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Felelős szerkesztő: Főmunkatársi
B E K  K O K  G V 1 1 I . A  II A V I  I .1 Í M I  S

Kiadóhivatal: a turócz-szt.-mártoni „Magyar Nyomda".
á lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések a kiadóhivatalra czimezve Túrói z-Szt.-M ártonba küldendők

H irdetések logjutányosabban, árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — mii 

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.

A F elv id ék  anyagi érdekei.
Sokan vagyunk még, akik ismerik Felső- 

Magyarország kulturális' s anyagi elmaradott
ságát a magyar alkotmány visszaállítását 
megelőzött időkben. A felvidéki lakosság akkor 
valóságos Iroglodila életet élt, hiszen akkori
ban itt az észak-nyugati részén csak Lösoncz- 
tól vezetett vasút az ország szivébe, ahová 
hosszadalmas s keserves négy-öt napi utazás 
fáradalmai után érkezett meg, úgy szintén 
Pozsonyba is az, akit érdeke odaszólitolt. A 
mai nemzedéknek jóformán fogalma sem lehet 
arról a kova- s taplókorszakról, melyben itt 
sínylődtünk.

Aki már most a régi állapotokat egybe
veti a jelen viszonyokkal és összehasonlítja a 
Felvidék egykori elhagyatotlságát a mostani 
kulturális, gazdasági, ipari, kereskedelmi és 
forgalmi haladásunkkal: az bizonyára befogja 
vallani, hogy a javulás nagyjában s egészé
ben szinte óriásinak minősíthető.

De konstatálnia kell azt is, hogy ez a 
kedvező fordulat ma sem akadt meg, ellen
kezőleg egyre terjed közművelődésünk s köz
gazdaságunk minden ágában.

A » F e l v i d é k i  Hí r adó* ,  kivált az 
utóbbi időben következetes szószólója vala 
úgy a szellemi s társadalmi, mint összes köz- 
gazdasági haladásunknak. A kopár vidékek 
befásitásáról s az utaknak fákkal való szegé
lyezéséről, továbbá az utak kövezéséről s jó 
karban tartásáról, nemkülönben a kivándor
lásról, a méhészetről, a házi-iparról és más a 
kis gazdát, a föld népéi, valamint a kis ipart 
vajmi közel érintő kérdésekről vajmi aktuális 
tájékozást nyújtott. Egyéb közleményeiben, 
valamint rövidebb idevágó jelentéseiben min
denképpen igyekezett fölhívni a közfigyelmet 
a Felvidék anyagi szükségleteire s azok lehető 
kielégítésére. Sikere is volt. Ez újabb kezes
séget nyújt arra, hogy kulturális s társadalmi 
nagy föladatain kívül buzgón előfogja mozdí
tani a Felvidék anyagi érdekeinek istápo- 
lását is.

Nagy megelégedéssel jelenthetjük ezúttal, 
hogy az illető körök újabb plőhaladást bizto
sítottak a Felvidéknek a gazdasági élet egyik 
nevezetes ágában. Mini ugyanis teljesen meg
bízható forrásból értesülünk, a mi f e l v i d é k i  
v e z é r f é r  f i a i nk buzgólkodására a magyar 
kormány háromszáz darab pinzgaui és borz 
deres szarvasmarha apaállatot vásároltatott 
Tirolban és Vorarlbergben, amelyeket Turócz, 
Árva, Liptó, Zólyom, továbbá Bereg, Ung s 
Mármaros vármegyékben fog szétoszlatni. Eb
ben az esztendőben az itthon vásárolt te- 
nyész-apaállatokkal együtt már három ezer
darabot vásároltatott a földmivelési miniszter 
mintegy másfél millió korona vétel-áron ; eze
ket az országban köztenyésztési czélokra ked
vezményes áron már szét is osztatott a köz
ségeknek.

Alapos kilátásunk van tehát arra, hogy 
marhatenyésztésünk örvendetes lendületet 
vesz, kivált, ha arra fordítanak gondot, hogy 
a hegyes s rejtettebb vidékeken a satnya 
marha-állomány nemesbítését következetes 
rendszerességgel és a községek teljes felelős
sége mellett vigyék keresztül, amihez első 
sorban szükséges az, hogy a kis-gazda közön
séget kellő módon világosítsák föl az odavaló 
közegek annak mérhetetlen nagy előnyeiről. 
A Felvidéken úgyis napyobbára mostoha a 
földműves gazdálkodás, főképpen a már majd
nem mértani idomokká összezsugorodott kis 
parczellákön, ellenben a legelő bővében van 
és némi rendszeres gondoskodással még na
gyobb kiterjedésben s jobb minőségben biz
tosítható. Itt tehát az állattenyésztés fejlesz
tése népünk jólétének lényeges létföltétele és 
biztos tényezője.

Nagy baj azonban az, hogy ez a mi jö 
felvidéki népünk nem abban keresi megélhe
tésének s vagyonosodásának eszközeit, amit 
az Isten neki itt a magyar hazában nyújtott 
és a miben ot a vezérlő körök támogatják, ha 
nem ahelyett kényelmesebbnek találja a ki
vándorlást Amerikába s az ottani rab-munka 
után járó hetibér bezsebelését. Csodálatos, 
hogy ez a nép, mely családi tűzhelyénél any-

nyira őrzi a régi pátriarkális állapotokat, oly 
könnyedén ráadta magát a nomád életre, ho
lott az alföldi kis gazdánál a föld szeretete 
szintén tulságba megy. Ugyan igy áll a dolog 
a marhalenyésztéssel. Valamikor a felvidéki 
paraszt könnyet ontott, ha saját nevelésű mar
háját eladta, most már nem is akar vesződni 
a fölnevelésével, hanem eladja a borjut két 
hetes korában. A felvidéki nép ugyanis jórészt 
elvesztette azt a s z ív ó s  kitartást, azt az ön
álló számítást a körültekintő szorgosságot, 
mely a földmivelés s marhatenyésztés sikeré
hez s a kis gazda boldogulásához elengedhe
tetlen föltételt képez. Mert hát a mi népünk 
most mindenképpen a készpénzt hajszolja és 
nem akar türelmesen fáradni az okszerű és 
fokozatos gyarapodás biztosításán.

A Felvidék közgazdasági képének az elő
lapját és a hát-lapját igyekeztünk a fönebbi 
vázlatban megrajzolni, hogy népünk anyagi 
érdekeinek előmozdításán tőlünk telhetőleg 
közremunkáljunk.

Bemutattuk azt az átgondolt, tervszerű s 
következetes tevékenységet, melyet a felvidék 
irányadó körök közbenjárására a magyar kor 
mány az anyagi érdekek fejlesztésében tanú 
sit, amint kulturális érdekeinket is teljes mér 
téliben ápolja. Másfelöl azonban rá kellett mu 
tatnunk emez üdvös munkálkodásakadályairais

A felvidéki társadalom föladata lészen, 
hogy ez akadályokat lehetőleg elhárítsa az 
útból a nép fölvilágositásával és különösen a 
jo' példával.

E nélkül a Felvidék anyagi érdekeinek 
előmozdítása és további haladásának gyors s 
alapos biztosítása merőben lehetetlennek bi
zonyul, és kárba veszett fáradság s kidobott 
pénz volna, a mit a kormány a Felvidék töl- 
virágoztatására fordít.

Cs. F.

Nagy fondorlat (intriga) a czirae annak a vozér-czik- 
kelynck, mclylycl a tót túlzók helybeli lapjának május 
hó 3 0 -diki száma bámulatba ojti a világnak azt a részét, 
mely elolvassa ezt a bakafántos szitkozódást. Az utcza 
porából szedett káromlásokkal illeti ugyanis egész Nyu- 
gat-Európát, annak társadalmát, összes sajtóját, Íróit, po-

A „ F E L V ID É K I H ÍR A D Ó " TÁRCZÁJA.
G gvjedül.

Ha a telkemre mint sűrű köd a tájra 
Bánat ereszkedik,
Sivár életemnek minden búja, gyásza,
Reám nehezedik . . .
Úgy várlak, úgy hívlak I 
S imádságtól, hogy megkönnyebüljek, 
Magam elé oltárnak állitlak.

