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Kiadóhivatal: a turócz-szt.-mártoni „Magyar Nyomda**.
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések a kiadóhivatalra czimezve Turócz-Szt.-M ártonba küldendők.

H irdetések legjutányosabban, árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.

Az ideges társadalom.
Európa legtöbb népességi rétegének foly

ton növekvő idegessége a szocziálpolitikusok, 
bölcsészek és orvosok legkomolyabb tanulmány
tárgyát képezi. Ez a borzasztó kulturbetegség 
az öngyilkosságok és elmebajok szaporodásá
ban, a spekuláczió-lázban, az újdonságok után 
való fáradhatlan hajszában és ezer más bete
ges tünetekben nyilvánul, a melyeket megfigyelni 
naponta van alkalmunk.

Hiszen valamennyien félig vagy egészen 
idegesek vagyunk és oly egyéneket látunk 
magunk körül, a kik e betegség legkülönfélébb 
stádiumában leledznek. Az idegrendszer bete
ges állapotát beszéd közben éles, ingerült hang, 
gyakran a legcsekélyebb külső ok nélkül, a 
mozdulatokban lázas nyugtalanság, társalgás 
közben a szellemi távoliét elárulása és sok 
más jelenség tünteti föl.

Mindezekről a múlt század első felében 
még alig sejtettek valamit. Mindenki csendesen 
végezte a dolgát és meg volt elégedve, ha 
tisztességesen megkereshette, a mire saját és 
családjának fentartásához szüksége volt; nem 
vesztette el bátorságát, ha egyszer-másszor 
szőkébb anyagi viszonyok közé jutott. Az »ide
gesség « szót alig ismerték, ez csak korunk és 
a benne rohamosan fejlődő gőz- és villamos 
kultúra jele.

A * létért való küzdelem* korunk jellemző 
jelszava, s bárha ez a küzdelem szakadatlanul 
tart, mióta a természetben egyáltalán vannak 
élő lények, még sem volt még oly heves, mi
nővé a modern államokban az egyes társadalmi 
csoportok közt mostanában fajult. A hatalmas 
konkurrenczia megingatta és aláásta a kölcsö
nös bizalmat, belekergette a tömegeket a ne
meset és szépet kegyetlenül eltaposó önzésbe 
és a legridegebb anyagiságnak nyitott utat.

Jövedelmeink a mullhoz képest kétségte
lenül Szaporodtak ugyan, de ezzel szemben a | 
társadalmi éleihez fűzött igények megkélsze-( 
reződtek; másrészt a pénz értékének csökke
nése alatt szenvedünk, a minek nyomában a

A „ F E L V ID É K I H ÍR A D Ó " TA R C Z A JA .
Dalok.

Egy viruló fának árnya alatt álltunk 
Enyhe tavasz estén a mikor elváltunk ;
Te csak mosolyogtál, nem is fá jt a válás,
Álom volt az egész, álom és semmi más.

Nem virult a falomb, sárgult a levele 
A mikor ott ismét találkoztam vele.
Most én mosolyogtam, neked fá jt a válás,
Alom volt az egész, álom és semmi más.

11.
Szeretném egy dalba önteni lelkemet,
Susogó szellőktől elküldeni neked,
Susogó szellőktől, csendes nyári este,
Ajkadról egy sóhajt utánam ellesve.

Szeretném egy dalba önteni lelkemet,
Susogó szellőtől elküldeni neked, —- 
Virág-fakadóékor indulj majd el vele,
S  hagyd nála e kis dalt, lelkemet is vele.

Farkasné Siposs Erzsi.

legszükségesebb czikkek áremelkedése jár. Ma-1 
gától értetődik, hogy ily körülmények közt nem 
szabad elvesztenünk bátorságunkat és erélye
sen kell dolgoznunk, hogy szerényen fentart- 
hassuk magunkat.

Ám az egyszerű, szerény életmóddal nem 
is elégszünk meg; tele tüdővel akarjuk szívni 
azokat az élvezeteket, melyeket az előrehaladt 
kuliura nyújt. És ha a mérleg már nem marad 
egyensúlyban, ha házi gondok gyötrik és sok 
más kellemetlenség éri a foglalkozásukban 
túlerőltetett embereket, lehet-e akkor csodálni, 
hogy a mindent felforgató hajszában szenved
nek idegeik s nagyfokú ingerültség mutatkozik ?

De ma már a legzsengébb ifjúságba hintik 
el az idegesség magvát. A gyermekeknek al
kalmatlan olvasmányok által való túlkorai be
vezetése a fantázia világába a szellemi erők 
fejlődését jelentékényen csorbítja; hosszabb 
folytatásnál minden komoly munka iránti el
lenszenvet teremt és káros álmodozásba viszi 
a gyermeket. Még károsabb azonban a gyer
mekek részére a színház túlkorai látogatása.

Milyen sokat kellene gyermekeinknek ta- 
nulniok és mégis milyen keveset találunk kö
zöttük, a kik legalább félig-meddig helyesen 
gondolkozni tanultak és a kik megérdemlik 
elismerésünket.

Ez a megfelelő tehetségben szűkölködő 
magasabb miveltség után való hajsza, az agy
nak túlterhelése megemészthetlen anyaggal a 
mai társadalom senyvedésének nem utolsó oko
zója, elrabolja számtalan fiatal embertől a testi 
és lelki egészséget és idegesekké teszi őket.

A pálinka mértéktelen élvezete nagyon 
hozzájárul az idegesség fokozásához és a nyo
morúság főforrásának tekinthető.

Ila már most az említett kihágások követ
keztében a test rendes működése megzavartatik, 
úgy legelébb álmatlanság áll be. De ezen köny- 
nyen segítünk. Hogy csakhamar nyugodt álomba 
szenderüljünk, néhány csepp'morfium-oldatot 

'vezetünk a bőr alá és egy-két perez alatt elal
szunk. Ennek a következménye azután a mor
finisták ijesztő módon növekedő száma.

Körmüczbánya.
(Egy kis tájékoztató Körmüczbánya s vidékéről nyaralók számára.)
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(Folyta táa.)

Megérkezés és elhelyezkedés.
Az 1869—71-ben épített s a Garam folyótól 

Stubnyafürdőig húzódó, 11 alagúton áthaladó, 19 kilo
méter hosszú vasúti vonal erdőkoszorúzta hegyoldalon 
vezet. E vonal aljában fekszik Körmöcz szabad kir. s 
főbányaváros. Úgy Budapest mint Ruttka felöl ide 
négyszer lehet jönni napjában. A vasúti állomáson ren
desen bérkocsik vannak, melyek 60 fillérért hozzák el 
az utazót a városba. Gyalog is lehet jönni, hiszen csak 
pár pereznyi séta. A bérkocsik között az egyik a »Fel- 
vidéki Közművelődési Egyesület* tulajdonát képező 
»Szarvasihoz czimzett szállóba visz, hol kényelmes és 
olcsó szobák vannak s mérsékelt árakon igen tisztes
séges ellátás kapható. A . kik nyaralni akarnak, azok 
vagy a zólyomvölgyi »Vadászkürtc-ben vagy magán
házakban kaphatnak tetszés szerint való lakást.

11. Látni valók Körmöcz városában.
I. Az alsó városkapu.

A belváros déli oldalán van a városkapu-tér. E 
térről nyílik a tornyos aisó-városkapu. A városok erő
dítményeinek rendesen ez volt a leggyöngébb része. 
Kapu volt három : északon, keleten s a most említett 
déli. A két első le van bontva. Az alsó-városkaputól 
jobbra-balra nyúlik a város belső részét körülvevő 
bástya-kőfal bástya-toronynyal. Az alsó-városkapu (külső 
kapu) kettős bástyatorony, melyhez hajdan egy nagy 
árok (várárok) felett, lánczon függő hidon (csapóhid) 
lehetett jutni. Ez az árok jelenleg be van boltozva s 
benne a Zólyompatak folydogál. A kapu-torony, mely

Félre tehát a csábiló álszerekkel, az ész- 
tompító szeszszel, meg az álomba ringató mor
fiummal! Egészséges Vér kell nekünk, egész
séges vér és vidám kedély. Ezt pedig csak 
egyszerű életmód által érhetjük el: egyszerű, 
tápláló, nem nagyon sovány és fűszerezett éte
lek, lehetőleg szesznélküli italok élvezete és a 
szabadban való minél gyakoribb mozgás állal.

„Az ebek harmlnczadjáról" (j»si tridsiatok) folytat 
most a tavaszszal valóban évszakszerll elmélkedést a 
helybeli tót túlzók lapja legutóbbi számának vezérhe
lyén. Arra az irigylésre alig méltó sorsra kívánja ugyanis 
a nevezett újság mindazokat, a kik nem árulnak vele 
egy gyékényen. Pedig — úgy pedzi — tót anya adott 
mindnyájának életet.

