ))8Zj 
cs Spitz Anna II. oszt. növendékek* y/’jj 
látogatás Gyulai Páltól szavalja Scholtz 
Etelka II. oszt. növendék. Magyar népdal 
énekli a tiövcndékck kara. Dér Stieglitz 
Kintöl szavalja Kolczonay Olga II. oszt. 
növendék. Lucia di Lammermoor, opera első 
fináléja, Donizettitől 4 kézre zougorán elő
adják: Langfcldor Erncsztin és Laugfcldcr 
Teréz III. oszt növendékek. Havasi rózsa 
Száz Károly tói szavalja Leiudörfor Irma III. 
oszt. növendék. Ne varrd édes dal 4 szó- 
lamra átírta Tclcgdy Gyula énekli a növen
dékek kara. Le rosicr Manueltöl szavalja 
Herrity Margit II. oszt. növendék. Magyar 

i népdal énekli a növendékek kara. Mátyás 
király Gömörben Garaytól szavalja BrielV 

, Gi/.clla 1. oszt. növendék. Énekeljünk 4 
szólamu dal Selchertöl énekli a növendékek 
kara. The bliud boy Collcy Cilbertöl, szavalja 
Wladár Etelka II. oszt. növendék. Palacca 
brilante \Yébertől zongorán előadja Strako- 
niczkv Eivira III. oszt. növendék. Szilágyi 
hí zsebet 1 óth Kálmántól szavalja Thuránszky 
Márta III. oszt. növendék. Hyninus Erkeltől 
énekli a növendékek kara. Hogy a pro
gramul minden egyes részlete helyes válasz
tásról. jó begyakorlásról, s ügyes kivitelről 
tanúskodott, felesleges elmondani. Az énekek 
valamint a zongora négyesek mindegyike 
összevágok s biztosak voltak. A német 
Iranczia s angol nyelvcu elszavalt költemé
nyek pedig meggyőztek mindenkit, arról hogy 
az iskola a helyes kiejtés s hangsúlyozásra 
kiváló gondot fordít. Az ünnepély körülbe
lül másfél óra hosszat tartott, s végeztével 
úgy hiszem mindenki azon meggyőződéssel 
távozott, hogy az iskola. ítélve azon ered- 

i meny után melyet a növendékek most s 
előbb a vizsgalatokon bemutatlak, magasz
tos hivatásának a nemzeti nőnevelés terén 
minden tekintetben megfelel. Küszüuet a 
derék tantestületnek buzgalmáért, 

j — A beszterczebáuyai apáczák vezc- 
. tése alatt álló elemi leányiskolában f. hó 

23-án fejezték he az évi vizsgálatokat, 
melyeken a szülőkön s rokonokon [kívül 
még nagyszámú vendégsereg is megjelent. 
l'gy ez évben, valamint az előbbi iskolai 
záró vizsgálatokon bő alkalma nyPott az 
érdeklő közönségnek meggyőződni arról, 
hogy a tisztelendő testvérek sem időt, sem 
fáradságot nem kíméltek, csakhogy magasz
tos czéljuknak minél tökéletesebben mefo- 

j leljenek.
— Báró Radvanszky Bcla, Zólyom 

| vármegye főispánja a beszterczcbányai kir.
| fögymnasiám tantestületét c hó 24-ón úri

házához ebédre meghívta. Jelen voltak 
azonfelül az alispán, Lazarovich Imre. .i 
beszterczcbányai járás szolgahirája. Báró 
Radvanszky János, Mockovcsák Jáuos espe- 

, 1 os, Sebesztha Károly tanfelügyelő, dr. 
Gerevicli Emil áll. 1. leányiskolái igazgató 
s Dolescliall urak. A házi asszony, úgyszin
tén a házi ur szives előzékenysége, minden
kit lekötelezett Ebéd alatt lelköszüntökct 
mondtak Sebesztha Károly a házi asszonyra. 
Szicber Ede tankerületi főigazgató a házi 
úrra, a házi ur pedig a gymnasimni tanár- 
karra.

— A besztcrciebányai kir. főgymuási- 
um tápintézete ez év űrnapján ünnepe/le 
meg 30 éves fennállását. A tápintézet igaz
gatója Ralovich Kajos ez alkalommal nagy 
ebédet adatott a növendékeknek, melyről a 
fejenkiuti két deci bor sem hiáuzott.

— A Zólyomban múlt év késő őszén 
megalakult dalkör, alig háromnegyed évi 
fenállása óta pünkösd másod napján már 
másodszor lépett a nyilványossag ele. 
hogy ismét egy élvezetes estét szerez
zen Zólyom város és környéke a társas 
együtt élés és a műélvezetek iránt úgylátszik 
fogékonyabbá vált közönségének. — A mi 
a hangversenynek kiváló érdeket kölcsönzi) 
és annak sikciéi legnagyobb részben bizt<•- 
siotta, az urna körülmény, bogy a dalkor 
szeicncsés volt oly erőket megnyerni az 
estély részére, kik feladatuk magaslatán 
állva a uagyra csigáiéit igéuyekuek is teljes 
mérvben megfelelhettek, mi ultal lehetővé 
vált a műsornak oly változatos összeállítása 
is mely bármely nagyobb városuak mücrt > 
közönséget kielégíthette volua.

De térjüuk magára a műsorra óe az 
előadásra, mely a városi szálló uagy termy 
beu tartatott.



A hangverseny kimagasló pontjai két
ségkívül azon pieyek voltak, melyekhen a 
dalkör által felkért műkedvelők szerepeltek.