Ha a jövendőnek titkos tengerébe 
Révedezve nézek,
Szirtek közt hánykodó gyönge csolnakomra 
Rátörnek a vészek . . .
Úgy várlak, úgy hivlak!
S a veszélyből, hogy révbe vezérelj,
Magam elé csillagnak állitlak.

És ha néha-néha jobbra fordult sorsom 
Örülnöm is enged
Ha szent világosság gyullad a szivemben,
S bánatom felenged . . .
Úgy várlak, úgy hivlak!
Átölellek örömtől reszketve,
Magam elé vigasznak állitlak.

De ha azt érzem, hogy ez a vigasz is csak 
Eltűnt csalfa álom,
Oltárnak, csillagnak, csak emléke van már, 
Hogy örökre fájjon . . .
Nem várlak, nem hivlak-------
Kis szobámban fájó szerelemmel,
Omló könynyel, egyedül siratlak.

Herczegh Jenő.

Kürmöczbánya.
(Egy kis tájékoztató Kürmöczbánya s vidékéről nyaralók számára.)

— A »Fel vidéki  Híradó* eredeti tárczája. — 
(Folytatása.)

3. Mária-imaház.

A főtér déli oldalait, a 8. számú ház van igy 
elnevezve. Nevét, Maria, magyar királynéról, úgy, 
látszik, Nagy Lajos leányától vette. Maria kiralynő- 
Körmöczon is volt (igen, hogy a másik is) s a bányá
kat tekintette meg. Áz a ház, amelyben lakott, a 
»Mária-ház.« E háznak a legértékesebb része, a föld
szinten levő >Mária-szoba,« melynek renaissance mo
dorú famennyezete, gyönyörű. Másik, igen érdekes 
tartozéka e háznak, a/, emeletre vezető, lépcsőt elzáró 
vasrács, Anjou liliomokkal és Zsigmond király német 
birodalmi sasával. Voltak itt értékes gótikus ajtók 
is, becses intarsiakkal, de ezek eltűntek.

E ház, jelenleg a Fülvidéki Magyar Közművelő
dési Egyesületé. A piacon, valamikor II. Lajos özve
gyének, Mariának is volt háza (1527 -1549). Volt a 
Fuggereknek is, mely most a Ferenczrendiek házá

nak egyik részét alkotja. A Főtér keleti oldaian van
nak házak, melyeknek még bolthajtásaik érdekesek.

4. A vártemplom.*)
A Főtér északkeleti oldalán, erődítve, kettős 

kőfallal, nyilazásra is berendezett bástya-tornyok
kal körülvéve fekszik az 59 méter magas, körfolyó
sóval s rézsisakos tornyú, két hajós, csúcsíves modor
ban épített vártemplom. Az oklevelekben, 1393-ban 
van róla szó, 1560-ban leégett, mely alkalommal, a 
sekrestyéből nyíló helyiségben, részben elhelyezett 
levéltárból is, sok oda veszett, Idők folytán, sok 
átalakításon, kibővítésen esett keresztül, mely körül
mény azután, a templom csúcsíves jellegét me -vál
toztatta. Különösen, a romanstil nyomai vehetők 
észre.**) A templom, a Szent Szűzről voit elnevezve, 
ma azonban, a varos védő szentjéről, Szent Katalinról- 
Soká volt használaton kivül s Csak akkor használtak, 
mikor a főtéri Sz. Katalin templomot, a talaj süppe
dése miatt, i88o'-ban le kellett hordani. Ei lévén azon
ban teljesen hanyagolva, a varos, 1880—1886-ig, 
Storno Ferencz, műépítész áltál, helyreaiiittatta. A 
helyrealiitas 204,000 koronába került. Jelenleg, a 
gothika elemei, tisztán lathatók. A templomnak déli 
homlokzata a legérdekesebb. Meretei, ornamentikája, 
záróköve, kettős kereszttel ellátott vestibuluma gyö
nyörű. Belsejében kiemelendők: a szószék, melyet egy 
korinthi oszlop támaszt alá; mellette egy imádkozó

*) IKivcldi felvilágosítást Kriákó Pálnak, a város levél
tárosának „A várteinplom“ ciinii tanulmánya nyújt.

**) Nem túlzás, ha azt állítom, hogy különösen az alsó 
bányavárosokban, a monumentálisabb temploinépités, a 12. 
században kezdődik, még pedig románstilban s csak Mátyás 
király idejében lettek gothikus építési modorba átalakítva, 
Még most felvidéki helyeken, ugyanaz tapasztalható.
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l i l i k us:ii t . á l l a n i t c r l i a i t . :i m i é r t  ú . l r m i l r g  t á r o l t á k  azo*
kai a diák-forrongásokat és munkás-fölkeleseket, melyek 
közelebb Oroszországban nevezetesen Szent-lVtervar. 
Kiev, Moszkva, Odessza városában lezajlottak os niel\ e- 
két az orosz kormány iszonyú vérbe fojtott, más »/.ete
ket Szerbia ólom-bányaiba örök rabságba biirezohan.

T. laptársunk ezeket a véres mészárlásokat s  K e 
gyetlenségeket egv színvonalra állítja a budapesti diák
tüntetésekkel; már pedig a magyar (.ivarosban csak a 
diákok kaptak össze egymással, legfölebb egymást ag\.i- 
bugválván meg és azután néhány ártatlan lyukot lo\tn 
a levegőbe. Holott Oroszországban agyonlőttek először a 
közoktatásllgvi minisztert, utána a lázadók torlaszokat 
emeltek az említett városok utczáin, majd barom egesz 
napon át ostromolták székházéban a kormányzó orosz 
nagylierczeget, és 100,000 kozákot kellett mozgósítani 
elleiilik. a kik csak jelentékeny veszteséggel bírták el
fojtani a forradalmat.

Csak ha ezeket a tényeket hitelesen megczáfolná, 
lehetne joga a helybeli idézett lapnak az egész európai 
társadalmat azzal gyanúsítani, hogy a hivatalos Orosz
ország iránt elfogultsággal viseltetik még abban is, hogy 
Tolostoj Leó, a világhírű orosz költőt alaptalanul vette 
védelmébe az orosz kormány Üldözésével szemben. Addig 
csak mosolyogni lehet a szóban forgó vezérezikkely oly 
kacskaringós kijelentésein, hogy ugyanis Nyugat-Luropa 
„kasztrálni* szeretné a szlávságot a végből, hogy ez 
„eunuelmak álljon be az európai czivilizáczió szultánjaihoz.*

Ennél mégis sokkal inkább érdekel minket ennek a 
czikkelvnek a bevezető része, a hol t. laptársunk közbe- 
vetöleg önmagát s függelékét ahhoz a szlávsághoz szá
mítja, melynek élén Oroszország áll s melyet közönsé
gesen pánszlávizmusnak szoktak nevezni. Ila csak a heve 
ragadta el — mert a liarag rossz tanácsadó — bízvást 
helyesbítheti azokat a kifejezéseit, a melyekben azono
sítja magát azzal az úgynevezett pánszlávizmussal. Ellen
ben ha szándékosan használta azokat és igv közvetett 
úton annak akart szolgálatot tenni, akkor kötelességünk
nek kell tartanunk óva inteni ama tót ajkú polgártár
sainkat, a kik liíi tiai ennek a magyar királyságnak és 
atyáik példájára ápolni kívánják az ezer éves honpol
gári közösséget szülötte hazánk többi fiaival, hogy az 
orosz kancsuka alá került lengyelek szánandó sorsát 
idézzék föl lelkűkben, valahányszor hasonló orosz-imá- 
dással kerülgetik a tót olvasóközönséget, nevezetesen 
emlékezzenek arra, hogy éppen az oroszországi diák- s 
munkás-fölkeléssel kapcsolatosan több száz lengyelt liur- 
czoltak el Varsóból és Orosz-Lengyclországból Szibériába.

Végül kuriózumképpen említjük föl, hogy mindezek a 
dolgok a lehető legnagyobb nyilvánossággal tárgyaltai
nak a czivilizált nyugat sajtójában már pedig a fondor
lat csak titkon szőhető, miértis t. laptársunk mennydör
gés czikkelyének a czimét, mely ama tárgyalásokat 
„nagy intrigának* mondja, nyilván orosz sajtóhibának 
kell venni.