Ezek a tót anyák azomban nem érthettek egyet a 
„Narodnie Noviny" bölcseivel, mórt úgy nevelték mag
zataikat, hogy a t. tót túlzók a már föntemlített kutya- 
sorsra mondják őket mindenképpen érdemeseknek. Ez 
azután az őszinte szó, a melynek még emeli a jelentő
ségét az a körülmény, hogy ugyancsak kacskaringós 
mü-nevekkel illetik a fönti módon megtisztelt hazafiakat. 
Különösen az intelligenczia ellen fordul a tót túlzók szi
porkázó haragja. Az értelmiség tagjait ugyanis elnevezik 
pojáczáknak, elown-oknak, sőt morfinistáknak és {ter
mészetesen szökevényeknek is. Másokról viszont nagy 
szivbeli fájdalommal vélik megállapíthatni, hogy a nyil
vánosság előtt csak alakoskodnak, de otthonuk s szi
vük belsejében nagy küzdelmet vívnak jobb, azaz pán
szláv meggyződésükkel; „0I1 ezek a tekintetek — így 
kiált töl a N. N. — ezek semmisítik meg a tót rokon
ság szentséges kötelékét !"

A tót Jeremiás eme siralmait nem szabad ám túlságos 
komolyan venni. Jól ismerjük ugyanis ezt a taktikát, 
melynek czélja mindig valamely titkos akczió előmoz
dítása, így például jelenleg a hívek buzdítása a küszö
bön álló képviselő-választások előkészítésére.

Ámde az már érdekesen jellemző, amit a szóban- 
levö czikk végezetül mond: „Csak annyit mondok, hogy 
ez már nem lesz másképp nálunk (t. i. a tót túlzóknál); 
újságíró urak, kárba veszett a munkátok! Nem hiszitek? 
Figyeljetek csak ide. Én például az önök újságát kizá
rólag „az anyjukéin" számára a hírrovat kedvéért tartom ; 
plébános urunk (mert kevesli a plébánosságot) évenkint 
bele so ( kukkant s konyháján van legalább papiros a 
húshoz. És mennyit kell elszenvednie egy szomszédom
nak hasonló előfizetésért: ez valóságos vértanúja meg
győződésének és önök még egyszer sem dicsérték meg 
üt érte a világ előtt, önök megátolkodott mártoniak . .“

Ezt a tanulságos, bár kissé naiv szivömlcngést már 
csak kuriózumképpen is föl kellett jegyeznünk, hogy

ben olyan varkapus-féle ember lakhatott, egeszen egy
szerű, középkori építmény, szép erkélyes ablakkal s 
felette a város s az ország czimerével. Két felső sar
kán van a szuroköntő, melyen esetleg forró vizet, forró 
olajat is lehetett önteni az ellenségre. Belső felén két 
érem alakú domború, kőbevésett arczkép van a falba 
illesztve: I. Ferdinánd magyar király s nejének Anná
nak arczképei. E kapu alatt áthaladva, olyan várszü- 
külcs-féle (Zwinger) következik s egy, úgy látszik régibb 
csapó rostélylyal ellátott kaputorony, mely alatt átha
ladva, a középkori városoknál a szabad terek közül a 
iegfontosabbra, a főtérre (Ring) jutunk. E téren van a 
szökőkút, a Szt.-Háromsag-oszlop, melyek szintén a 
középkorban a legkisebb városból sem hiányoztak. E 
teret 40 ház környezi (Ringhauser) s ezeket pedig a 
várfalak köritik.

A déli házsorban a 8. számú ház a »Máriaház*; 
a keleti sorban a városháza, a városi levéltárral s vá
rosi múzeummal; az északiban a m. kir. pénzverő; a 
nyugotiban a Szent-Ferencziek kolostora igen becses 
könyvtárral, a mely kolostort Lippay érsek-primás lé
tesítette. Az egész tér északkeleti része felett emelke
dik a fellegvár a vártemplommal.

A víz a varosba mint rendesen szokás volt, a vár 
vidékéről volt bevezetve.

2. A Szent-Háromság-oszlop.
All egy háromszögű, homorú oldalakkal biró al

építményből s az ebből kiemelkedő s szentek alakjai
val díszített oszlopból. Az 1710-ik évben nagy mér
tékben uralkodott pestis alkalmából 1765 — 1772-ben*) 
fölállított fogadalmi emlék 46000 koronába került. Az 
alépítmény áll: a talapzatból s két igen szép párkány-

*) A sclmeczbányai is.



Szombe állíthassuk a i »’»i tíilzók közelebb bizton várható 
szokásos nagyralátásával, :i midőn komoly koppéi azt 
akarják viszont elhitetni, heg,* a Duna, Tisza és Kár
pátok közt elterülő magyar terület összes lakossága He
rében fogyasztják a nyomdafestéket . . .

2 Turócz'Szt.-Márton,

Megyei élet.
Turóczvármegye közig. biz. ülése.

Turóczvarmegye közig, bizottsága f. évi május hó 
13-án iíj. Justh György főispán elnöklete alatt tartotta 
meg rendes havi ülését.

Jelen voltak: Beniczky Kálmán alispán, Grummich 
Géza kir. tanácsos, pénzügyigazgató, Berecz Gyula kir. 
tanfelügyelő, dr. Skultety Lajos kir. ügyész, Reviczky 
István főjegyző, Borbély Kálmán főmérnök, Zathureczky 
Tamás árvaszéki elnök, dr. Haas Jakab főorvos, Re
viczky Imre közgazdasági előadó, Csepcsányi Ferenci 
ügyész, előadók. Justh Kálmán, id. Bulyovszky Simon, 
Cserey Emil, dr. Lax Adolf, Kosza János, KÜmo Vil
mos, Akantisz Rezső, közig bizottsági tagok. Jegyzők : 
dr. Beniczky Ákos és Akantisz Ödön.

Reviczky Kálmán főjegyző referálta a következő 
ügyeket:

Justh Ferencz és Kontsek György bizottsági tagok 
elmaradásukat más elfoglaltságukkal kimentvén, elma
radásuk igazoltatik.

Borbély Kálmán főmérnök a múlt ülésen jelentést 
tett arról, hogy Kontsek Albert vállalkozó nem telje
síti szerződésszerű kötelezettségét a kavics-szállitás 
ügyében. E tárgyban bizottság küldetett ki a kavicsnak 
a helyszínén leendő megvizsgálására. A bizottság tag
jai voltak Reviczky István főjegyző vezetése alatt Cserey 
Emil és dr. Lax Adolf, továbbá Borbély Kálmán fő
mérnök. A bizottság azt javasolja, hogy bár a szállított 
anyag nem mindenben felel meg a követelményeknek 
beágyazásra azonban mégis alkalmasnak találjak; a 
különbözet azonban a vállalkozó által megtérítendő. 
Ezzel szemben Borbély főmérnök szakközegek- kiküldé
sét kérelmezi. Id. Bulyovszky Simon az eióadó javas
latát pártolja, Rlimo Vilmos szintén. Grummich Géza 
pü. igazgató, Borbély Kálmán, Reviczky István, dr. Lax 
Adolf felszólalása után a bizottság javaslata fogadtatott 
el, a mi ellen Borbély főmérnök felebbezését beje
lentette.

Rlimácso.k Mihály mosóczi lakos csépléshez s en
nek befejeztével sajtgyárában a hajtóerő eszközlésére 
gőzmozdonyt szerzett be a mely ellen báró Révay Fe
rencz felebbczéssel élt. A főszolgabíró figyelembe vette 
a felebbezésben íelhozottakat és kikötésekkel az enge
délyt megadta. Révay báró azonban a Kliinacsek-féle 
teleknek kőfallal leendő teljes bekerítését kívánja, a 
mihez az alispán nem járult hozzá. Több hozzászólás 
után kimondatott, hogy 3-ad fokú határozat előtt 
Borbély főmérnök és Reviczky Imre bizotts. tagok hely
színi szemlét tartsanak. Jelentésük alapjan a junius havi 
ülésen fog határozat hozatni.

Medzihradszky M. tnő fegyelmi ügyében a kir. 
ügyész beterjeszti véleményét, mely másolatban az ille
tőnek kiidatik.

Schultz F. G. helybeli polgári iskolai tanár részére 
több szülő engedélyt kér, hogy a latin nyelvből magán- 
tanitást tarthasson; ezt a kérést a közig, bizotts. párto
ló ig  terjeszti föl a közokt. miniszterhez.