A műsor 2 ik darabját Lisztnek „II, 
Ilit upsod iáját*- az egylet tulajdonát képező 
a „Marin.>niau társulat gyárából kikerült, 
kitűnő hangverseny zongorán .Stadtrucker 
Ida és Kornélia kisasszonyok adták elő 
kiváló technikával és clegamiával. Ez'után 
Következett egy magán dal Császár G •. 
„Knno1.- czitnű dalművének nyitányából, 
melyet Szabadynó szili. Ottlyk Etel úrnő 
énekelt, ki gyönyörű hangjával és kedves 
jelenségével zajos, folyton megújuló tapsokra 
ragadta a közönséget. -  Megérdemlőn tet
szésben részesült Sch’in Mariska kisaszony 
kitűnő zongorajátéka, ki Ascliernek „La 
favorité ** eziinti darabját mesterkéletlen 
hévvel játszotta. — Derekasan volt képvi
selve a vonó hagszor is Dr, Ilermauu Manó 
úr által, ki Chopin 1-ső majd a tapsban 
nyilvánuló közóhajnak engedve, annak M ik 
köringőjét játszotta, a tőle már megszokott 
finomsággal és művészettel, zongorán Kisérve 
az egylet derék karmestere által. — Majd 
ismét Stadtrucker Kornélia k. a. ült a zon
gorához, hogy Döhler „Nocturm^jéuek ér
zésteljes előadásával megerősítse a közön
séget a játékának kitűnő volta felül már 
az első darab előadásából mentett meggyő
ződésében. — Elismeréssel kell adóznunk a 
következő „négyesében közreműködött Lat- 
tinger János úr (fuvola,), Dr. llermann Manó 
úr (hegedűi, Domanicsky Ignáez karmester 
és Stadtrucker Kornélia k. a. (zongora) 
összjátékáuak. kik Mendclsohn „nás'/induló- 
já tu müérzékkei és bravó úrral cxecutirozták.

Nem kisebb elismerést érdemel azon
ban maga a dalkör is, mely a műsor 1, T>.
7. és 10 pontjait töltötte ki, előadva a „Da- 
iárkedv-et Zsaskovszky Ferencitől, magyar 
népdalokat és befejezésül Mendclsohn bor- 
dalát. — A fiatal egylet már első fellépté
vel a legszebb reményeket keltette bennünk 
s ezek tegnap is fényes igazolást nyertek. 
— Minden egyes darab "szabatosán, még a 
legfinomabb árnyalások kitüntetésével ada
tott elő, minek érdeme első sorban Duma- 
niczkv Ignáez urat az egylet fáradliatlan 
szak értelmes karmesterét illeti, másrészt 
pedig az egyleti működő tagok dicséretes
buzgalmáról tanúskodik.

Az egyes darabok clöadásával elért
sikert legjobban illusztrálja az. hogy a szc-
rcplök a müértö közönség tapsai folytán
kénytelenek voltak művészotükböl többet
is juttatni, mint mennyi a pr*Vgramban állott.
— Említés nélkül nem na;gyiiatom. hogy
egy műsoron kívüli „Kunstpause** alatt Do- 
maniczky karmester úr bemutatott 7 éves 
leánykájának Mariskának zo n go raj átc k á t,
ki már most is művésznőnek „on miniatűré*4 
bizonyult, és kit a közönség éjjenekkel ju 
talmazott.

Fél tizenegyet mutatott az óra. mire 
a hangverseny műsora kimerittetett. s akkor 
kezdődött azon második, mely tánezrend 
alakjában ott díszlet a nagyterem karzatá
nak közepén. A jó kedv lépést tartott a 
városi szálló nagytermének magas hőfokával 
— mellyel a terem kivált tavaszi időben 
ventilatio hiányában bőriben rendelkezik. — 
A tánezot kedvelő fiatalság azonban nem 
törődve a higany oszlop emelkedésével, tőle 
kitclhetőleg törekedett ezen második műsor 
kimerítésére, s ha egyes darab kimaradt, 
ennek oka abban keresendő, hogy eme 
második előadás későn kezdődött a nap 
pedig korán kelt. — A négyeseket 40 pár 
tánczolta és ott volt Zólyom szépségeinek 
színe java.

Azon óhajjal zárom értesítésemet, vajha 
a dalkör, mely hivatva vau társadalmi és 
közművelődési tényezőként szerepeiül és 
mely Skruvina Mátyás szolgabiró úr mint 
elnök és Domaniezky Ignáez úr mint kar
mester buzgó vezetése alatt eddig is oly 
szép eredményeket mutatott ki. a megkez
dett útou haladva és fejlődve, más oldalról 
pedig jó akarólag támogatva azon színvo
nalra emelkedhetnék, melyheu hivatását tel
jesen bctültcué a kitűzött czélt: a zólyomi 
társas életnek feiéiénkUéaét. lethargiájából 
való felébresztését, az itteni társadalmi vi
szonyoknak új alapon, és pedig a dal és 
zenének művészi és ideális, de azért jjrökké 
tartó alapjáu való átalakításai — elérhetné !

G.

KÜLÖNFÉLÉK.
. S t í -  Felkérjük lapunk t. mun

katársait s mind azokat, kik lapun
kat közleményeikkel felkeresik, hogy 
azokat egyenest Turócz-Szt -Mártonba 
lehetőleg- mindég péntekig szívesked
jenek beküldeni.