Turócz*Szt.-Márton, _  __1

Közgazdaság.
Útmutatás a káposztapillangó hernyójának irtására.

A káposztapdlangó hernyóját falanksagáról egya
ránt jól ismeri a falusi gazdasszony, a ki zöldséges 
kertjében maga gondozza a házhoz szükséges káposzta- 
féléket, meg a gazdaember is, a ki eladasra nagyban 
táblaszámra termeszti a káposztát.

A káposztapillangó hernyója kisebb-nagyobb szám
mal minden évben akadhat, egyik-másik esztendőben 
azonban oly nagy mértékben szaporodhatik el, hogy 
nem elégszik meg csupán csak a káposztával, a me
lyet a hernyóit serege egész a torzsáig pusztára letarol, 
hanem a káposzta fogytával neki esik a kalarábénak, 
sőt ennek hiányában a tormaleveleknek is. így történt 
az elmúlt 1900. esztendőben is, a melynek őszén a ká
posztahernyó roppant kártétele miatt mindenfelől fel
hangzott a panasz.

Ezek a kártékony hernyók a káposztapillangó

tojásaiból fejlődtek, a melyet nyár elején a fehér lepke 
a kalarabé. torma, de különösen a káposzta leveleire 
rak le. A lepke ezeket a tojásokat szép sargaszinü cső- 
mocskakban tapasztja oda egymás mellé a levelek fo
nákjára. Úgy két hét múlva ezen tojások mindegyiké- 
búi egy piczi hernyó bújik ki. A hernyók ilyenkor még 
j„en aprók, eleinte fehér-zöld színűek, egyideig egymás 
mellett egy csomóban vesztegelnek és nem igen látszik 
meg, hogy nagy kárt tennének, mindössze a levelek 
fonákját hámozzak meg itt-ott. Néhány nap múlva 
azonban elszéiednek a káposztaleveleken, hogy mindé- 
gyikiiit a maga szakállára szabadon garázdalkodhassek 
s a milyen mértékben nőnek, híznak a zsenge levelek 
arán, olyan aranyban növekedik a kartételük is: kikez
dik a leveleket a szélükön és lyukakat rágnak azok 
közepén, úgy, hogy utoljára semmit sem hagynak meg 
a levelekből az ereken kívül.

A hernyók őszre, rendesen a káposztaszüret ide
jére teljesen kifejlődnek s a káposztáról stb. vándorútra 
indulnak. Ilyenkor látjuk a kövér hernyókat a szomszé
dos fakon, a kerítéseken, a falakon mászkálni, sőt egy- 
némelyik lakásunkba is betolakodik, hogy alkalmatos 
helyen, a hol a tél hidege, a nedvesség és sokféle el
lenségük ellen olta’mat találnak, babbá alakuljanak at. 
Ha a báb szerencsésen kitelel, akkor abból tavaszra 
kibújik a fehér lepke, a mely fent jelzett módon ismét 
lerakja petéit, még pedig, minthogy ez a tavaszi ivadék 
raszára, káposztára ilyenkor még nem igen talal, leg
inkább a vadon termő káposztafélékre (mustár, vad- 
repeze stb.). Ezeken nevelkedik fel a második, a nyári 
ivadék, a mely, mint fentebb említettük, a mi káposz
tánkat fertőzi meg.

A védekezésre a legtöbb gazda csak őszszel. te
hát akkor szánja rá magat, a mikor már nagyon is a 
körmére égett a baj s a mikor a hernyók kartétele 
babbá alakulásuk folytán amúgy is magatói megszűn
nék. Ekkor csakugyan nem tehet egyebe1', mint hogy 
nagyra hizlalt hernyóit megkésve bar, vízzel felig telt, 
belül mázos edénybe szedeti egyenkint és azokat a házi 
szárnyasokkal megeteti; ezenkívül pedig tálán még meg
kísérli, hogy a falakon, kerítéseken stb. levő haboka- 
elpusztíisa. l’edig minderre a költséges, elkésett védet 
kező eljárásra nem kerül rá a sor, hogyha annak ide
jén olcsó szerrel útját ailja a hernyók túlságos elsza
porodásának s igy mintegy megelőzi a bajt.

Megismerve a fentiekben a káposztapillangó élet
módját, annak alapján a megelőző védekezés módjait 
most már meg is állapíthatjuk.

A munka kora tavaszszal kezdődik. A káposzta
pillangó első ivadékát, tehat a tavaszszal csak imitt- 
amott gyéren repkedő fehér lepkéket, össze kell fog- 
dostatni, még pedig mielőtt nőstényeik leraknák tojá
saikat. Minden egyes terhes fehér lepke tavaszi elpusz
tításával ezer meg ezer őszi hernyótól szabadíthatjuk 
meg a kaposztásfö'dünket; jól fontoljuk meg ugyanis, 
hogy a lepke tavaszkor a vadon termo káposztafelekre 
fvadiepczc, mustár stb.) 200—300 tojást rak és vegyük 
fel, hogy ezekből nyarara lepke fejlődik és hogy utób
biak mindegyike megint ugyanannyi tojást tojik le a 
káposztára, mennyi temérdek hernyóunokaja lehett egy- 
egy káposztapillangónak tavasztól őszig!

A kertek és káposztásföldek közelében nem sza
bad megtűrnünk a duavát, gazt, mert éppen azok egy 
részén (vadrepezén stb.) nevelkedik fel a káposztapii- 
langó nyári ivadéka, a mely aztan a mi káposztánkat 
fertőzi meg.

A lepke nyári ivadéka a káposztásföldeken már 
sokkal nagyobb számmal repked, semhogy összefog- 
dosása olyan haladatos munka volna, mint a tavaszi 
lepkék elpusztítása. A helyett sokkal tanácsosabb meg
várni, mig a nyári lepkék a káposztára lerakják tojá
saikat, hogy ezeket ujjunkkal széjjel nyomkodjuk. A 
leveleket fejhajtogatva, azok fonákján rövid gyakor'at 
után igen gyorsan megtaláljuk a sarga színű tojáscso
mókat. A tojascsomók ilyen módon való felkutatását
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és elpusztítását néhány napi időközben meg is kell 
többször (háromszor-négyszer) ismételnünk, mert a lep
kék nem egyszerre rakjak le a tojásokat.

Ila a tojások elpusztításával elkésünk, pl. a rossz 
idő miatt, úgy még mindig marad időnk arra is, hogy 
a már kikelt piczi hernyócskákat széjjelnyomkodjuk 
ujjunkkal addig, a mig egy csomóban vesztegelnek. 
Semmiesetre sem szabad a hernyóknak időt engedni 
arra, hogy elszéledjenek, mert azokat aztán bajos dolog 
egyenkint összeszedni.

Fontos dolog, hogy ismerjük a káposztapillangó 
ellenségeit is, a melyek a káposztahernyók ellen való 
védekezésben sokszor nagy’ mértékben segítségünkre 
vannak. Az éneklőmadarakon kívül itt főleg azokra az 
apró, szúnyognál is kisebb darazsakra gondolunk, a 
melyek egyike a káposztahernyóban nevelkedik fel s a 
hernyóban élősködve, ezt tönkre teszi. Azok a hangya
tojás nagyságú sárga gubócskak, a melyek egy-egy 
beteges hernyót a kerítésen, faderekán, falon borítanak 
és a melyet a tudatlan tévesen a káposzlahernyó tojá
sainak tart, ennek hasznos darázsnak a bábjai. Ezeket 
tehát kímélnünk kell, nem pedig irtani, úgy a mint azt 
egyik-másik tapasztalatlan kertész teszi. Egy másik 
élősködő darázs a bábokat támadja meg. Az ilyen fer
tőzött bábot, a melyből sohase lesz lepke, a gyakor
lott szem sötétebb (szennyes) színéről ismeri meg. Az 
egészséges báh szép sárgás fehér színű, csak a pettye- 
zete fekete. Egy-egy fertőzött lepkebábból tavaszra 
száz és száz ilyen hasznos darazsacska bújik elő.

Megemlítjük végül, hogy a baromfiak rábocsátása 
a fertőzött kaposztásföldekre, a hernyók felszedése czél- 
jaból rendesen balul üt ki, mert azok ott rendesen több 
kárt tesznek, mint a mennyi hasznot hajtanak. Hasonló- 
képen hiábavaló kiadas és munka a hernyólepte ká
posztának hamuval, mészszel, kékkővel vagy inás effele 
anyaggal való meghintése is.