Valcsa, Jeszen és Szklabinya községek legelőiknek 
befásitása alól felmentettek.

Az állami állatorvos jelentése szerint az állat- 
egészségügy megfelelő. Sürgeti az ebrendtartás szabá
lyozását, a mire az alispán felhivatik.

Előadott még több útadó leírási ügyet, a melyek 
mind az előadó javaslata szerint intéztettek el.

Dr. Haas Jakab vmegyei főorvos jelentése szerint 
a közegészségügy az elmúlt hó folyamán nem volt jó-

zatu fokozatból. Sarkain védő szentek alakjai vannak ; 
a homorú oldalakon pedig a szentirásból vett jelene
tek (Uj-Szövetség) domborművű képei. Északi, keleti s 
déli sarkok vannak. Az északi sarkon alulról: Szent 
Sebestyén nyilakkal átlőve, a pestisnek vadász és czél* 
lövő társulatoknak a védőszentje; felette Szent József 
a kisded Jézussal, mint annak a nevelő atyja. A kele
tin alulról borrontei Szt. Károly milánói érsek, nagy 
hitterjesztő; felette Xaveri Szent Ferencz a jezsuita, 
Judia apostola, ki kagylóval keresztel egy fiút. A déli 
sarkon alulról Szt. Venczel a jámbor pásztor, mellette 
a védelmet kereső baránynyal; felette paduai Szt. Antal 
a kisded Jézussal Közepeit paduai Szt. Antal és Xaveri 
Szt. Ferencz között Szt. Borbála kehelylyel, a béke 
olajágával. Ugyancsak közepeit Szt. József és Xaveri 
Szt. Ferencz között: Szt. Kelemen pápa, a bányászat
nak a védőszentje bányász jelvényekkel.

Az alépítmény elején nyugatra Szt. Rozáliának 
a fekvő szobra van. Szt. Rozália a pestis védőszentje. 
Előtte oltár, mely fölött már az oszlopon alexandriai 
Szt. Katalin, Körmöcz városa védőszentjének a szobra 
van, fél kerékkel (Körmöcz czimere), lábainál pálossal 
nyitott könyvet tartó angyallal (tudományosságának a 
jelképe); felette ugyancsak angyal vértanú koszorúval 
(Szt. Katalin kerékbe töretett). Szt. Katalin felett all 
Szűz Maria szobra s e felett Gábriel arkangyal, kinek 
kezében mint Isten küldöttjének liliom van. Az oszlop 
teteje tulajdonképen a Szt.-Háromság, mely a földgöm
bön álió, kigyófejére hágó Szűz Máriának arany koszo
rúval való megkoronáztatását jelképezi. 1891 —1895-ig 
Szász Gyula szobrász restaurálta 2400 koronáért. Az 
emlék barvek-stilben van építve.**)

(Folyt, köv.)
**) Bővebb leírása u'lasky József tanácsnak „A körmöcz- 

banyai Szt.-Háromság-oszlop" czimil tanulmányában olvasható.

nak mondható. A betegedések legnagyobb számát a 
tiidó és torok-hurutos és iobos bántalmai szolgáltatták. 
A halálozási százalék azonban normális maradt.  ̂A he
veny fertőző betegségek közül előfordultak: K a n y a r ó  
Turánban 3. Vörheny Szucsányban 2, Podhragyon 10, 
Klicsinyben 3, Mosóczon i, Stubnyafürdőn 1. R o n c s o ló  
toroklob Turócz-Szt.-Martonban 1, Szucsányban 2, Prie 
kopán 7, Turánban 2, Ruttkán 2, Klicsinyben 6. H ó k -  
hurut Szucsányban S, Suttón 10, Túrán 3, Nolcsó 5, 
Szkleno 4, Jaszenovo 1. Ilasihagyvidz Túrán 1. A kellő 
óvó és gyógyintézkedések mindenütt foganatositattak. 
Az iskolába és ovodaba jaró gyermekek a szükséghez 
képest megvizsgáltattak. Szucsanyból egy 72 éves elme
beteg asszony a lipót-mezei tébolydába szállíttatott. 
A helybeli kórházba is fölvétetett egy elmebeteg férfi, 
ki néhány nap múlva meghalt. Orvosrendőri bonczolás 
egy esetben tartatott Szklenon egy 2 éves kis fiú hul
láján, a ki vízbe fűlt. Kiállíttatott 19 orvosi bizonyít
vány és 22 orvosi látleletet, valamennyi könnyű testi 
sértésről.

Grummich Géza kir. tanácsos pénzügyigazgató 
jelentése szerint az állami egyenes adók befizetése az 
elmúlt hónapban 6000 koronával kedvezőbb a múlt év 
hasonló időszakához képest miért is külön intézkedést 
nem javasol.

Berecz Gyula kir. tanfelügyelő jelentése szerint a 
vriczkói és folkusfalvi állami iskoláknak íelépiíési ügye 
immár biztosítva van, s minden valószínűség szerint 
ezek még ezen évben felépülnek. A vriczkói építkezéssel 
Neumann Náthán csaczai, a folkusfalvi építkezéssel pedig 
Romenda István szuesányi vállalkozó bízatott meg Be
jelentette továbbá, hogy a vall. és közokt. m. kir. mi
niszter ur a Kostyánba felállítani tervezett állami elemi 
iskola építési költségeire 5000 koronát méltóztatott 
engedélyezni. Most már a községen all, hogy mielőbb 
legyen iskolája.

Az elmúlt hó folyamán meglátogatta az ábrahám- 
falvi, tótprónai, jaszenovoi, brisztyai, hadvighai, haji és 
stubnyafürdői lakóiakat, továobá a turócz-szt -mártoni 
állami polgári leányiskolát.

Borbély Kálmán főmérnök bejelenti és ismerteti 
az iparfelügyelet újabb beosztását.

Reviczky Imre közgazdasagi előadó havi jelentését 
lapunk más heiyén mutatjuk be.

Ifj. Justh György főispán felhatalmazást kér, hogy 
amennyiben a neczpáli körjegyzőség betöltetnék, a meg
választandó körjegyzőt anyakönyvvezetőül leendő kine- 
veztetésre javaslatba hozhassa, a mihez a bizottság 
készséggel hozzájárul.
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Turóczvarmegye közgazdasági 
állapota.

Reviczky Imre vármegyei közgazdasági előadó a 
közig, bizottságnak f. évi május 13-án tartott ülésén ter
jesztette be jelentését az 1901. év elmúlt szakáról, mely 
jelentést közérdekű voltánál fogva a kővetkezőkben 
közlünk:

A mezőgazdasági állapot ismételten nem biztat 
kedvező erodménynycl. Az őszi vetések ugyan jól telel
tek át, de a fagyos, szeles tavaszi időjárástól sokat szen
vedtek. Különösen a rozs-vetések, hol a rósz időjárás 
mellett még a csigák által is megtámadtalak 00—70°/o-al 
csökkentették az eredményt. A nyirkosabb talajokban 
a felső járás egyes helyein kiszántás alá kerülnek. A 
megye középrészén kifogástalan vetéseket is láthatni s 
az általános veszteség 30—40°/o-ra tehető. A buza-vc- 
tések a károsodások ellen ellenállóbbak s a veszteséget 
kedvező időjárás esetén még kiheverhetik.

A tavaszinak vetése április hó elsejével vette kez
detét s a kedvezőtlen időjárás folytán a munka csak 
a múlt hét folyamán fejeztetett be. Az eredmény a ta
vaszi és nyári időjárástól függ, különben az elvetett mag 
általánosan szépen kelt.

A burgonya ültetése jó körülmények közt most 
folyik, egyes helyeken már be is fejeztetett. A nagy- 
méltóságú földmivclésügyi miniszter ur gondoskodásának 
tárgy át képezi új burgonyafajták meghonosítása, a meny
nyiben a helybeli burgonya a penészgomba általi meg- 
támadtatásnak van kitéve. E végből a miniszter ur ke
gyességéből négy kocsirakomány jó minőségű burgonya 
érkezett a megyébe. Három vaggon a hatóságok által 
métermázsánként mérsékelt 2 korona áron osztatott el, 
egy vaggon pedig kísérlet képen a kísérlet eredményének 
pontos meghatározása fejében, megbízható gazdáknak 
egészen ingyen bocsáttatott rendelkezésre.

A múlt év rósz termése miatt a takarmány-hiány 
mindinkább általánosabb lett s a takarmánynövények 
növése a hűvös idő miatt eddig gátolva volt. A lóherék 
állása különben igen szép, melegebb idő beálltával ked
vező eredményűvel biztatnak.