Báró Majthényl László főispán ö nagy- 
méltósága Selmoczen idézése mindig való- 
sag'.s ünnep - e város közönségének A múlt 
Keddi közgyűlés alkalmával is ünneplés szint 
ölti.it vámsunk. A városi képviselők szokat- 
lan érdeklődéssel jöttek a városházára, hogy 
a múlt számuk lián emlm-tt választást me'- 
ejtsek, részben pedig és fókép. hogy főis
pánunk kimagasló beszédjében gyönyörköd
jenek. Jói eső érzéssel konstaláljuk azt, hogy 
a tisztikar tisztelgése alkalmával nemcsak 
mint tisztviselők, de mint magyarok is újból

gatól amaz i:ány tóváoh folytatására, moly-
ben e város ;úrsadalma é'vek előtt haladni
kezdett. E vá•fosok föispáiuja ugyanis nem
cjai: a szoros értelmében vett hivatali köte
tess.;g teljesillésére faivá tei a tisztelgőket,
de a magva i úilameszn;ie terjesztésére s
erdekeiuek m<jgóvására is. Őszintén kívánjuk
hogy e szép :szavak lelke;( követőkre talál-
jauak minél szélesebb körben s hogy a 
tutin kafelosztás elve c téren .is érvénveaül- 
jön, mert a teendők halmaza az. egyes 
hivatalok tejeinek erejét kimeríti, ha a 
közszolgálatban álló tisztviselők mindegyike 
az utolsó diurnistáig ez eszmétől áthatva 
nincs, vagy pedig a reá eső munkából részét 
ki nem veszi.

Fólövoszet A solmeczi akad. ifjúság 
I. é. Jul. ;; tartja meg a Csukligetben fő- 
lövészeiét. melyre a t. közönséget tisztelettel 
meghivja a rendezőség.

Mocsáry Lajos ismert nevű független
ségi párti orsz. képviselő a napokban ismét 
egy rőpiratot adott ki, melyben védelmébe 

1 veszi a szeréntc elnyomott nemzetiségieket, 
de az ö felfogását a nemzetiségieken kivűl 
saját bevallása szerént csak ketteu osztják 
még kívüle az országban s igy könnyen 
napirendre lehet térni felette.

Vizsgálatok. Az irgalmas nővérek sel- 
meczi iskolájában az ez idei vizsgálatik 
ismét nagy szánin érdeklődő közönség jelen- 
létében és fényes eredmény felmutatása 
mellett tiltottak meg. A magyar nyelvre ez 
évben is nagy súly fektettek a tanítónők ; 
igy aztán a vizsgálatok alkalmával a sok 
ösztöndíj sem volt elégséges az érdemesek 
megj utal mázasára. Polgármesterünk minden 
osztályban kiosztott 8—4 ösztöndíjat: c 
mellett Dr. Tóth Imre főorvos 10 fitos ősz- 
töndijta is erre érdemesnek jutotta kezébe.
A több napon át tartott vizsgálatokon 
Kvassay Mór prépost iskolaigazgató úr va- 
mint polgármesterünk is állandóan jelenvolt.

Az alcsúthi fóherczegek vizsgálata. Jó
zsef főherczcg fiai vasárnap tettek vizsgálatot 
Alcsúth'in. A kis Józsi föberczeg a gymnásium 
negyedik, László az első osztályból tett 
vizsgát s mind u kettő kifogástalumil jól 
sikerült. A vizsgálatokat a győri beuezés 
tanárok tartották a főherczcg, a föberczeg- 
asszony s több tekintélyes vendég jelenlé
tében.

A selmeczi kir. akadémia III éves 
hallgatói tannmány útra indultak a túl dunai 
megyékbe. A pannonhalmi és zirevei apátság 
tüntető vendégszeretettel fogadták az ifjakat.
E hó 21. érkeztek Sümegre,’hol tiszteletükre 
táne.snnilatságol rendeztek.

Hogyan átadjunk? Menli-IIilty svajezi 
tudós azon tapasztalatra jött, hogy egészségi 
szempontból sokkal jobb, ha az ember a 
fejét alacsonyabbra fekteti, mint a lábát, 
mert az által a fejártériába több vér jut : 
a vérnyomás növekedik és az agy velő bő- 
vebbou láttatik el vérrel. Az agyvclönck, 
testünk legnemesebb szervének sok és foly- i

i tonos oxygenbcn dús vérre vau szüksége. !
Álló helyzetben a vér odaomlása meg i

! vau nehezítve s hogy ébrenlét alatt az !
agyvclö mégis kellő mennyiségű vérrel le- !
gyen ellátva, a szívnek erősebben kell 
működnie s nagyobb erővel kell hajtania a 
vért szerveinkhez Alvás alatt azonban, midőn 
legtöbb szervünk pihen, szivünk munkában 
van ugyan, de ritkábbun lüktet és gyengébben 
húzódik össze s igy kevesebb vér jut az 
agyvelöhöz is Mint a Budapesti Hírlapnak 
Írják Haynald Lajos kniocsni érsek már 
esztergomi tanárkorában mindig igy aludt. j
Tessék megpróbálni '

Fölösleges az eves. Succi afrikai olasz |
utazó olyan növénylikört talált fel, a melynek I
élvezete az evést teljesen feleslegessé teszi i
s a testet mégis egészséges s erős állapotban 
tartja. A feltalálót, ki most saját magán ■

1 próbálja e csodálatos életital hatását, éjjel i

nappal őrzik, hogy semmiféle táplálékot 
ne vehessen magához. Attól tartunk, hamar 
felkopik az álla.