Nyilvánvaló dolog, hogy csakis az együttes mun
kának lesz meg a kívánatos jó eredménye, ha nemcsak 
kelten-harman kísérletképpen védekeznek a káposzta- 
hernyó ellen, hanem hogy ha a szomszédok is mind
nyáján egyaránt irtják a hernyókat. Mert mit ér az, 
hogyha egy ember Ki is.irtja nagy költséggel a her
nyókat, de a hanyag szomszédok földjén nevelkedett 
lepke megint csak lerakja a megtisztított kertbe is a 
tojásait.

Ennél az oknál fogva tehat szükséges, hogy a 
gazdak, kicsinyek, nagyok egyaránt, először idejében 
fogjanak hozzá a védekezéshez, tehat mielőtt a baj 
megkezdődött és másodszor, hogy mindenki védekez
zék, hogy az egyik ember mulasztása, hanyagsága 
miatt ne szenvedjen kárt az, a ki idejében védekezett.

1901. június 2.

Znióiak az orsz. tornaversenyon.
Réges-régen pünkösd napján gyülekeztek az apos

tolok, s küldő el Jiozzájok az Úr a .Szentleiket, ki fel- 
bátoritá őket, új erőt öntött szivükbe, s képessé tette 
eket arra, hogy eloszolván az egész földön, hathatósan, 
eredményesen terjeszthessék Krisztus anyaszcntegyházát.

Pünkösd napján, az ország szivében 4000 diák 
gyülekezett a fővárosba, mindmegannyí apostolai jövendő 
boldogulásunknak, jövendő nagyságunknak. Az együvé- 
tartozás szent érzete, az együvétartozás „Szentlelke* 
kelt szivükben, azt viszik kiolthatatlanul az ország min
den részébe, minden legclrejtettebb zúgába.

A jövő reménye csak crösbbödütt mindnyájunk 
lelkében, kik a pünkösdi országos tornaversenynok tanúi 
voltunk. Már a szemre is kellemesen hatottak azok a 
szebbnél-szebb torna-öltözékek, melyeket a különböző 
intézetek ifjúsága megkülönböztetésül magán hordott. 
Büszke önérzettel töltött el mindnyájunkat az a lelkes 
sereg, mely soraiban igazi nemzeti hadseregünket, ha
zánk szabadságának jövendő őreit, védőit mutatta be.

Mindannyian láttuk az igazi, még romlatlan iljú

férfi aiak (állítólag, a templom épitó mestere); a ha
talmas, legyező alakú boltozat, a oordak s az eze-1 
két tartó pillérek ; a Hunyadiak címerét s évszatr.ot 1 
mutató zárókövek (M. R. =  Mdhais Rexi. A befala
zott siremlek-kövek. a tuikés o'daiba helyezett Szűz 
Mária szooor, mely azonban a későnni gothika ma
radványa; a hatalmas s/.arnyoítarok, az óriási orgona.

A vártemplomhoz két ut vezet. Az egyik, a 
déli részén levő lépcsős följárat, melytől jobbra, a 
régi városháza romjai lathatók, hol Hunyadi János, 
Giszkraval, 1451-ben tárgyalt, a másik pedig az észa
kon fekvő tornyos bástya kapu alatt. A templom 
udvarán van még egy építmény, a román stiiben épült 
Sz. András kerek kápolna, mely később csúcsíves bol
tozatot nyert. Ez sirkápolna, öblös sírbolttal Érdekes 
az óratorony is.

Ha már templomnál vagyunk, megemlithető még 
az Alsó-utczaban levő kórházi templom is (Szűz Mária 
kápolna), mely 1382-ben épült. Szentélye Magyaror
szág s az Anjouk címerével ellátott, patkóítartó 
struezfejet ábrázoló, bányászok jelvényeivel ékített 
záró kövei, igen érdekesek a megtekintésre.

5. A városi levéltár.
A Főtér keleti oldalán van a városháza s ebben 

az ország egyik legbecsescbb levéltára középkori régi
ségekben gazdag múzeummal. A lcvébáros, minden
kor, szives készséggel mutatja meg az utazónak s 
látja el érdekes és tanulságos magyarázatokkal. IC le
véltárnak, puszta szemlélete is elárulja, hogy Körmüc- 
nek valamikor nagy jelentősége volt. Oklevelek, a 13. 
századból; képek, a pénzverés emlékei, hadieszközök, 
ezéh időszakbeli tárgyak, bútorok, mindmegannyi érté
kes történeti emlékek.

6. A pénzverő.
A körmöczbányai m. kir. pénzverő ősrégi intéz

mény. Abitják, hogy mar a tatárok bejövetele előtt 
állott volna fönn. Ezt az intézetet, csak a pénzverő 
gazgatójanak az engedelmével lehet megtekinteni, 
mely alkalommal, személyenként, a munkások »tarsia- 
daja* jövedelmeinek a gyarapítására, két koronát keli 
fizetni. Rendkívül érdekes a nemes éreznek pénzitésre 
való előkészítése; a pénzverő gépek tökéletessége s a J 
kincses kamara, vagyis a készletek helyisége. Pénz- 
gyűjteménye a 1687. óta vert péuzeket tartalmazza; 
sőt újabb időben, még egy nagyszerű magyar pénz- 
gyüiteménynyel gyarapodott.

7. Más látni valók a városban.
A már említetteken kivül, vannak még más ipari 

intézmények is, melyek Körmöcz értékét emelik. Ilye
nek : a Kossuch János ezég kőedénygyára (fehér 
fayence), a Próna- és Gyárutczákban. IC gyárnak a 
czimere ugyanaz, a mi a városé. Igen szép edényt 
készítenek s kőedény-gyűjteménye felette érdekes. 
Azután a pipagyár, az Iskola-utcában, hol kitűnő pi
pákat készítenek ugyanazon agyagból, a milyenből a 
selmeczi pipákat gyártják, lovabba a Karton-gyár, a 
Zólyomvölgy-ut végén, egy óratornyos épületben; 
a Malom-utczában a Zsigmond-bányatelep, 100 méter 
mély aknával, villamos erőre berendezve s modern 
gépekkel ellátva. A bányafőnök engedelmével a bányák 
megtekinthetők. A papírgyár, a Malom-utczában mint a 
hermaneczi papírgyár fiókja, csomagoló papirtgyárt; 
a Pelső-utczaban a Nikolay Alajos-féle bőrgyár, 
modern berendezéssel és villamos világítással.

á. Más szórakozások.
A természet szépségein, a város emlékein s

ipari telepein kivül, vannak oly intézmények is. me* 
lyek szórakozást más irányban is nyújthatnak. Ilyenek 
a Széchényi-Egyesiilet, mely koionkénr, tánczmulatsá- 
gokat és műkedvelői előadásokat rendez; a »Magyar- 
Egyesüiet,* mely nemzeti ünnepségeket s műkedvelői 
tlóadasokat rendez; a »Korcsoiya-Egyesület,*‘ mely 
kirándulásukat tervez, kerékpár s Lawn-Temis pályát 
tart fenn; a >Tarsaskör« (kaszinó), a »Polgári Kör,« 
szintén meglátogathatok; a m. kir. áll. fóreaúskola, 
a városi elemi s polgári leányiskola berendezese is' 
igen érdekesek a megtekintésre.