A szarvasmarha ára a takarmányliiány következté
ben hanyatlott. A vásári felhajtások elég nagyok, de 
vevők hiányában a forgalom sztlnofel.

Az apaállatok' tavaszi kiosztása a községek közt 
megtörtént, elosztatott összesen 45 darab bika, és 17 
darab kan. Az elosztott bikák közt 36 darab tyróli im
portból származott, 9 darab pedig helybeli tenyésztőktől 
vásároltatott. Ezen felül helybeli tenyésztőktől 33 darab 
tiszta és sikerült kcrcsztezésü bika szereztetett be, me
lyek a szomszédos megyékbe szállíttattak el.

A folyó évben megtartandó állatdijazások czéljaira 
600 korona összeg van engedélyezve :i nagvinéltóságű 
foldímvelestlgyi miniszter ur állal. Az állatdijazások is
métlődés^ a gazdákat a tiszta vérű tenyésztés buzgóbb 
felkarolására ösztönzi s hálás köszönettel tartozunk a 
miniszter ur ö nagyniéltóságának, hogy ilyen állatdíjazás 
megtartását már harmadizben lehetővé tenni kegyeskedett.

Mim fontos tárgyat még megemlitendőnek tartóm 
a folyton tartó kivándorlást Amerika felé, — mely kö
rülmény folytán a már most is nagyon érezhető mun- 
káshiány még inkább érezhetőbbé lesz, sőt válságos is 
lehet. A kivándorlás ollon teendő intézkedések legfőbb 
ideje már is bekövetkezett. Ámbár bo kell vallani, hogy 
még az Amerikába vándorolt munkások eddig észlelt 
keresete alább nem száll, a kellő intézkedéseknek meg
tétele e baj ellen jóformán lehetetlen.

Turócz-Szt.-Márton 1901. évi május Ló 13-án.
Keviczky Imre,

közgazdasági előadó.

1901. május 19. 20. szám.

A kralováui vízmű.
A Vág-folyónak Kralovántól Sztrecsnóig terjedő 

szakasza vidékünkön a legalkalmasabb nagyobb vízmü
vek .létesítésére. A Vág itt már bővizű, esése pedig 
még elég nagy.

A Vág- és Arva-folyóknak egyesülésétől nem 
messze, Buiia György Arvavarmegye alispánja, Kralo- 
vánszky János kralovani földbirtokos és Fábián Lajos 
budapesti mérnök szándékoznak a vizi erőt vizimüvek 
segélyével ipari czélokra felhasználni.

Arvavarmegye alispánjának személyes érdekeltsége 
következtében a földmivelési miniszter Liptóvármegye 
alispánját delegálta a viziraü engedélyezésére.

A helyszíni tárgyalás május 9-én volt. A tárgya
láson a különböző hivataloknaK képviselői és számos 
magán-érdekelt jelent meg.

A tervezet szerint a kralováni fahíd alatt, ettől 
225 méterre, egy gát építtetnék, a mely a Vág vizét 
csatornába terelné. A csatorna hossza mintegy 4 kilo
méter volna. Először mint nyílt csatorna a Vág bal
partján volna elhelyezve, majd a Vág balpartján volna 
elhelyezve, majd a vasúti tunnelnek Kralován felé eső 
vége táján egy külön hidon a jobb partra volna átve
zetve. A nyílt csatornádból a viz zárt vascsövekbe ke
rülne, a melyeken át a viz a turbinákkoz jutna. A tur
bina telep a vasúti tunnelnek Turóczmegye felé eső 
végének a közelében van tervezve.

A létesítem szándékolt műcsatornában 35 köbmé
ter viz vezettetnék. Ez a vizmenyiség 9 méter magas
ból esne a turbinákra és 2000—2500 lóerőnyi villamos 
erőt fejlesztene.

A villamos erő az egész vidékre, körülbelül 70 
kilométer távolságig, elvezethető és a különböző gyá
rak, kisebb, nagyobb ipartelepek munkaerejét szoigai- 
tathatja. Felhasználható a községek világítására, esetleg 
vasutak hajtasara és a mezőgazdasági munkáknál is.

A vizimii létesítésének legnagyobb akadálya az, 
hogy a Vág folyón századok óta nagyban folyik a 
tutajozás. Ennek az olcsó szállításnak a sértetlen fenn
tartása Árva és Liptó összes erdőbirtokosainak fontos 
érdeke.

A tutajozás bizonyos vizmenyiséget igényel. A 
vizmenyiségnek a megallapitásánal hosszabb eszmecsere 
fejlődött. Az eredeti tervezetnek lényeges atalakitasa 
szükséges lesz és remélhetőleg igy az összes érdekek 
csorbítása nélkül, a nagyszabású mű létesíthető lesz.

Az összes megjelent hatóságok és a magánérde
keitek is a kérdése nagy jóindulattal tárgyalták, avval 
a kívánsággal, hogy a vizimű csakugyan rövid idő alatt 
meg legyen, mert az olcsó munkaerő teremtése által 
vidékünknek gyors felvirágzása remélhető.

Tervezve van, hogy ezen villamos erő Rózsahegy, 
Liptó-S/.t.-Miklós, Alsó-Kubin, Zsolna, Ruttka, Turócz- 
S/.t.-Marton és Beszterczebánya varosokba bevezetessék 
és ezeken a helyeken mar létező fonó-, faanyag-, bőr-, 
műtrágya-, sör-, bútor- stb. gyárak jelenlegi gőzhajtó 
erejét pótolja, a mi ez utón 40—50%-kal olcsóbbá 
válnék.

Hazánkban ehhez hasonló nagymérvű vizierőmű 
csak egy van, tudniillik az ikervári, mely Sopron és 
Szombathely városok világítását és közúti vasutait a 
szükséges hajtó erővel latja el.

Kívánatos tehát, hogy ezen vidékékünk iparára, 
egész gazdasági életére oly nagyfontossagú vállalkozást 
az illetékes tényezők a ieghathatósabban támogassák, 
annyival is inkább, mivel kezdetleges, fiatal gyáriparunk 
sok mindenféle nehézséggel kénytelen megküzdeni, 
s ha e küzdelemben eltalálna bukni, a lakosság egy 
része is válságos helyzetbe jutna. Nemcsak az érdekelt 
vállalkozók és gyárosok ügye ez, hanem mindnyájunké 
s ezért lehetetlen azt az aggodalmunkat elhallgatnunk, 
hogy ez az életrevaló ügy mint annyi sok más a kü
lönböző bizottságok, tárgyalások stb. retortaiból úgy 
kerül majd ki, hogy mindenkinek elmegy tőle a kedve. 
Bar csalódnánk e részben 1

Az érdekes tárgyalás után nagyszerű alispáni 
ebéd volt, a mely jó kedélylyel az esti vonatok indulá
sáig tartott.

Hogy az ebéden a munka komoly emberei vettek
részt, abból is következtethetjük, mert felküszöntö egy 
sem volt. R ,  B.

Mezőgazdasági takarékpénztár 
Znióváralján.

Érdekes és megyei mezőgazdaságunkra nagy fon
tossággal biró crtekczlet folyt le e hó 12-én Znióvar* 
álján. Egy — a mezőgazdák részére Znión alakítandó 
takarékpénztárról’ volt szó, melynek kezdeményezője
dr. Messinger Mór, zniói ügyvéd, ki faradságot nem 
ismerő buzgalommal s agilitással törekszik e közhasznú 
s különösen mezőgazdáinkra áldásosnak igézkezö intéz
mény megvalósításán. Az értekezlet népes volta, de 
különösen a nagyszámú részvényjegyzések s az a körül
mény, hogy az alapitó részvényesek névsorában megyénk



vezérlő féifiainak névsorával találkozunk, fényesen bizo~ 
nyitják, hogy a turoczi felső járásban megvan a ked
vező talaj s a szükség érzete egy ily takarékpénztár 
létesítésére. E felső jarasban eddig egyáltalán nem volt 
oly intézet, mely a mezőgazdák hiteligényeinek kielégí
tésével foglalkozott volna s ezért a mezőgazdák túl- 
nyomólag a turócz-szt.-martoni pénzintézetekre voltak 
utalva, amelyek nagyobbrészt — konkurrentia hiányában 
— aranytalanúl drága hitelt nyújtottak. Az uj takarékpénz
tár tehat hivatva van a verseny által egészségesebb 
hitelviszonyokat teremteni, de másrészt hazafias missiót 
is hivatva van teljesiteni, mert a népnek a nemzetiségi 
intézetektől yaló függését megszüntetheti.