Rövid hírek. Ip< •lyi Arnold, nagyváradi 
püspök beiktatása való -,ínüleg e hó 27-én 
lesz. A p á p a  28. küldete el az arany 
erény rózsát Krisztina spanyol királynőnek.

i in o r János herezegprimás jubileumára 
hir szerint a király is leutazik Esztergomba. 
A l a p í t v a  n v d i ; o s ok n a k Prágá
ban a műit szombaton 121 drótnstót között 
fejenkiut 1 fit 18 krt osztottak ki. A pénz 
egy alapítvány kamatúiból került ki. Zü
richben ugyanis 1878. elhalt .Stárok Zzófia 
asszony tekintélyes összeget hagyott hatra, 
azzal a kikötéssel, hogy kamatai a prágai 
drótostótok között oszlassanak ki. A b e 
k ü l t ö z ü 11 h i r t c l e n d i f a l v i  c s á n 
g ó k  folyó hó 21. telték le az esküt Bor
nemissza Ad ám kormánybiztos kezébe. — Hir 
szeréül a litliváuiai nagy hadgyakorlatok 
alkalmával az orosz czár Varsót is meglá
togatja. Ez időben Fereoez József császár 
és király is Galicziábau fog időzni s igy 
lehet, hogy a két uralkodó találkozni 
fog. — A fraueziák az uralkodó herczegck 
kiutasítására törvényt hoztak, mely által 
nagyon elidegenítették maguktól az európai 
uralkodókat.

KÖZGAZDASÁG-.
Talajjaoitáai munkálatok vidékünkön.

A földmivelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi m. kir. minisztérium ügykörébe tartozó 
országos kultúrmérnöki hivatal közelebb egy 
jelentést tett közé az ezen hivatal tagjai 
által 1885. évben végzett munkálatokról.

Mielőtt c kimutatásnak különösen vi
dékünket érdeklő részét ismertetnénk, jónak 
látjuk itt. bemutatni a IV. kultúrmérnöki 
kerület főnökének, Bulla Mihálynak a „G.
L.-**ban a mosóczi talajjavitási munkálatokra 
vonatkozó megjegyzéseit.

A mosóczi uradalom mezőgazdasági 
része a város közvetlen szomszédságában 
terül el a Liptó és Turöczmegye közti ha- 
tárhegység tövében a tengerszin felett 570— 
580 mértei- magasságban. Közvetlen felette 
beláthatlau kiterjedésű fenyvesek terjednek 
egészen az úgynevezett Alpesik havas tete
jéig. Ezen hegység közelében uralkodó 
a dolomit mészkő, melynek .sajátsága, hogy 
repedéseibe s Üregeibe igen sok víz beszi
vároghat, Az éghajlat ucdvesuek, hűvösnek 
mondható, mert az évi csapadék igen nagy 
e vidéken: 1400—1700 mill,, s azért az 
agyagos természetű dombok már magukban 
véve is nedvesek és bid -gek : a völgyben 
bő vizű patakok csörgedeznek és az egész 
vülgvfcuék, sőt a dombok szélei is állandóan 
szivárgó számtalan forrás és vizér által 
annyira cl voltak áztatva, hogy azok járha
tatlan mocsárt képeztek. A talaj összetétele j 
különben a mészkő hordalék és otnladvány- I 
nak agyaggal és lmmussal való keveréke, 
mely a nedvességtől megszabadítva, jó termő 
földdé válik A talajjavításra tehát elég tér j 
kínál kozott, mely előre láthatólag több évet 
igényelt a végrehajtáshoz. Legsürgősebb volt j 
a völgyek rendezése, mert azok úgyszólván j 
semmi hasznot nem hoztak és a közlekedést 
akadályozták. Ezek között első sorbau a 
park közelében levő s igeu elromlott Fekete 
viz (Cservenka) medre rendeztetett, átvágá
sok segélyével állandóvá tétetett s igy ké
pessé lett a völgyfenék mély ulagcsövoua- 
lainuk befogadására

A munkálatok 1881-ben kezdődtek 
mintegy kísérletképp s eunck alapján 
1882 ben folytatták, majd erre a kiszárított 
s megsavanyodott feltalaj töretett fel és 
bevettetett zabbal. Az eddig használatban 
levő területek első évi termése jó részben ! 
fedezte az alagcsővezési költségeket s igy 
biztos alapra helyezkedett azon elhatározás, • 
hogy az egész bírt -k a’agcsöveztcssék. A 
munkálatokat csakugyan folytattak 1888.
84 85. s 86 bán már <1 lesz érve. hogy 
azon birtok moly azelőtt a posványok által | 
szétroiigvolva és felerészben alig használható j 
volt, most már egy összefüggő kikerokitett | 
s szép birtoktestet képez, melynek minden I 
rcsze egyformán beilleszthető a rendes ve- ! 
tésforgásba.

A javítás kiterjed közel 200 holdra 8 ;
az összes alagcsővezési beruházás nem több 1 
h a t o z c r forintnál

Megemlítendő, hogy a Cservenka patak

mellett levő terület egy része miután átdol
goztatott és planiroztatott, ismét rétté lett
művelve és öntözésre berendezve s hozzá 
az öntöző viz a park halastavából 6 hüvely
kes csöveken vezettetik- Ezen öntözési be- 

' rendezés 1885-ben készült s a múlt őszi sarjü 
termésnél már meglapő eredményt mutatott 

, lel s igy méltó befejezése lett a völgyek 
rendezésének. így a legszükségesebb javítá
sok, a melyeket az egész birtok használha
tóságának szempontjából védelmi intézke
déseknek is nevezhetünk, be lévén fejezve 
megkezdhető lesz Ja kötött talajü partok 
alagcsövezóse is, a melyek már tisztán a 
belterje8ebb kultúra igényeihez fognak al- 
kalmaszkodni s a bérlő kívánsága szerint 
fognak a kivitel alá sorakozni. A munkálat 

I a birtokos költségén végeztetett, a bérlő 
azonban 8 százalékát fizeti a rendes bér- 

I összegen felül.
Ezen birtokon foganatosított talajjaví

tások szép például mutathatók be annak 
bizonyítására, mennyire képes a tervszerű, 
követkkzetes javítás pár év alatt egy bir- 

| tokot teljesen átalakítani.
A birtokos részéről beküldött 1884. 