III. Látni valók a városon kivül,
I. A Zólyomvölgy.

A város keleti részén fekszik. Eljuthatunk oda 
ha a Zólyoinvölgy-utc/.án addig megyünk, mig a feny
ves erdő veszi kezdetét. Ez a völgy, Kürmöcznek s 
az itt nyaralóknak, a legkedvesebb kiránduló helye. 
De meg is érdemli, mert ugyancsak tele szívhatjuk 
magunkat ozondus levegővel; hallhatjuk a kristálytiszta 
patak csörgcdezését, sokszor moraját s a madarak 
dalat. Jobhról-balról fenyves erdő, mely a hegy-olda
lon magasan épített vasút vonataitól csak úgy visz- 
hangzik. A vonatok, kissé láttatják is magukat; de a 
Zólyomvölgyi alagutban csakhamar elbújnak s foly
tatják írtjukat. Igen sok ama helyek száma, melyek a 
vadrcgényes völgyben pihenőül szolgálnak. A város 
gondoskodott, hogy mindenütt padok legyenek; 
valamint arról is, hogy a közönség mindenfelé sétál
gathasson. Megállapodási illetőleg pihenő helyek: az 
1773. épült Sz. Anna kápolnánál ; tovább, a varos 
áltál épített »Vadászkürt* vendégfogadónál, hol szo
bát, étkezést lehet kapni. A »Vadászkürt« felett, egy 
hid alatt (víz áteresztő) áthaladva, a fürészmalomhoz



erőt, melyet — kivánjuk — őrizhessünk meg minél 
tovább hazánk boldogulására! — —

őrömmel constatálbatjuk, hogy a 4000 diák közül 
már a felvonuláskor mindenkinek szeme megakadt a 
Mznióiakw-on. Sötétkék drossjeikbon olyanok voltak, 
mint valamin „fekete lovagok*'. Szép, sugár gyermekek 
mind, cgytöl-egyig, lesütve, mint az igazi természet liai- 
boz illik. Hatalmas izmaik mindenkinek ügyeimét magukra 
vonták. Biztos, fegyelmezett járásuk, önérzetes maguk- 
tartásuk az „éjszak fiait*', a régi hatalmas germánokat 
juttatták eszünkbe. Az a törekvés, az a kitartás, a zász
lójuk becsületéhez való feltétlen ragaszkodás pedig ezek
nél a fiuknál a legnemesebb magyar szivet árulta cl.

A már megjelenésükkor minden oldalról őket ért 
elismerést és dicséretet csak igazolja az a szép eredmény, 
melyet pünkösd mindkét napján felmutattak. A résztvott 
15 tanító képző intézet közül a znióváraljaiak az első 
helyet vívták ki maguknak. Az összes versenyző intézetek
kel szemben pedig nagyon megközelítették azokat a 
szabadkaiakat, a kik a verseny legelső kitüntetését, a 
fehér selyemlobogót nyerték el.

Derék gyerekek a znióváraljaiak, megérdemelték 
vezetőiknek mindenoldalú gondoskodását. Tanárjuk büszke 
lőhet reájuk, de ők még büszkébbek lehetnek tanárjokra. 
Nem lett volna elég a nyers erő, annak fejlesztése, gya
korlása nélkül nem mutathatták volha fel a mai szép 
eredményt.

Párvy Endre, a znióváraljai áll. tanítóképző intézet 
rendes tanára volt az, ki beléjük oltotta azt a lelkese
dést, azt az igazi nemes ambicziót, mely tttzön-vizon ke
resztül vezette volna a znióiakat. Négy év óta tanítja 
Párvy Endre Znión a tornát, — hogy hogyan: megmu
tatta az eredmény. Lelkesedése, az ifjúság iránt való 
szeretető eloszlat minden nehézséget. Kellő tornaterem 
hiányában kiviszi őket a szabadba, télen a jégre, nyáron 
a mezőre, s ott van velők egész délutánokat, nem saj
nálva a fáradságot, öntudatosan, mindenoldalíilag gyako
rolja őket, s szinte észrevétlenül forr össze velők, szinte 
észrevétlenül oltja beléjük azt a szellemet, mely nem 
ismer nehézségeket s mely adja azt a — mondhatnék 
titkos erőt, mely szinte legyözhotctlenekké teszi ökot. 
Nem is tekintik órának a tiuk azt a tornaórát, hanem 
inkább még meg is háromszorozzák s ügy edzl'k magu
kat a legnagyobb kedvteléssel, S ha igaz az, hogy a 
magyar nép önkormányzati faj, ügy ez a jelenség az 
intézetnél mindenesetre igen fontos tényező. S hogy a 
znióiak nyertek a futásban, nyertek a súlydobásban és 
magasugrásban, s hogy 21 érmet vittek magukkal, — 
mindannak egyik főoka az elmondottakban rejlik.

Szép volt emellett látni azt a pártolást, mely a fiuk 
szereplése iránt az intézet vezetősége részéről mindvégig 
nyilvánult. Ki tagadhatná az erkölcsi roppant nagy ha
tását annak, mikor azt látják a fiuk, hogy viselkedésük 
iránt mindenki osztatlan, igazi érdeklődést mutat. A zniói 
fiukkal nemcsak tornatanárok volt ott, hanem ott voltak 
Bertsch Ottó, Szarka Lajos, Dittcrt Ferencz tanárjaik, 
de ott volt az intézet igazgatója, Somogyi Géza, sőt 
maga a vármegye kir. tanfelügyelője, Berccz Gyula is, 
az utóbbi mindkettő családjával egyetemben.

Az ilyen dolgoknak emelő hatását különben talán 
magyarázni alig, de érezni annál jobban lehet. A zniói 
fiuk meg is érezték — s meg is értették!

A régi görög időket látjuk fölelovonedni, — a log- 
szobb jövőt remélhetjük. Az alig elmúlt napok eredmé
nyét Znió egyhamar nem felejtheti o l; azok a napok 
záloga ama győzelmi zászló megszerzésének, melynok 
le irata: „Ember küzdj és bizva bízzál!“

Úgy legyen!! Jankó László.

22. szám Turócz-Szent-Márlon, F  I

h í r e i n k .
— Személyi hir. Ifj. Justh György turóczmegyc 

főispánja a mnlt hét folyamán Besztarczebányán 
Skuteczky Döme festőművész m ütermében megtekin
tette a felséges királyi pá rnak élelnagyságu képeit

érünk, honnét jobbra, a filagóriahoz juthatunk föl. 
Innét tovább, messze be, a Laurinhegylánczolatok 
közt menve, a jobbra-öalra nyíló hágókon (Szkalka, 
Dobrá-Jama), Beszterczebányára érhetünk. Igen k elle- 
mes séta továbbá a »Vadászkürtc hátterében fentlevó 
gyalogút is, melyen nyugoti irányban addig megyünk, 
mig a kis erdőrész az utat elzárja. Ezen azonban igen 
könnyen hatolhatunk át s a Zólyomvölgyi alagutnal 
érünk ki. Itt, a varosok gyönyörű fekvését láthatjuk. 
Ezeken kivül vannak a völgy jobb s baloldalán még 
erdei utak is, melyek igen kellemes sétát nyújtanak. 
A deszkafurésztől északnak nyílik a Kékellőre vezető 
vöigy is.

A Zólyomvölgy elején, az utolsó előtti háztól 
jobbra fölfelé menve a vasúti őrházat is érintve, egy 
részről, a magasan fekvő körmöczi rétekre (Stosz); 
más részről az utón tovább haladva, Beszterczebányára 
is eljuthatunk (halárszéki korcsma, Scheide-Wirtshaus.) 
A körmöczi rétekről, gyönyörű a kilátás s a szagos 
fűvü mezőkön átmenve, nyugoti irányban a lejtőn, a 
városi tóhoz ereszkedhetünk le s inuét a vasúti állo
máshoz érünk.

A körmöczi fensik túláradó forrása, a >IIárom- 
forrás* (Dreibründl), melyből s egy hegyoldali sziklá
ból, kapja a város az ivóvizet. A vizmedencze, a völgy 
jobb oldalán látható, melytől fölebb, egy vasúti viz- 
eresztőn átjutva a forrás is megnézhető. A városon 
kivül más séták : a vár03 déli részén levő >Lövőkert«, 
a Kalvári hegy.

(Folyt, köv.)

a melyeket a vármegye közönsége a vármegyeházá
nak díszterme számára megfestetett. Mint értesülünk, 
a képek kitünően sikerültek és azoknak ünnepélyes 
leleplezését f. évi augusztus hó 18 ára tervezik.

— Kitüntetés. Mint lapunk zártakor értesülünk,
Ö Felsége a király Akantisz Bezső znióváraljai köz
alapítványi erdőmesternek az erdőtanácsosi czimet 
méltóztatott adományozni.

— Hymen. Dr. Messinger Mór znióváraljai ügy
véd eljegyezte Feiner Terit Zakamenán (Árva m.).