Az értekezleten, melyen Justh Ferenc/, országgyű
lési képviselő elnökölt, jelen voltak: Akantisz Rezső, 
Somogyi Géza, Reviczky Imre, dr. Lax Adolf, dr. 
Kardos Simon, Bertsch Ottó, Tilesch Károly, Babuschek 
Ede, Spitz Gusztáv, Vladár János, stb., az Árvái Hitel
intézet részéről, mely a részvények Ve*át, 20,000 kor. 
értékekben jegyzi, Mutnyánszky Jenő nyug. főszolgabíró 
és Schein Henrik czégjegyző. Többek szakszem felszó
lalásai után az alapitó értekezlet elhatározta a takarék
pénztár megalakítását 60,000 korona részvénytőkével. 
Az alapításban részt vesznek, az értekezleten megjelen
teken kívül, ifj. Justh György főispán, Beniczky Kálmán 
alispán, Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, Reviczky István 
főjegyző, Zorkóczy Tivadar főszolgabiró, Rosza János 
ág. ev. esperes, Zathureczky Imre arv. ülnök, stb., s 
mar e férfiak részvétele biztosítja az uj intézet pros
perálását s az abban való bizalmat pedig teljesen meg- 
szilarditja. Az alapítói részvények jegyzésének határ
ideje, június 15-ke után, ül össze az alakuló közgyűlés 
s így az uj intézet nemsokára megkezdi működését, 
melylyel hivatva lesz a turóczi mezőgazdaságnak uj 
támaszt s föllendülést adni. P. E.

20. szám Turócz-Szent-Márlon, ír

Egyesületi élet.
Az Országos Polgári Iskolai Egyesület Tdtravidékí 

Köre f. hó ti-én tartotta évi rendes közgyűlését Kés
márkon. Részt vettek ezen Turócz, Árva, Liptó és, 
Szepes megyék területén működő polgári- és felső ke
reskedelmi iskolák tanárai és tanítónői közül mintegy 
negyvenen és számos vendég a város intelligencziájából. 
A turócz-szt.-martoni allami polg. és felső kereskedelmi 
iskolát heten képviselték. A közgyűlés az allami isko
lák rajztermében folyt le a megállapított programot 
szerint. Elsőnek Rissanyi József (Alsó-Rubin) köri elnök 
tartalmas s a polgári iskolák reformját illető fontos, 
tájékoztató beszéddel nyitotta meg a gyűlést, melynek 
legaktuálisabb targya az egységes VII. osztályú pol
gári iskola kérdése volt, melyben a kör elnöke lojális 
nyíltsággal érvényt szerzett az országos egyesület ve
zetősége álláspontjának a Délvidéki Kör legutóbbi moz
galmával szemben. Ugyan e tárgyról tartott felolvasást 
Glott Ferencz II. titkai (Késmárk), melyben a közokt. 
miniszternek az orsz. költségvetés tárgyalásán tett ki
jelentéseiből kiindulva ez iskola reformjában az Orsz. 
Polg. lak. Egyesület ahal elfoglalt álláspontjának győ
zelmére következtetett s ebben a polg. isk. tanároknak 
ez uj iskolára szerzett eddigi jogainak győzelmét is 
látja. Felolvasott inég Szava János (Alsó-Kubin), ki a 
nemzeti nevelés ideáljairól s azok eszközeiről értekezett 
tartalmas szimpatikus modorban. E főbb tárgyakat 
megelőzték a pénztári és titkári jelentések s Zorkóczy 
Ede (Késmárk) gyakorlati tanítása a csillagászati föld
rajzból képek vetítésével, melynek bírálatára Bacsányi 
József igazgató (Igió) s Keöthy Wladimir tanar kéret
tek föl. Az indítványok során Reöthy Wladimir, a kor 
főtitkára az ügyrend kiegészítésére vonatkozó indítványa 
tárgyaltatott, mely élénk eszmecserére adott alkalmat. 
A gyűlést az iskola fölszerelésének s a város neveze
tességeinek (tört. nevezetességű templomai, Thököly 
vár, szövőiskola) megtekintése s 5°  terítékű banquet 
követte, melyen a poharköszöntők egész sora követke
zett, melyekből kiemelkedtek a Wlassics miniszterre, 
Morlin oszt. tanácsosra, Lád egyesületi és Rissányi köri 
elnökre mondott toasztok. A Kör jövő közgyűlését 
Turócz-Szt.-Mártonban fogja megtartani.

H Í R E I N K .
— Személyi hir. Ifj. Justh Györgyné, Turóczvár- 

megye főispánjának neje, hat heti távoliét után a 
múlt héten tért vissza családjával együtt Neczpálra. 
Főispánunk neje tudvalevőleg a drezdai dr. Lahmann- 
féle sanatoriumban tartózkodott, mely — mint öröm
mel értesülünk — igen jó hatást gyakorolt.

— Központi választmány. Turóczvármegye köz
ponti választmánya f. hó 13-án Beniczky Kálmán 
alispán elnöklete alatt ülést tartott, a melyen a kép
viselő-választók névjegyzékének összeállítása alkal
mából fölmerült ügyeket tárgyaltak és intézték el.

— Egyházi ünnepség Zniováraljan. Mint znióvá- 
raljai levelezőnk Írja, ott a róm. kath. templomban 
a múlt vasárnap kegyeletes szép ünnep volt. Ekkor 
szentelte föl Bellisek Imre esperes a Droszd Imre 
által ajándékozott remek kivitelű fél doinbormüvet, 
mely az egyik oltár díszéül szolgál. Úgy halljuk, hogy 
a nevezett az oltani rom kath. iskolai alapra is 
2000 koronát szándékozik adományozni.

— A turocz-szent-martoni Magyar Olvasókör köz 
gyűlését a mai napon délután 2 órakor saját helyi
ségében tartja meg. Igen óhajtandó lenne, ha az ol
vasókör tagjai ezt az alkalmat használnák (öl arra, 
hogy az o.vasókörrel szemben fennálló kívánságai
kat nyilvánítsák. Minthogy mindenkinek nemcsak 
módjában, de jogában is áll, hogy a kör felvirágoz
tatására irányuló véleményét nyilváníthassa, sőt ez 
mindenkinek erkölcsi kötelessége is, a mi éppen ma, 
9 közgyűlés alkalmából eshelik meg a legtermésze-

tesebb módon, azt hisszük, hogy azok, a kike tárgy
ban a múlt hetekben mozgalmat indítottak, ezt az 
alkalmat fel fogják használni. Minden oly törekvést, 
mely a Magyar Olvasókör életének fellendítését ezé- 
lozza a legmelegebben üdvözölünk és e czélra lapunk 
hasábjait is rendelkezésre bocsátjuk. Minden oly tö
rekvést azonban, a mely a magyar társadalomnak 
megoszlását vonná maga után, nem helyeselhetünk 
különösen addig nem, mig me? nem történtek a kí
sérletek arra nézve, hogy a mi kifogásolni van, az 
házilag, a rendes fórumok betartásával orvosoltassék. 
Ha mindez megtörténnek és még sem lenne eredmény, 
mig mindig elegendő idő marad a gyökeresebb re
formokra. Bízunk a magyarság józan felfogásában és 
reméljük, hogy a mi az ellentétes mozgalmat megin
dította, az most nyugodt és higgadt tárgyalás után 
el fog enyészni és a Magyar Olvasókör ezentúl is 
magában fogja egyesíteni nemcsak a turócz-szt.-már
tom', de az egész vármegyei magyar intelligentiát is.

— Meghívó. A valósai róm. kath. fiú- és leány
iskola f. hó 19-én este 7 órakor, szegénysorsu gyer
mekek javára szinielőadást rendez. Színre kerül: 
»Tündéráldás«. Belépti dij : első hely 1 kor., máso
dik hely 60 fül. — Mindenesetre örvendetes körül
mény, hogy Valósán magyar szinielőadást lehet ren
dezni. Ez a hazafias érzelmű iskolaszéken kívül Ulrich 
Margit tanítónőnek érdeme.

— Öngyilkosság. Úgy látszik nálunk is betelje
sedik, hogy az öngyilkosság ragadós betegség. A mint 
egy eset fölmerül, csakhamar akad párja. Nemrég 
emlékeztünk meg a háj 1 sajnálatos eseményről, most 
meg azt Írja mosóczi levelezőnk, hogy ott Szurcsina 
Mihály jómódú gazda szintén elmetszette torkát és 
azonnal meghalt. A jómódú gazdaemker tettének oka 
teljesen ismeretlen; még hozzátartozói sem sejtik, 
hogy mi vihette végzetes elhatározására. Édes anyja, 
felesége és két kiskorú gyermeke siratja.