évi jelentés konstatálta, hogy az igy javított 
területek termése évről évre fokozódott s a 
negyedik évben odáig jutott, hogy az előbbi 
mocsárok helyén most a legjobb minőségű 
földekkel is vetekedő biztos termésű szántó
földek állanak.

E tanulságos és szakszerű közleményt 
azért láttuk jónak közzé tenni, hogy érde
kelt gazdáinknak a talajjavítás hasznos 
voltát bemutathassuk.

Ez idő szeréül az egész ország nyolez 
kultúrmérnöki kevtiletrc vau felosztva, me
lyek élén cgy-eg/ főmérnök áll, kinek mun- 
kájáu két-három segéd mérnök s több rét
mester segédkeznek.

A vidékünkön tervbe vett s végzett 
munkálatokról a következő kimutatást adjuk.

Moutmegyében terveztetett alagcsövezés 
7 kath. h. 244 fit költséggel ; 14438 kát. 
h. folyószabályozás 288524 frt költséggel.

Zólyouimegyóbeu fogauatosittatott ön
tözés 123 k. h. 1039 fit. költséggel; alag- 
csüvezés 7 k. h. 412 frt 51 kr. költséggel, 
tervezve vau 30 k. t. 363 frt 96 kr. költ
séggel.

Liptómegyében foganatosisittatott alag
csövezés 86 k. h. 4065 frt. költséggel.

Turóczmegyében foganatosíttatott alag
csövezés 347 k. h. 11645 frt. költséggel; 
öntözés 30 k. li. 195 frt. költséggel.

HIRDETÉSEK.
698 szám 

188(3 polg.

Árverési hirdetmény.

Alólirt kiküldött végrehajtó az 1881. 
évi LX. t c-z. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy budapesti kir. keresk. 
és váltó kir. törvényszék 55365|85 p. számú 
végzése által Kotzó Pál budapesti gépgyáros 
javára Strausz Adolf és neje ellen 800 frt. 
töke, euuek 1885 év Szeptember hó l-sö 
napjától számitaudó 6 százalék kamatai és 
eddig összesen 45 frt 20 kr. perköltség 
követelés erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás alkalmával biróilag lefoglalj és 906 
frtra becsült 30000 tégla, 2 ló, 2 tehén, 
2 lószerszám, 1 kocsi, 1 szán és 25 hordóból 
álló ingóságok nyilvános árverés utjáu cla- 
datnak.

. Mely árverésnek a 696|1886 polg. sz. 
kiküldést rendelő végzés folytáu a helyszí
nén. vagyis Lokczán Strausz Adolf házánál 
leendő eszközlésére 1886-ik év Július hó 
9-ik napjának délután l órája határidőül 
kiiltzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: 
hogy az érintett iugoságok ezen árverésen, 
az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értelmébeu 
a legtöbbet Ígérőnek becsárou alul is ela
datni fognak.

Kelt Námesztón 1886. évi juu. hó 22.
I .a n io a  % la |o *

kir. bir. véjprohajtA.

3260 ssAm 
Vitv. 88ó.

Árverési hirdetményi kivonat.

A zólyomi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Med- 
veczky Samu dr végrehajtatnak Csern^ 
Máté végrehajtást szenvedő elleni 49 frt 28 
kr. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a kir. járáíbiróság területén lévő 
Klokocs község határában fekvő a) a  kló- 
kocsi telekkönyv 103. sz. tlkj. könyvében



A t  094 br. az. a .; b) az ugyan ezen tik- I 
könyv 179. az. tlkjkönyvében a f  098 a hr. | 
az. a .; c) az ugyan ezen tlkküuyv 180.sz. 
tlkjkönyvóben a f  098 jb hr. az. a végre ! 
d) az u. e. tlkküuyv 182-ik szám tlkj.
Iünyvében A + 098 f b. szám alatt foglalt 
és a végrehajtást azeuvedőt ' - ad, ‘/--ad. I 
% ed éa V. edróazben megillető ingatlanra 
az árverÓ8t 411 írtban ezennel megállapított 
kikiattáai árban elrendelte és hogy a íennebb 
megjelölt ingatlan az 1880. évi augusztus 
hó 18-ik napján délelőtti 10 érakor Klokoea 
község házában megtartandó nyilvános ar- 
vercaeu a megállapított kikiátási áron alól 
is eladatni tog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becaárúnak 10 százalékút vagyis 
41 írt 10 krt készpénzben, vagy az 1881. 
LA’, t. ez. 42. §•« jelzett árfolyammal szá
mított és az 188Í évi tiovember lió 1. 3333, 
szám alatt kelt igazságtlgymiuiszteri rendelet
8. S-ábau kijelölt óvadékkópes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170 §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál elölegcs elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgai- 
tatni.

Kelt Zólyomban 1880 évi február hó 
13 napján.

A zólyomi kir. járásbiráság mint te 
lek könyvi hatóság

K n k g H n u y i
kir, ulbiró.

1009 szám 
Tkvi 886.