— A znióváraljai képezdei ifjúság diadalmas győ
zelméről és az orsz. tornaversenyen elért sikereiről 
az idő rövidsége és térszüke miatt ez alkalommal 
lapunk más helyén csak általánosságban emlékezünk 
meg. A részletes ismertetést kénytelenek vagyunk 
jövő számunkra hagyni. Azt azonban már most is 
felemlíthetjük, hogy a znióváraljaiak általánosság
ban mindenütt méltó feltűnést keltettek nemcsak 
csinos öltözékükkel, de katonás, fes/es magatartá
sukkal, meg azzal is, hogy a fegyelmet mindenütt 
egyformán megtartották, A résztvevők és nyertesek 
névsorát szintén csak jövő számunkban adhatjuk.

— Kitüntetés. Ö Felsége a király Duba Gusztáv 
pénzügyőri felügyelőt nyugdíjaztatása alkalmából 
sok évi hasznos és sikeres munkássága elismeréséül 
a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. 
Ezen legfelsőbb kitüntetéshez mi is gratulálunk mert 
Duba Gusztáv pénzügyőri felügyelő, ki a Felvidéken 
pár évtizeden át működött, úgy a hivatalos körök
ben mint társadalmi téren is a legjobb emlékeket 
hagyta maga után.

— Templomópitós. A tótprónai izraelita hitköz
ség, hosszas vajúdás után elhatározta, hogy templo
mot építtet. Tervét most is csak úgy valósíthatja 
meg, hogy Klein József budisi lakos nagy áldozatok 
mellett vállalkozott a fölépítésre. Az imaház igen 
szerény lesz, mert az izraelitákat jó szándékukban 
senki sem támogatta, maguk pedig kevesen is van
nak, meg szegények is.

— A znióváraljai ifjak a kultus-miniszteriumban.
Az az általános érdeklődés, melyben a znióváraljai 
állami tanítóképző intézet növendékei a fővárosban 
mindenütt részesültek a kultusminiszterium részéről 
is megnyilatkozott a midőn a képezdei ügyosztály
nak vezetője Dr. Kuliszeky Dezső osztálytauácsos 
azt az óhajtását fejezte ki, hogy a győztes ifjakat 
maga előtt kívánja látni, A versenyek befejezte után 
Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, Somogyi Géza igaz
gató és a kisérő tanárokkal együtt mind a 32 nö
vendék felvonult a kultuszminisztériumba a hol már 
megjelenésükkel általános érdeklődést keltettek. A 
II. emeleti nagyteremben sorakoztak ifjaink, a kik 
itt a zárt helyen még magasabbaknak, erősebbeknek 
látszottak. Majd megjelent a nagyteremben a nép
oktatásügyi osztálynak főnöke dr. Axaméthy Lajos 
miniszteri tanácsos, Kuliszeky Dezső osztálytanácsos 
és Józsa Mihály kir. tanfelügyelő, a kiket az intézet 
igazgatója meleg szavakkal üdvözölt. Úgy Axaméthy 
miniszteri tanácsos, mint Kuliszeky osztálytanácsos a 
leghizelgőbb szavakban emlékeztek meg az elért 
szép eredményről és a legteljesebb elismerés hangjai 
nyilatkoztak Párvy Endrének az intézet jeles taná
rának fáradhatlan buzgalmáról, mely lehetővé tette 
azt, hogy a znióváraljai ifjúság az elsőséget vívta ki 
a tanítóképző intézetek között. Elismerőleg nyilat
koztak az intézetben uralkodó egyértelmű és öntu
datos munkásságról, mely a tanári testület collegiá- 
lis érzületének és magatartásának eredménye. A mi
dőn pedig Axaméthy miniszteri tanácsos valamennyi 
ifjúval elismerése jeléül kezet fogott, felharsant a 
szívből jövő éljenzés köszönetül az érdeklődésért 
a melyei a znióváraljai állami tanító képző intézet 
tényleg megérdemel. Kuliszeky osztálytanácsos az ifjú
sághoz intézett beszédében megemlítette, hogy 
chartagoiak a győztesek fogadására lerombolták a 
város falait! Nos mi azt kérjük tőle, hogy nekünk 
meg építéssé föl a tornatermet, melyre oly égető 
szükségünk van.

— Adomány. Linksz József szklabinyaváraljai 
bérlő a szuesanyi tanitógyülés alkalmából 15 k. 70 
fillért ajándékozott a »Tanitók Haza* javára, mely 
összeg a turóczmegyei tanítók szoba-alapjához csa- 
toltatott.

— Tanitó-egyesületi közgyűlés. A Pfuróczvárme- 
gyei Általános Tanitóegylet* f. évi június hó 5-én 
Kuttkán tartja meg a f. évi rendes közgyűlést. En 
nek tárgysorozata a következő : 1. Elnöki megnyitó. 
2- A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 3. A 
tornatauitás anyagának mértéke a népiskolában. Fel
olvasás, tartja Párvy Endre tanitóképző-intézeti ta
nár. 4. A rendes iskolalátogatás biztosításának esz
közei. Felolvasás, tartja liazovszky Kálmán, turáni 
ág. ev. tanító. 5. A földrajz a népiskola III osztá
lyában. Felolvasás, tartja Czinczik Nándor, szlováni 
róm. kath. tanító. G. A burgonyavész és védekezés 
vele szemben. Felolvasás, tartja Bertsch Ottó gazd. 
vándortanár. 7. A választmányi tagok kiegészítése. 
8. Indítványok. A gyűlés 10 órakor veszi kezdetét; 
ezt 0 órakor választmányi gyűlés előzi meg. Val óra
kor közebéd, az ezen résztvenni szándékozók szíves
kedjenek Bakitta Sámuel, igazgató-tanítónál jelent
kezni.

— Anyakönyvi kinevezések. A belügyminisztérium 
vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök a szu* 
csányi anyakönyvi kerületbu Jcllinck Bertalan kör
jegyzőt anyakönyvvezetővé, Neumann János szuesányi 
ág. h evang. felekezeti isk. tanítót pedig anyakönyv- 
vezetöhelyetessé nevezte ki és mindkettőt a házas
ságkötés körüli eljárással is megbízta.
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— A tót túlzók fenyegetőznek. Egyelőre csak

Messinger dr., znióváraljai ügyvédet fenyegetik a 
»Nár. Nov.c máj. 25-diki számában, amiért az ottani 
járásbíróságnál kifogást emelt bizonyos nemzetiségi 
hírben álló tanuk vallomása ellen, amire kétségte
lenül alapos oka volt; különben is előre számolt 
eljárása következményeivel s igy csak mosolyoghat 
rajta, midőn ama kifogásolt tanuk turóczszentmár- 
toni kenyeres pajtásai elvfársaik nevében is lemon
danak ügyvédi tanácsának igénybevételéről. Tudni
való azonban, hogy a »N. N.* úgy tesz mint a sanda 
mészáros: másfelé néz s másfelé vág. Messinger dr. 
ugyanis magára vonta a t. túlzók haragját azzal, 
hogy több magyar takarékpénztárnál olcsóbb hitelt 
közvetít, mint az ottani pénzintézet szokott adni; 
egyébként pedig a magyarság tömörülésének 
egyik buzgó előmozdítója. Ezért jajául föl a t. tót 
túlzók érdekszövetkezete, Bárcsak többször volna 
szerencsénk hasonló följajduláshoz!

— Jégverés Folkusfalván. Folkusfalvi levelezőnk
írja: Folkusfalu községet, május hó 29-én nagy csa
pás érte ; szorgalmas népét déli pihenéséből a ritkán 
látható jég- és záporeső zavarta föl, mely földjét, 
vetését s minden reményét tönkre tette. Rövid idő 
alatt a falu alsó része viz alatt volt. Az iskolában 
20 cmnyi magasságban volt a viz, melyet kupával 
távolitoltunk el. A község utczai tönkre vannak téve, 
s az átjárás egyes helyeken lehetetlen. A kikelt vetés 
be van verve a földbe s lejtős helyen nyoma sin
csen. A réteken fii, helyett iszap, homok, kő van.
A nép nagy nyomor elé néz.