— Tekepálya megnyitás Ruttkán. A kassa-oder- 
bergi vasút főmühelyi tisztviselői és művezetői már 
évek óta barátságos összejövetelekkel is dokumen
tálják azt a jó viszonyt, mely ezt a testületet jel
lemzi. A munka fáradalmai után a valóban díszesen 
és igen czélszerüen berendezett tekepályánál szoktak 
a nyári idényben találkozni. Ezt a kedélyes és tes
tedző szórakozást a múlt héten kezdették meg. A 
megnyitón együtt láttuk a főműhely tisztikarát, vala
mint az állomási tisztviselők közül is többeket.

— A pénzügyigazgatóság Liptóban. A liplóvár- 
megyei közig, bizottság évi jelentésében utalva arra 
a körülményre, hogy az alsó-kubini in. kir. pénzügy- 
igazgatóság teendőinek 2/a-Bd részét Liptóvármegyéböl 
meríti, tekintettel továbbá arra, hogy a pénzügyigaz- 
gaióság Árvában már annyira meghonosodott, hogy 
annak Liptóba való áthelyezését nem is kérelmezhe
tik, aziránt fordultak a pénzügyminisztériumhoz, hogy 
Liptóban külön pénzügyigazgatóságot állítson föl. 
Teljesen méltányoljuk a liptóiaknak ezen törekvését, 
de ha Árvának külön pénzügyigazgatósága maradna, 
úgy Turócz is remélhetné, hogy külön pénzügvigaz- 
gatósága legyen. Ha jól tudjuk, különben is tervben 
van, hogy minden vármegyének meg legyen a maga 
pénzügy igazgatósága.

— Lopás. Tólprónán az utóbbi időben rendes 
szokásává vált a serdültebb ifjúságnak, hogy estén- 
kint néha a késő éjjeli órákig is álldogál az ulczán 
és annak csendjét kurjongatással s más duhajkodás
sal zavarják. Megteszik azt is, hogy egy-egy udvart 
ellepnek és olt a gazdasági szerszámokat felforgatják, 
az istállóból a marhákat kivezetik és elkergetik: 
másnap azután kárörvendve nevetik a megrémült 
tulajdonosnak aggodalmát. Megesik az is, hogy ilyen 
éjjeli expeditiónak egy-egy liba, kacsa, tyúk is áldo
zatul esik, melyet aztán valahol elfogyasztanak a 
duhajkodó legények. Legutóbb pedig mar arra vete
medtek, hogy Dobák János csizmadia-mesternek egy 
süldő disznóját hajtották el. A nyomozás megindult, 
de még nem akadtak a lenesekre. Ezt a larlhatlan 
állapotot az elöljáróságnak, közigazgatási hatóságok
nak, meg a csendőrségnek közös erővel kell meg
szüntetniük. Rendezett viszonyok között ilyeneknek 
nem szabad előfordulnia.

— Az uj neczpali körjegyző. Jelűnek Bertalan 
neczpáli körjegyző a szuesányi körjegyzőség vezeté
sével bizalván meg. helyének betöltése végett f. hó 
15-én tartatott meg a választás, mely alkalommal 
Reindl István jelenlegi helyettes körjegyző válaszla
toit meg nagy lelkesedéssel.

— Dr. Fábián László, a kassa-oderbergi vasút 
hivatalnoka, lapunknak is munkatársa, a múlt héten 
a kolozsvári Ferencz József tudomány egyetemen 
avattatott föl a jogtudományok tudorává. Gratulálunk !

— Kirándulás. A szuesányi tanitógyülésről lapunk 
legközelebbi számában fogunk megemlékezni, Itt csak 
azt említjük föl, hogy az egyesület tagjai közül 34-en 
kirándultak a báró Révay Gyula hatalmas parkjának 
meglátogatására, hol kellő kalauzolás mellett meg
tekintették a gyönyörű üvegházat es halastavakat. 
Innen gyalog mentek át a jókarban tartott erdei 
úton Szklabinya várába, hol a bérlő Linksz József 
valódi magyar vendégszeretettel fogadta, kalauzolta 
és vendégelte meg a népoktatókat. A kirándulókat 
az sem igen zavarta, hogy ott tartózkodásuk alatt 
hatalmas zivatar keletkezett.

— Kepviselövalasztasi szervezkedés Körmöczbá- 
nyán. A körmöczbányai képviselőválasztások április 
hu 30-án este G órakor elöérlekezlelet tartottak a 
tűzoltólaktanyán, a hol Rakovszky Imre. eddigi sza
badelvű párti elnök vezelése alatt a teendőkről ta 
nácskoztak Abban állapodtak meg, hogy f. hó 5-ére 
vasárnapra, összehívják az egész kerület választóit
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pártszervezkedő gyűlésre, amikor is pártállást foglalva 
megállapodnak majd u képviselőjelölt személyében. 
A falragaszok már ki vannak függesztve s a Szarvas 
szállót jelölik meg találkozóhelyül. A hangulat az 
eddigi képviselő Chabada József mellett van, aki az 
egész kerület osztatlan bizalmával rendelkezik.

— Vonalbeutazás. Köri Anial kir. tanácsos, a 
kassa-oderbergi vasút üzletvezetője, a múlt hét fo
lyamán Ditricli Oltó forgalmi főnők kíséretében be
utazta az árvavölgyi vasutat.

- -  Az ábrahamfalvi tanitógyülésről szóló múlt
kori tudósításunkból egy egész bekezdés kimaradt, a 
mely arról adott hírt, hogy Berecz Gyula kir. tanfel
ügyelő ezen alkalommal nyújtotta át Kristofcsák 
Lajos áll. iskolai tanítónak azt a 100 korona jutal
mat, a melyet nevezett részére, a vallás- és közokt. 
m. kir. minister engedélyezett a magyar nyelv sike
res oktatása körül szerzett érdemeiért. A kir. tan- 
felügyelő lelkes szavakban emlékezett meg a fiatal 
tanítónak buzgó munkásságáról és őt további kitartó 
működésre serkentette. Ugyancsak itt említjük föl, 
hogy a gyűlésen Rosza János ivánkófalvi ág. h. ev. 
lelkész is részt vett, a ki különben mindig jelen van 
minden oly tanügyi mozgalomnál, mely a vármegye 
hazafias népoktatás ügyének előbbre vitelét czélozza. 
Ugyanezen ülésen választatott meg az uj tisztikar, 
lilrich Vendel képezdei tanár elnökké, Rdsztőczky 
József állami iskolai tanító alelnökké, Kristofcsák Lajos 
áll. tanító pedig jegyzővé.

— Ipartestület Zólyomban. A múlt vasárnap Zó
lyomban az iparosok népes gyűlést tartottak, a me
lyen kimondották, hogy ipartestületté alakulnak.

— Tisztujitás Liptóban. Részleges tisztujitás lesz 
Liptóban f. hó 23-án, a mikor az üresedésben levő 
vármegyei tisztviselői állásokat fogják betölteni. Ez 
alkalommal fog választás alá kerülni az alispáni ál
lás is, a mely Palugyay Gyula alispán lemondásával 
üresedett meg és amelyet eddig Joób Marczel helyet
tesített. Ezt megelőzőleg f. hó 19-én, a liptómegyei 
szabadelvüpárt tart bizalmas értekezletet, a Fekete 
Sas szállóban abból a őzéiből, hogy a tisztviselői 
választásoknál az egyöntetű eljárást biztosítsa.

— Uj állategészségügyi felügyelő. Nemrég Liptó- 
Szent-Miklós székhelylyel uj állategészségügyi kerület 
szerveztetett a melynek vezetésével a földmivelés- 
ügyi m. kir. miniszter Frindt László állategészség
ügyi kir. segédfelügyelőt bizla meg.

— Hólabdajáték május derekán. Liptó-Szf.-Miklós- 
ról írja levelezőnk : E héten a helybeli állami polgári 
fiúiskola növendékei osztályfőnökük vezetése mellett 
kirándulást tettek a Csorba-tóhoz. A tó közelében a 
kirándulók még annyi havat talállak, hogy egy ideig 
hólabda dobálással mulathattak. A tónál a tó bér
lője jól megvendégelte a vig tanulókat.

— Vizsgálatok. E hét elején ejtették meg a tu- 
rócz-szent-mártoni áll. felsőkereskedi Imi iskola felső 
osztályában az osziályvizsgalatokat, a melyek alap
ján 32 beirt tanuló közül 28 tanuló éreilségi vizs
gálatra bocsáttatott, 1 tanuló visszalépett a vizsgalat 
előtt, 4 tanuló osztályismétlésre utasíttatott. Az érett
ségi vizsgák írásbeli része pénteken vette kezdetét 
s jövő péntekig tart.