Árverési hirdetményi kivonat

A korponai kir. jbiróság mint tlkkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy ítaczkó Mihály 
végrehajtatnak, Stiegel György végrehajtást 
szenvedő elleni 70 írt tőkekövetelés és já
rulékai behajtása iránti végrehajtási Ügyében 
a korponai kir. járásbíróság területén levő 
Korpona város határában lek vő a korponai 
8b8. 8z. tjkvben felerészben Stiegel G ürgy 
végrehajtást szenvedett, másik felerészben 
Stiegel János tulajdonostáis tulajdonául fel
vett A f  4494 hrsz. a. bűz és bel telek re 
708 írtban, a f  4213 hrsz. szántóm 341 írt
ban, a f  4217 hrsz. szántó és pajtára 24 
írtban, a f  4442 hrsz. s/ántó és pajtára 70 
írtban, a + 4478 hrsz szántóra 32 írtban, 
a + 4491 hrsz. szántóra 202 írtban, a i  
4499 hrs. a. szántó és legelőre 102 írtban, 
a f  4519 hrsz. a. szántóra az árverést 70 
írtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a íennebb megjelölt in
gatlanok az 1880 évi július ho 20-ik napján 
délelőtti 9 órakor ezen kir. jbiróság telekkvi 
helyiségében megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladatui 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10‘V át készpénzben, 
vagy az 1881. LX. i. ez. 42. §-ábau jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi no
vember bó 1-én 3333. sz. a kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8. Sábán kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t ez.

170. {ja értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előlegez elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Korpouán 1880. évi juuius hó 12.
Ü lt é r t  I lii '

kir. jánUbiró

1170 szám Sül szám 
r  k .'lsS ii.' t k. 1886

Árverési hirdetmény.
A korponai kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi hogy 
Kuliig György végrohajtaténak Frcska János 
végrehajtást szenvedő ellen 50 írt töke 
követelés és járulékai behajtása iránti 
végrehajtási ügyében a korponai kir. járás
bíróság tcritletéu lévő Devicse község hatá
rában fekvő a devicsei 53 sz. tjkvbeu foglalt 
A r  1 sor számú dézsmás szöllöuek vég
rehajtást szenvedett '« rész illetőségére 48 
Irt 34 krban a y 2 sor számú dczsiuds rétre 
egészbeu 110 írtban, a f  3 sorszámú begy 
vámos rétre egészben 82 írtban a f  4 sor 
számú begyvámos rétre egészben az árverést 
94 írtban ezennel megállapított Kikiáltási 
árban elrendelte és hogy i íennebb megjelölt 
ingatlanok az 1880 évi Július ho 12-ik nap
ján délutáni 3 órakor ezen kir. járásbíróság 
telekkönyvi helyiségében megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatui lóg.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsáráuak 10 százalékát kész
pénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42 §-ábau 
jelzett árfolyammal' számított és az 1881. 
eví uovember hó 1 3333 zzám alatt kelt 
igazságügymiiiis/teri rendelet 8 {j-ábau ki
jelölt ovadékképcs értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elölegcs elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tikvi hatóság.
Korpouán 1886 évi máj. hó 16. napján.

U b e r Ü u y
kir. jbiró

1326. szám 
1886 tíkvT

Árverési hirdetményi kivonat.

A túrócz-szent-mártoni kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Ciiiio Fereje András cs társa végre- 
hajtaténak Ciiiio Feró János és neje végre
hajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében 
a beszterczebányai kir. törvéuyszék, a túr. 
szt. mártoui kir járásbíróság területén lévő 
Cbilo Feró János és neje szül. Majercsik 
Zsuzsanna uevén a blatniczai 142. sz. tjkbeu 
A.I. 1 sors 196 hrsz. alatt foglalt beítelekrc 
az utólag ajánlott 1000 írtban és az A.I. 
1—12 és v 2. sor sz. alatt foglalt külsősé
gekre az utólag ajánlott 450 frtnyi kikiál
tási árban az árverést elrendelte s hogy a 
íennebb megjelölt ingatlanok az 1880. évi 
Augusztusho 2 ik napján délelőtti 10 órakor 
Hlatnicza községében a községi bíró házánál

j megtartandó nyilvános árverésen eladatui 
I fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsáráuak 10%-át készpénzben, 
vagy az 1881. LX. tcz. 42. § bau jelzett 
árfolyammal számított cs az 1881. évi no
vember hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság- 
ügymiuistori rendelet 8. {j-bau kijelölt óva- 
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni avagy az 1881. LX. tcz. 170 {ja 
értőimében a bánatpénznek a bíróságnál 
elölegcs elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt T. Szt. Mártonban 1880. jun. 4
A t. szt. mártoui kir. járásbíróság mini 

telekkönyvi hatóság.
I ’c k c t c .

kir. jbiró.

964. ón 261. szám. A korponai kir. jb iróság
Tkvi886. tlkkvi osztályától.

Árverési hirdetményi kivonat.

A korponai kir. jbiróság mint telek- 
kőn w i hatóság közhírré teszi, hogy Dr. 
Sehönfeld Adolf végrehajtatónak Hrubi Ben- 
csát szili. Viletyel Zsuzsanna végrehajtást 
szenvedő elleni 150 írt tőkekövetelés és 
járulékai behajtása iránti végrehajtási ügyé
ben ia korponai kir. jbiróság) területén levő 
Korpona város határában fekvő a korponai 
896 sz. tjkvben A + 1 sor szám alatt foglalt 
ház, udvar, kert, rét, szántó és pajtának 
Heucsát szül. Viletyel Zsuzsanna 'G-ed rész 
illetőségére 1720 írt 25 krban. a * 2. sorsz. 
alatti szántónak 1 .-ed rész illetőségére 88 
írt 38 krban, a korponai 1250 sz. tjkvben 
A f  1 sorsz. a egész szántóra 197 írt 50 
krban és a f  2 sorsz. a. egész szántóra az 
árverést 84 írtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a íennebb 
megjelölt ingatlauok az 1886. évi juliushó
12-ik napján d. c. 9 óraker ezen kir- jbiróság 
telekkvi hivatalában megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is elaltatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsáráuak 10 százalékát kész
pénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42. § ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi uovember bó 1. 3333 sz. a. kelt igaz
ságügyminiszteri rcudclet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. 
§. értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elölegcs elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
cüsmervéuyt átszolgáltatni.