— A lelkes tarnóiak. Annak idején említettük, 
sőt elismeréssel emlékeztünk meg arról a hazafias 
lelkesedésről a melylyel Tarnón, ebben a tót nyelvű, 
de magyar érzelmű községben márczins 15 ikét meg
ünnepelték. Most ismét arról értesülünk, hogy Adám 
János ottani állami iskolai tanítónak kezdeménye
zéséből f. évi junius hó 9-ére nyári mulatságot ter
veznek a melyre a következő nyomtatott meghívót 
küldötték szét: »Meghivó. A tarnói állami elemi iskola 
a magyar daloskörrel 1901. évi junius hó 9-én, a 
daloskor javára, a tarnói erdőben tánczvigalmat ren
dez, melyre kivül czimzett urat és b. családját tisz
telettel meghívja a rendezőség. Belépti-dij tetszés 
szerint. Adakozásokat Adám János áll. tanító nyil
vánosan nyugtáz. Kezdete d. u. 1 órakor. Kedvezőt
len időjárás esetén a mulatság junius hó 16-án tar- 
tatik meg « Igen jól tennék a vármegye magyar ér
zelmű urai, ha az ily hazafias szellemű község lel
kesedését legalább azzal támogatnák, hogy az általuk 
rendezett mulatságon megjelennek és érdeklődésük
nek legalább azzal kifejezést adnak.

— Szuesányi »kürtös«-ünk azt a hírét, hogy a 
szuesányi >01vasó ős Társaskör* f. évi junius hó
9-ére tervezett nyári mulatságot úgy igazítja helyre 
rendes levelezőnk, hogy a mulatság nem junius 9-én, 
hanem junius hó 16-án a Hrabinka nevű ligetben 
fog megtartatni. A mulatság részletes programmját 
jövő számunk közli.

— A liptószentmiklósi gymnasium ügye megoldás felé 
közeleg. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
ter a helyszínén eszközlendő tárgyalás megejtésé- 
vel dr. Fináczy Ernő miniszteri osztálytanácsost, a 
középiskolai ügyosztály vezetőjét bizta meg. A liptó
szentmiklósi izraelita hitközség is megválasztotta 
már megbízottait a kik a miniszteri kiküldöttel tá r
gyalni fognak.

— Bolla altábornagy a Felvidéken Mint rózsa
hegyi levelezőnk irja, Bolla altábornagy és a hon
véd-főparancsnok adlatusa, a múlt héten a rózsa
hegyi 15. honvéd-gyalogezredet szemlélte meg és 
onnan Trencsénbe utazott az ottani honvédség meg
látogatására.

— Tűzoltó-mulatság. A klicsényi községi tűzoltó 
egyesület a mai napon délután 1 órakor tartja meg 
nyári mulatságát a Dubrava nevű ligetben. Ezen a 
mulatságon mindenkit szívesen látnak és a befolyó 
tiszta jövedelmet az egyesület humánus czéljainak 
elérésére fogjak fordítani. Belopti dijat csak a fér
fiak fizetnek fejenkint 1 koronát.

Gazdasági fogyasztási és értékesítő Szövet
kezetét alakítanak Liptóvarmegyében, a mely mozga
lom már annyira elő van készítve, hogy a végleges 
megalakulást f. évi junius hó 9-én megtarthatják. 
Jól tenné a turóczmegyei gazdasági egyesület, ha az 
alapszabályokat megszerezve Turóczban is megtenné 
az előmunkálatokat ily szövetkezetnek létesítésére, 
melyre sehol sincs nagyobb szükség mint itt.

— Szliacsfürdó. A most kezdődő nyári fürdő 
idényre már lázasan folynak az előkészületek. Sok 
szép újítással szépítik az úgyis remek fekvésű, kies 
fürdőt, s az előjelekből Ítélve, az idén nagyon szép 
fürdői élet van kilátásban. Szliacs fürdőt, mint hír
lik, fejedelmi vendég fogja felkeresni, a mennyiben 
a fürdőigazgatóság arról értesült, hogy Szerbia ki
rálynője, Draga Masina fog Szliácson hosszabb ideig 
üdülni. Felesleges is mondani, mily nagy vonzó erő
vel fog bírni e fejedelmi látogatás a fürdő-közön
ségre nézve.

1901. június 2. 3

... Szerkesztői üzenetek. ■■
J. L., Pápa. Kellő időben megérkezett. Köszönöm, jól 

használhattam. Máskor is írhatnál. Üdvözlünk. — R. S., Szu- 
csAny. Annak idején tudósítást kérünk. — F., Körmöczbánya. 
A folytatást és a közlemény befejező részét is megkaptuk. 
Nagyon köszönöm szives támogatását. — Gr. J., Tót-Prónán



Turócz-Szt.-Márton,
Mind a két közlemény megérkezett. Az egyiket fölhasználtam, 
a másikban csak gyönyörködhettem. — Helybeli. Ugyan kérem, 
csak nem gondolja komolyan, azt a mit irt. Vagy ha igen, nem té
telezi föl. hogy kötélnek állunk. Tessék csak reánk hízni, mi 
nagyon jól tudjuk, hogy mit csinálunk. Azért, hogy hallgatunk, 
abból nem következik, hogy nem is lestünk. Mindennek megjön 
az ideje.

Nyári menetrend a magyar kir. államvasutakon.
(Érvényes 1901. évi május 1-től kezdve.)

Budapest -T.-Szt.-Márton : T.-Szt.-Márton—Budapest:
Gyv. i. reggel 730, é. d. u. 1*58 i. d. u. 2-49, érk. este 9 20 
Szv. i. d. e. 9*35, érk. este 8-11 i.regg. 7-44, érk. este 7 00 
Gyv. i. d. u. 3-45, é. este 10-37 i. reg. 5-41, érk. d.u. 12-50 
Szv. i. d.u. 5-20, érk.reggel7'iö i. este9-03, érk.d.e. 10 03 
Vv. i.éjjel 1 no,érk.d.e 11-58 i. d.u. 4 32. érk.regg. 5-20 

T.-Szt.-Márton—Ruttka: Ruttka—T.-Szt.-Márton :
Gyv. ind. d.u. 1-58, érk. d.u. 2'0Ö i. d. u. 2-40, éne. d. u. 2 49 
Szv. i. este 811, érk. este 8-20 i. reg. 7-30, érk. reg. 7-44 
Gyv; i.este 10-37,érk.este I0‘45 i.reg. 5 30, érk. reg. 5-41 
Szv. i. regg. 7-16, érk. reg. 7-29 i. este 8-45, érk. este 9-03 
Vv. i. d.e. 11 58, érk. d.u. 12-10 i. d.u. 4 20, érk. d. u. 4.32 

Budapest—Zsolna Zsolna—Budapest:
Gyv. i.reggel7.30, érk. d.u. 1-50 i. d.u. 2 55, érk. este 9 25 
Szv. i. d.e. 9 25, érk. este 8-26 i. este9 25, érk. reg. 7-05 
Gyv. i. este 6-15, érk. éjjel 1213 i. éjjel 3-45, érk. d. e. 9-45 
Szv. i. éjjel 9-40, érk. regei 8-26 i. reg. 5 24, érk. d. u. 5.55 
A cs. k. szab. Kassa-Oderbergi vasút nyári menetrendje.

Kassa—Ruttka: Ruttka— K assa:
Szv. i. d.u. 4-00, érk. éjjel 11"20 i. d.u. 4-30,érk.éjjel 11 50 
Szv. i. d.u. n o , érk. este 8 08 i. este 10-50, érk. reg. 7 30 
Gyv.i. reg. 8 00, érk. d.u. 2-10 i.d.u. 2-33, érk. este 8 35 
Szv. i. reg. 5-05, é. délben 12-02 i. d. e. 9 15, érk. d. u. 3-33 
Szv. i. este 8-50, érk. reg. 5-20 i. reg. 4-45, érk.d. e. 11*50 

Ruttka—Zsolna: Zsolna—Ruttka:
Szv. i. reg. 8-05, érk. reg. 8-35 i. reg. 6-05, érk. reg. 6-40 
Szv. i. d u. 12-26, érk.d.u. 12-54 i. d. u. 3-40, érk. d. u. 4 06 
Gyv. i. d u. 2-22, érk. d. u. 2-45 i. d. u. 1-58, érk. d u. 2-21
Szv. i. este 8-34, érk. este 9 02 i. este 9-03, érk. este 9-40
Szv. i. éjjel 1134, é. éjjel 12 00 i. reg. 4 00, érk. reg. 4 30 