— Lelkifurdalás. Liptó-Szt.-Miklósról Írja levele
zőnk: E héten beállít egy vidéki parasztasszony özv. 
Schauer Rozália boltjába és négy koronát ád át neki 
azon megjegyzéssel, hogy a kereskedőnő a múlt 
évben vásáriás aikalmaval négy koronával többet 
adott ki egy öt forintos bankóból, mint a mennyit 
kellett volna. A paraszt-asszonyt, állítása szerint, 
azóta lelkifurdalás bántotta és eltökélte magát a 
pénzt visszaadui gazdájának. A jámbor szívű keres
kedőnő a bűnbánó asszonyt megajándékozta.

— Árva os Liptó vármegyék vadászati eredménye. 
A helybeli kir. erdöfelügyelőséghez történt bejelen
tések szerint az 1900. év folyamán Liptóvármegve 
területén a következő vadak ejtettek el : szarvas 3 
drb., őz 744, zerge 19, vaddisznó 58, mezei nyúl 280, 
különféle emlős (hasznos vad) 4, siketfajd 27, nyír
fajd 21, császármadár 250, fogoly 48, fúrj 11, haris 
16, vadlúd 1, vadrueza 18, gém 4, erdei szalonka 13, 
vizi szalonka 1, vadgalamb 14, fenyves és huros rigó 
13, különféle szárnyas (hasznos vad) 161, medve 9, 
borz 11, vidra 3, hiuz 3, vadmacska 2, róka 329, 
nyesi 80, görény 1 1 , menyét 1 1 , különféle emlős 
(kártékony vad) 9, sas és keselyű 6, sólyom, kánya, 
ölyv és vércse löl, bagoly 10, varjú, szarka 197, 
különféle szárnyas (kártékony vad) 4, kóbor kutya 
és macska 146, össszesen 2641 drb. — Árvarnegyé- 
ben a következők: Őz 142, vaddisznó 46, mezei nyúl 
200, siketfajd 4, nyírfajd 7, császármadár 10, fogoly 
9, vadlúd 1, vadrueza 51. gétn 8, erdei szalonka 1, 
vadgalamb 1, borz 9, vidra 17, vadmacska 1, róka 
188, nyest 50, görény 20, menyét 4, különféle emlős 
(kártékony vad) 7, sas és keselyű 8, sólyom, kánya, 
ölyv és vercze 69, bagoly 1, varjú, szarka 37, kóbor 
kutya és macska 19, összesen 910 drb.

Szerkesztői üzenetek. —
M., Stubnyafürdő. Bármily szenzatios is a beküldött hir, 

azt mégsem közölhetjük; a dologról különben magunknak is 
van tudomásunk. — P. E., Znióváralja. A mozgalmat kérem 
figyelemmel kisérni és minden fordulatról értesíteni. A vállal
kozást minden tekintetből üdvösnek tartjuk. — Z. K., Helyben. 
Kettő között kellett választanunk. Vagy megkurtitani felére, 
vagy két Ízben közölni; mindkét esetben veszített volna ha
tásából. Így jövő számunk hozza teljes egészében. — Cs. J., 
Zsolnán. Pünkösdi számunk számára kérjük az ünnepi czik- 
kel! — K. B.. Helyben. A további szives közreműködést kérjük. 
Csak úgy felelhetünk meg feladatunknak, ha mindenki, a ki 
arra hivatott, hozzájárul a lap szellemi színvonalának fentar- 
tásához. — F., Körmöczbánya. Elhatározását kérem sürgősen 
udatni, nehogy kétszer kelljen szedni!
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Kaiser-féle mell-czukorkák
— köhögés és huruthnál

I közjegyzőileg megerő- 
| sitett b iz o n y ítv án y  ^

Turócz-Szt.-Márton, c s í n  n ' f t ' K  i  h i b a p u . 1901. május 19.

O P c n  közjeíyzöileg rnegerö-? .a 7R5D s'tett b izo n y íthatása által elismerve
Egyedül bebizonyított biztos hatással r e k e d t s é g ,  KÖ- 

b o g é s ,  h u r i i t l i  és e l n y á l k á n o d i U n á l .
Kapható *© és ÍO filléres csomagokban :

GRABER MIKSA és FIA fű szer-ü z le téb en
Turócz-Szent-Nlártonban.

Hirdetmény. 1
r s / w

N ö  cs. és apostoli királyi Felségének legfelső elhatározása ^  
C folytán ezennel megindittatik J

> a XXII-ik ni. k. államsorsjáíék <
rendezése. Az ezen sorsjáték után remélhető tiszta jöve
delem közhasznú és jótékonyczélokra fog fordittatni. 
Ezen sorsjáték összes, 7691-ben megállapított nyeremé
nyei az alább következő játékterv szerint 365,000 koro

nára rúgnak, és pedig :
1 főnyeremény 160.000 kor. 10 nyeremény a 1.000 kor.

409. tk. sz. 1901.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Pittner sz Klein Máriá
nak Laczko Michéle János elleni végrehajtási ügyé
ben a szklenói 103. sz. tjkvben A I. 1—20. sor-sz. 
alatt foglalt, 13. 8 t. alatt egészben Laczko Michéle 
János nevére irt ingatlanra 1570 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 1901. évi 
junius hó I. napján d. e. 10 órakor Szklenó községhá
zánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság kikiáltási árának 10°/0-át készpénzben, 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös- 
mervényt átszolgáltatni.

Kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Znióváralján, 1901. évi márczius hó 1-én.

Dr- Bedó Béla
kir. albiró.

1 
1 
1
2 nyeremény 
6

50.000
20.000 
10.000
5.000
2.000

20
50

100
1000
6500

500
100
50
20
10

Az összes nyeremények készpénzben fizettetnek ki. i 
A húzás visszavcmhatlanul 1901. é v i  J i i i i ium  l ió  

2 S  i in  Budapesten történik. 
í Egy sorsjegy ára 4 koronával van megállapítva. «<- 
‘ Sorsjegyek kaphatók: a m. kir. lottójövedéki igaz

gatóságnál Budapesten (Csepelrakpart, Vámpalota), 
a mely hatósághoz a megrendelt sorsjegyek .ára 
postautalványnyal előre beküldendő, továbbá: va
lamennyi posta-, adó-, vám- és sóliivatalnál, az 
összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohány-tőzs
dében és váltóüzletben.

Budapesten, 1901. évi január hó 2-án.
A m. kir. lottójóvedéki ig

Hirdetmény.

1123. tkv. sz. 1901.

Hirdetmény.

860. tik. sz. 1901.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. jbiróság mini telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy kölci. seg pénztár Znión 
végrehajtatónak Hulla sz Mácz Katalin végrehajtási 
szenvedő elleni 1400 kor. tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében, a zniói kir. jbiróság területén 
lévő Valósán fekvő, a valósai 287. bz. tjkvben A I. 
1. sor-. 52. hr, sz. a. foglalt, a 48. sz. ház, udvar és 
kertből álló ü. 5. t. a. *‘/n  részben Hulla sz. Mácz 
Katalin nevére irt ingatlanra 1100 korona megálla
p íto tt kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1901. évi május hó 30. 
napján d. e. 10 órakor Valcsa községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is 
el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becs- illetve kikiáltási árának 10% -át készpénzben 
vagy az 1881: LX. t. c. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. 
a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kije
lölt óvadékképes érték papírban kiküldött kezé
hez letenni avagy az 1881: LX. t.-c. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elösmervényt átszol
gáltatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Znióváralján, 1901. évi február hó 20-án.