Kelt Korpouán 1880 márcz. 22.
E ilbertiuy .

kir. jbiró.

341 agám 
1886.

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 
évi I.X. t. ez, 102. §-a értelmében, ezennel 
közhírré teszi, hogy a tettes tsztmártoui kir. 
járásbíróság 4090,18X4 számú végzése által 

I Wacbe W. varsói kereskedő végrehajtató

javára Jutra András Dcánfalvi lakos ellen 
400 liub. s jár. erejéig elrendelt biztosítási 
végrehajtás alkalmával hiroilag lefoglalt és 

! 305 Irt 80 krra becsült 3 ló, 1 bika, 1 borjü,
1 szekér, 1 szecskavágó gép. 50 mázsa 

! szalma. 1 szekér széua, 7 oláh juh, 4 bárány,
2 sertés. 1 sifouéi. 1 szekrény, gabona, 4 
láda. 1 gabona láda, 1 asztal, 1 réz szamo
vár, 1 fali órából álló ingóságok. 400 liub.

i töke, ennek 1882 év Septber bó 1. napjától 
! járó •* százalékos kamatai, eddig összesen 
; 04 irt 30 kr. per, — végrchaj'áakéreti 

és fögauatositási továbbá 1 írt 10 kr. 
árverés hirdetési költség erejéig, nyilvános 
árverés útján cladatnak.

Mely árverésnek a 2200,880 sz- ki
küldetést* rendelő végzés folytán a helyszí
nén, vagyis Jutra Andrásnál Dcáufalván 
leeudü eszközlésére 1880. évi julius hó 5-ik 
napjának délelőtt 9 órája határidőül kitll- 
zctik és ahhoz a vcuui szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. 
évi 00. t- ez 107. {ja értelmében a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alűl is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1 8 8 1 . évi LX. ez. 108 íj ában m egállap íto tt 
fe lté te lek  szerint lesz Kifizetendő.

Kelt Tsztmártouban. 1880. évi június 
hó 21. napjáu.

ífittt liu rccK k y  • fe n ő .
kir. bírósági végrehajtó.

; f*73 h í.
! Ik v. 1886

Árverési hirdetményi kivonat.

A tszentmártoui kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy id. 
Krácsala János végrehajtónak Krácsaia János 
végrehajtást szenvedő elleni 45 írt 13 kr, 
tőkekövetelés cs járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a beszterczebányai kir. törvényszék 
la tszentmártoni kir. járásbíróság) területén 
lévő Kostyáu községében fekvő a kostváui 
30. sz. tjkönyvben A f  1—4 és 0—13. sor 
sz. a. foglalt s Krácsala János nevén álló 
ingatlanokra az árverést 1457 írtban ezeuncl 
megállapított kikiáltási árbau elrendelte cs 

j hogy a feuuebh megjelölt ingatlanok az 1880. 
évi Julius hó 14-ik napján délelőtti 10 órakor 
Kostyáu községében a községi bitó házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási árou alól is eladatni foguak.

! Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát vagyis 145 írt 70 

• krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez.
| 42. {j-ábau jelzett árfolyammal számított és

az 1881. évi november bó 1 -éa 3333 sz.
I a- kelt igazságiigymiuisteri rendelet 8. {j-ábau 

kijelölt ovadékképcs értékpapírban a kikül
dött kezéhez icteuui, avagy az 1881. LX. 
t. ez, 170. i?-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint ti kvi hatóság
T. Szt. Mártoubau 1888, évi Apriihó 15.

F e k e te .
kir. jbiró.

2450J zá“  Zúlyommegye alispánjától.
[_ikt. 886. --------------------------------------- ----------

Hirdetmény.
Zólyommegye területén fennálló vízi müvek és vizhaszuálati 

jogosítványok tulajdonosai az 1885 évi XXIII törvéuyczikk 189. 
§-a illetőleg az ezen törvény végrehajtása tárgyában kibocsátott 
1885. évi 45689 szám alatt kiadott földmivelés ipar és kereske
delemügyi s közmunka és közlekedésügyi ministeri rendelet 87. 
§-a értelmében felhivatnak, hogy 1887. évi márczius hó 1-ig jo
gosítványaikra vonatkozó eugedélyt községekben a szolgabiró, 
rendezett tanácsú városokban a polgármester utján hozzám mu
tassák be, vagy igazolják, hogy vizi müveik 1880 évi január 1-jc 
óta háboritianul feuáiianak. a nélkül, hogy mások jogosult érde
keit sérteuék és mint ilyenek az illetékes hatóságok által káro
soknak találtattak volna.

Ezen kötelezettség mindeu hatósági engedélyre szoruló vizi 
munkálat tulajdonosára kiterjed, tehát öntözési, lecsapolási, ár- 
mentesítési, folyó szabályozási, ipari és Így további vállalatokra 
egyaránt érvényes. — Kivételt csupán azon szabályozási munká
latok képeznek, melyeket az állam közérdekből foganatosított s 
ennél fogva magán tulajdout nem képeznek.

Beszterczebányán 1880 évi junius hó 2-án.
C s l p k a y '

1—8 alispán

Pályázati hirdetmény.
A nŐ egylet védnöksége alatt álló beszterczebányai 

kisdedovodában az ápolónői állomás üresedésbe jővén, 
annak választás útjáni leendő betöltése czéljából ezennel 
pályázat nyittatik.

Felhivatnak mindazon m agyar ajkú nők. kik ezen 
120 frt évi fizetéssel és szabad lakás s fűtéssel ja v a
dalmazott állomást elnyerni óhajtják, m iszerint életkoruk 
és erkölcsi m agaviselctííkct kitüntető bizonyítványokkal 
felszerelt folyamodványaikat az alólirt egyleti elnöknek 
f. évi julius hó 1-éig szem élyesen nyújtsák át,

Beszterczebányán 1886. évi junius hó 1-éu.

D i l i t b e r g e r  F r t r n é  «. k.
8 —3  " nőügy ié t elnöke._____________

Nyomatott a „8elmeczbáuyai Biradó1*̂ gyorssajtóján Tarócz-S

3055 sz.
! 18807

Árverési hirdetmény:
mely s/.crint Selmecz-Bélabáuya sz. kir. bányavárosok tanácsa 
részéről közhírré tétetik, hogy a f. é- június hó 4-éu 3055. 
sz. a. hozott határozata folytán, folyó évi julius ho 14. és 
15-én esetleg augusztus ho 4-en és 5-én mindég délelőtti 10 
órakor a városi tanácsteremben tartandó zárt ajánlatok tárgya
lásával egybekötött nyilvános árverés utján a következő 
kisebb királyi haszonvételek és javadalmak bérbe foguak 
adatni u. in.

8 c ln ie e z l ) á i i ) » i i  t
1. szesz és pálinka kiméretési jog.
2. helypéuzszedési jog.
3. korcsma a magasházban.
4. városi piuczc.
5. Iclsö majori veudéglö.
ti. alsó majori korcsmáltatási jog.
7. „Dolina" nevű korcsma, a vágóhíd mellett.
8. sörbehozatali vámszedési jog.
9. Genger-féle malom.

10. Mugasházi szállás
■11. II. számú bolt a városházban.
12. felső bolt a mugasházbau
13. mércze jövedék.
14. 3 föld az alsó kohó átellenében.

I lo d r iif t lm n y n ii t
1. felső korcsma, szesz és pálinka kiméretési joggal.
2. alsó korcsma.

• 3. helypéuzszedési jog.
4 3 rét a régi tó alatt.

f t t e f i i l t ó n  t
1 városi korcsma imcszká .

H n iik n n  :
1. városi korcsma

l l é l a b n i i y n n :
1. szesz és pálinka regale.
2. belvárosi korcsma.
3. külső korcsma
4. pásztor rct.

i -Márton.

Az árverési feltételek hivatalos órákban a városi szám
vevőségnél betekiuthetük.

Selmeczbányán, 1880. évi júniushó 7.

Ocsovszky Vilmos,
1—2 polgármester.

RUHAKELME
csak tartós gyapjúból való egy középuagyságu  

részére
4 frt 96 kr jó  juhgyapjuból 

310 meter 8 „ — jobb juhgyapjuból
egy öltözetre 10 „ finom

12 ,  40 kr egész fin. juhgyap
Utazó pluitlek darabja 1 8 - -12 ti t Nagyot

Öltönyök, fölült.., nadrág ón .isőkopony szöveteket, Kifli, 
commis, kauimgarn. cliovi.it, trikót, női kendőket. peruviei 
king-ok ajánlja

r w j

juból. .

Alapittatott Sztikarofszki J. —  1866

K y a r  I r a l» l a i- a II ■- fi n n l» o n.
Mintákat francit. — Szabók rénzére minta kártyákat bórmei 

tétlenül küld, 1<) Irt »■ i dilli utánvéteket hét mentesen küld. 
Állandó raktárom lóvén mintegy löO.OOM irt értékben, ma 

gátol értetődik, hogy nagy üzletemben számos 1 —.'* métere* po»z- 
irad fönn. molyokét ón aztán fe le ttit u tcáé  á ru lt  » * ft» k

kénytelen túladni. — Mindeu oko» udolkozó agyén felfogja,
hogy ily kic* íny maradéké• ki. .1 mi ittá k  noiu Ilii Id l.o ü d . bi* t. ne-
hány izáz küldemény mulleUt már elfogyna c mai adé k . e hho*
képost valódi M/.édob,éi i-Jt, ti-. 1 1fotel/ rtzle tuél posztó vég. ikbél
ajánlanak udi" Ú.WI tizeknél a miijták nem posztóvá se k bői,
!•. ügess 'Urálinkból \-étattek s Így folfogható az illatok PDIl-
szándéka — Nem tetszés .esetén a posztővég k ic a e re l te t ik . vagy
a pénz visz.r.nnilatik (Mogjegyzeun, hogy iiná* exégek a mára-
dákokat i« kicterelik, talá u még i. isszabb áruikért. de a pénzt ne in
adják viiHZK..

Több széd e lg ő  ra n g  utánzása következtében kéaztet 
érzem inagainnt a hirdetőit abban hagyni miért i« kérem a t. 
közönséget, tan** H/.olid czi-gem d becses e m lé k e id é b e n  
» tiszteljen ihp ' a inak idején megrendeléseivel.

Levelezéseket felveszek német m agyar, esek, lengyel 
!*z ó» franczia nyelven 9 ) —18

Kiadó a „Üclmcczbáuyai lluadó" kóuyvuyouiója.
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