____ Bedö Béla, kir. albiró.

Laszkár község volt úrbéresei részére közösen ki
adott legelő-illetőségnek egyenként való felosztása foly
tán a laszkári telekkönyv részben átalakíttatott és ezzel 
egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, a melyekre 
az 1886: XXIX., az 1889 : XXXVIII. és 1891: XVI. t.- 
czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzé
sét rendelik, az 1892: XXIX. t.-czikkben szabályozott 
eljárás a telekjegyzökünyvi bejegyzések hclyesbbitésével 
foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, kik az 1886: XXIX. t.-cz. 15; 

és. 17. §§-i alapján, ideértve e §§-oknak az 1889. évi 
XXXVIÍI. t.-cz. 5. és 6. §§-aiban és az 1891:XVI. t.-cz- 
15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit is, — valamint 
az 1889: XXXVIII. t.-cz. 7. §-a és az 1891 : XVI. t.-cz.
15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 
1886: XXIX. t.-cz. 22. §-a alapján történt törlések ér
vénytelenségét kimutathatják, e végből törlési kereső
töket hat hónap alatt, vagyis az 1901. évi november 
hó 20-lk napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő eltelte után inditott törlési kereset annak a 
harmadik személynek, a ki időközben nyilvánkönyvi jogot 
szerzett, hátrányára nem szolgálhat ;

b) hogy mindazok, a kik az 1886: XXIX. t.-czikk
16. és 18. §§-nak esetében — ideértve az utóbbi §-nak 
az 1889: XXXVIII. t.-cz. 5. és 6. §-aiban foglalt kiegé
szítéseit is, — a tényleges birtokos tulajdonjogainak be
jegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak, Írásbeli 
ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1901. évi no
vember hó 20-lk napjáig bezárólag a telekkönyvi ható
sághoz nyújtsák be, mórt ezen meg nem hosszabbítható 
határidő eltelte után ellentmondásuk többé figyelembe 
vétetni nem fog;

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által, nem kttlümben azok, 
kik az 1. és 2. pontban kürlllirt esetekon kivltl az 1892. 
XXIX. t.-cz. szerinti eljárás és az ennek folyamán tör
tént bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik — ideértve azokat is, akik 
a tulajdonjog arányának az 1889 : XXXVIII. t.-cz. 16. §-a 
alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, — e 
tekintetben felszóllalásukat tartalmazó kérvényüket a te
lekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1901. évi 
november hó 20-lk napjáig bezárólag nyújtsák be, 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte 
után az átalakításkor közbejött téves bevezetésből szár
mazó bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik szemé
lyek irányában többé nem érvényesíthetik, az emlitctt. 
bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján és csak 
az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik 
személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a 
hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy 
amennyiben azokhoz cgyszersmint egyszerű másolatokat 
is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az 
eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság, Turócz- 
Szt.-Mártonban, 1901. évi május hó 2-án.

Medzihradszky
kir. albiró.

I.
Folkusfalu község és Buora puszta telekkönyvi 

birtokszabályozás következtében az 1809. évi 2579. számú 
szabályrendelethez képest átalakíttatik és ezzel egyide
jűleg mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az 
1886. XXIX., az 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. 
t.-czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegy
zését rendelik, az 1892. XXIX. t.-czikkbt n szabályozott 
eljárás, a telekkönyvi bejegyzések hclyesbbitésével kapcso
latosan foganatosíttatik.

E czclból az átalakítási előmunkálatok hitelesítése 
és a helyszíni eljárás a nevezett községben 1901. évi 
június hó 14-én fog kezdődni.

Ennélfogva felliivatnak:
1 ) az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgya

láson személyesen, vagy meghatalmazott által jelenjenek 
meg és az uj telelekkönyvi tervezet ellen netaláni 
észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a 
régi telekkönyv végleges átalakítása után a téves átve
zetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű harmadik 
személyek irányában többé nem érvényesíthetik;

2) mindazok, a kik a telckjegyzökünyvekben elő 
forduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést 
kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldött 
bizottsága előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás 
folyama alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket 
igazoló okiratokat mutassák fel;

3) mindazok, akik valamely ingatlanhoz tulajdon
jogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre alkalmas 
okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 188G. XXIX. 
t.-cz. 15—18. és az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. 
§§-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni ipar
kodjanak és azokkal igényeiket a bizottság előtt igazolják, 
avagy odahassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulaj
donos az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval 
ismerje el és a tulajdonjog bekebelezésére engedélyét 
nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az úton nem 
érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elengedési kedvez
ménytől is elesnek; és

4) azok, kiknek javára tényleg már megszűnt köve
telésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb jog 
van nyilvánkönyvilcg bejegyezve, úgyszintén az uj 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a 
bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végett a bizottság előtt 
jelenjenek meg, mert elleneseiben a bélyegmentesség 
kedvezményétől elesnek.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság, Turócz- 
Szt.-Mártonban 1901. évi április hó 28-án.

Fekete,
kir. táblai bíró

811. tk. sz. 1901.

Hirdetmény.
Valcsa község telekkönyve birtokszabályozás kö

vetkeztében az 1869. évi 2579. sz. szabályrendelethez 
képest átalakíttatik s ezzel egyidejűleg mindazon ingat
lanra nézve, a melyekre az 1886. XXIX., az 1889. 
XXXVIII. és az 1891. XVI. t.-czikkek a ténylegos bir
tokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. 
XXIX. t.-czikben szabályozott eljárás, a tlkvi bejegyzé
sek helyesbítésével kapcsolatosan foganatosíttatik.

E czélból az átalakítási előmuhkálat hitelesítésére 
és a helyszíni eljárás a nevezett községben 190L Július 
hó 15-én fog kezdődni.

Ennélfogva lelhivatnak:
1 ) az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgya

láson személyesen vagy meghatalmazott által jelenjenek 
meg és az uj tlkvi tervezet ellen netaláni észrevételeiket 
annál bizonyosabban adják elő, mert a régi tlkv végle
ges átalakítása után a téves átvezetésből eredhető kifo
gásokat jóhiszemű harmadik személyek irányában többé 
nem érvényesíthetik;

2) mindazok, a kik a tjkvben előforduló bejegyzé
sekre nézve okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy 
a tlkvi hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg és az elő
terjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel;

3) mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulajdon
jogot tartanak, de tkvi bekebelezésre alkalmas okirataik 
nincsenek, hogy az átíratásra az 1886. XXIX. t.-czikk 
15-18. és 1889. XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. §§. 
értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak 
s azokkal igényeiket a kiküldött előtt igazolják, avagy 
odahassanak, hogy az átruházó tlkvi tulajdonos az át
ruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el és 
a tulajdonjogbekebelezésre engedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ezen az úton nem érvényesíthetik és 
a bélyeg és illeték elengedési kedvezménytől is elesnek; és

4) azok, kiknek javára tényleg már megszűnt kö
vetelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb jog 
van nyilvánkönyvilcg bejegyezve, úgyszintén az ily be
jegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a be
jegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy tör- 
jési engedély nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelen
lenek meg, mert ellen esetben a bélyegmentességtöl 
elesnek.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Znióváralján, 1901. április hó 21-én.

Bedő Béla,
kir. a\jbiró.

297 — 1901. szám.

Faárverési hirdetmény.
Az alább megnevezett, államilag kezelt erdők birtokosainak a f. évben csededékes vágástorllletein, 

rásbcli ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverés útján a következő famennyiség kerül értékesítés alá:zárt i
1 . l’rjékopán
2. Hájon .
3. Csrcmosnón .
4. Andrásfalun .
5. Szklabinán .
6. Kudnón .
7. Bisztricskán .
8. Szt.-Mihályi r. k. pléh. dubovai hat.
9. Tót-Prónai cgyli. személyek

Összesen: ~

300 db. rudfa 1147 
340 
200

•322 „ „ 1334
100

8 „ „ 397
50

290 „ „ 531

314 db. fonyöfatürzs 470 mB;
806
272
571
876
150
.307

54
199

3810-00 korona tőértékben 
4540-07 „ „
1929-00
4340-00 „ „
4920-04 
824-00 

1817-00 
378-00 
903-06

/v* cs i. e. május no zu-an u. c. érakor Turoez-.Szt.-Mártonban az alólirt ördögi 
a mag\arországi tót közm. egyesület kórházában lévő hivatalos helyiségében fog megtartatni, mel 
rezm szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy zárt Írásbeli ajánlataikat, melyekhez a 
ovadekkep készpénzben vagy óvadékképcs értékpapírokban csatolandó, az árverés megkezdéso

!'-0 db. rínlla 4413 ill>. Ieny.il,-ilorzs :17II5 m*; 23534.01 korona tétértékben. 
A7. árverés f. é. május hó 20-án d. e. !) órakor Turócz-Szt.-Mártonban az alólirt erdógondnokságnak

is„« O---------melyhez az árvo-
z a becsár 10°/o-a

. , ,  — . . i—i ............................... , — ----  ...egkezdéso előtt alólirott
kezeihez annal bizonyosabban nyújtsak be, mert a később érkezett ajánlatok, valamint a pót- és utóajánlatok 
figyelembe vetetni nem fognak. A zárt írásbeli ajánlatok ivenként 1 koronás bélyeggel láttandók el, s bonnök 
a felajánlott vételár számokkal és betűkkel írandó ki. A vevő köteles ajánlatában nevét, lakhelyét, utolsó # 
postáját olvashatóan megjelölni s azt is kijelenteni, hogy az árverési feltételeket ismeri s azoknak magát alá
veti. Az árverési feltételek az alolirt erdögondnokságnál megtekinthetők.

Turúcz-.Szt.-Mártonban. 1901. május hó 4-én. E r d Ő d í

_ _ __________________________ m. kir. föerdész.
Turóc-szt.-múrtoni magyar nyomda — Moskóczi F.-né.
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