Kralován—Árvaváralja: Árvaváralja—Kralován:
Szv. i. d. e. 11-40, érk. d. u. n o  i. d.e. 9-15, érk. d.e. 10-50 
Szv. i. este 5-15, érk. este 6 52 i. este 5-27, érk. este 7-10
Szv. i. d. e. 8-56, érk. d. e. 1132 i. d.u. 3-00, érk..d.u. 4 35

Zsolna—Rajeczfürdö: Rajeczfürdö—Zsolna:
Szv. i. d. e. 9"00, érk. d. e. 9-57 i. reg. 7-03, érk. reg. 7-55
Szv. i. d. u. 3-48, érk. d. u. 4-37 i. d.e. 11 -48, érk. reg. 12 40
Szv. i.este9 30, érk.este 10 18 i. este 7-24, érk. reg. 8-15 
Május 26-tól, szept. 16-ig minden vasár- és ünnepnapon közi.:
Szv. i. d. u. ri8 , érk. d. u. 2-05 i. d. u. 2-26, érk. d. u-3'io
Szv.-—  i. éjj. 10-58, érk. éjj. 11-46

az 1889:XXXVIII. t.-cz. 7. f a  és őz 1891: XVI. t.-ez.j 
lő. $. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 
1886: XXIX. t.-cz. 22. §-a alapján történt törlések ér
vénytelenségét kimutathatják, e végből törlési kerese
tükét hat hónap alatt, vagyis az 1901. évi november 
bő 20-lk napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be. mert az ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő eltelte után indított törlési kereset annak a 
harmadik személynek, a ki időközben nyilvánkönyvijogot 
szerzett, hátrányára nem szolgálhat;

b) hogy mindazok, a kik az 1886: XXIX. t.-czikk 
16. és 18. §§-nak esetében — ideértve az utóbbi §-nnk 
az 1889: XXXVIII. t.-cz. ő. és 6. g-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, mert ezen meg nem hosszabbít ható 
határidő eltelte után ellentmondásuk többé figyelőmbe 
vétetni nem fog;

3. hogy mindazok, a kik a tclckkönyv átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által, nem kUlümbcn azok, 
kik az 1. és 2. pontban kürlllirt csctckon ki vili 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, — t 
okintotben lelszúllalásukat tartalmazó kérvényüket a te 

lekkünyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1901. évi 
november hó 20-lk napjáig bezárólag nyújtsák be, 
mert ezen meg nem liosszabbitható záros határidő eltelte 
után az átalakításkor közbejött téves bevezetésből szár
mazó bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik szemé
lyek irányában többé nem érvényesíthetik, az omlitott 
bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján és csak 
az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik 
személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.

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

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

Medzihradszky
kir. albiró.
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Hirdetmény.
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szivarkapapir
® • • s szivarkahüvely ^
kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb *  
anyagból készül; gyártásánál mindama vegyi szerek, -8^ 
a melyek az egészségre, föképen a légzési szervekre káros 

hatással lehetnek, mellőztctnek.
A Jacotai Monopol M 

„Zita Flcur 8 
P

ÍXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok
nak ajánlható a legmelegebben, a kik sokat dohá

nyoznak. — Kapható:
Wix Miksánál T.-Szt.-Márt(m))an.
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1078. Ik. az. 1901.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz-szt.-márloni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a m. kir. 
kincstárnak Velits Adolf s érdektársai elleni végre
hajtási ügyében Bella községben fekvő :

a) a bellai 309. sz. telekjben A. -f- 4 —6 sor-, 
noi/2 Hoc/ĵ /g jir sz a fe]Vett s Velits Adolf nevére 
irt jószágtestekre 110 K kikiáltási ár mellett,

b) a beli: i 393. sz. Ikjkvben A. I. 1 — 2. sor-, 
1128. 1147. hr. sz. a. felvett s Velits szül. Loner 
Johanna nevére irt ingatlanokra 178 K 20 f kikiál
tási ár melleti, — és

c) a bellai 486. sz. tkjben A. 1 sor-, 1142. 
hr. sz. a. felvett s B 1. tétel szerint 2/s részben 
Velits sz. Loner Johanna nevére irt jószágtestre 
882 K 20 f kikiáltási ár mellett a visszárverést el
rendelte és hogy ezen jószágtestek az 1901. évi junius 
ho 17-ik napján d. e. 10 órakor Bella községben a köz
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan- 
súg kikiállási árának 10°/o-át készpénzben, vagy 
óvadékképes érték papírban a kiküldött kezéhez 
letenni vagy pedig a bánatpénznek, a bíróságnál lett 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös- 
mervényt átszolgállatoi.

Kir. Jbiróság mint tkv. hatóság.
Turócz-Szt-Mártonban, 1901. április hó 28-án 

Medzihradszky kir. albiró.

Ö cs. és apostoli királyi Felségének legfelső elhatározása 
folytán ezennel megindittatik

a XXII-ik m, k. államsorsjáték
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. I 10 nyeremény á 1.000 kor.
1 » 60.000 » 20 » » 500 ,
1 > 20.000 » 50 > » 100 »
1 » 10.000 » 100 > » 60 »
2 nyeremény á 5.000 » 1000 » » 20 »
5 » » 2.000 » ■ 6500 » » 10 »

Az összes nyeremények készpénzben fizettetnek ki.
A húzás visszavophatlanul HMM. é v i  jm i í i iN  Imi 

2 s  a u  Budapesten történik.
Egy sorsjegy ára 4 koronával van megállapítva. 
Sorsjegyek kaphatók: a m. kir. loltójövedéki igaz
gatóságnál Budapesten (Csepelrakpart, Vámpalota),

}  a mely hatósághoz a megrendelt sorsjegyek ára
V postautalváijynyal előre beküldendő, továbbá: va-
» lamennyi posta-, adó-, vám- és sóliivatalnál, az
p  összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohány-tőzs-
V dében és váltóüzletben.
f  Budapesten, 1901. évi január hó 2-án. :
^  A m. kir. lottójóvedéki igazgatóság. J
v a a / n a a a a a a a a a a a a a a a a )
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A  R ic h t e r - f ó le

Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.

egy régi kipróbált háziszer, a moly már több mint 30 
év óta megbízható bedörzsölósűl alkalmaztatik kösz- 
vénynél, csúznál és meghűléseknél.
In t é s .  Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor mindig 

figyelemmel legyünk a „Horgony" védjegyro 
és a „Richter" ezógjegyzósre.

80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. árban úgyszólván minden 
gyógyszortárban kapható. Főraktár: T ö r ö k  
J ó z s e f  gyógyszerésznél B u d a p e s t e n .

Richter F. Ad. és társa,
c s á s z .  é s  k i r .  u d v a r i  s z á l l í t ó k .

o R u d o ls ta d t .  r

Faárvorési hirdetmény.338—1901. szám.
Az alább megnevezett, államilag kezelt erdők birtokosainak a folyó évben esedékes vágásterületein, 

nyilvános szóbeli árveréssel egybekötött zárt írásbeli ajánlatu versenytárgyalás utján a következő famennyiség 
kerül értékesítés alá:

Hirdetmény.
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. 1.- 
ezikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzé
sét rendelik, az 1892: XXIX. t.-ezikkben szabályozott 
eljárás a telekjegyzükönyvi bejegyzések lielyesbbil'ésével 
foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, kik az 18*6: XXIX. l.-ez. Iá. 

és 17. SS-i alapján, ideértve e tk oknak az 1**9. évi 
XXXVIII. t.-cz. á. és 6. §§-nihnn és :,z 1*91 :XM.  l.-ez. 
Lá. §. a) pontjában foglalt kiegésziléseit is. — valaininl

1 . Mosóczon 79 db. radfa, 1098 db. fenvőfatörzs 956 m8, 0691-70 kor. töértékben
2. I’rjékopán 314 „ „ 470 „ 3816- — „ „
3. Nedozoron 28 db. rudfa, 101 „ 38 „ 194-— „ „
4. Dubován 131 „ „ 483 „ „ 207 „ 1120-40 » »
5. Szklcnón 42 „ „ 1172 „ „ 1785 „ 13821-40 „ „

összesen 2*1 db. rudfa, 3108 <ll>. fenvőfatörzs 3456 m8, 25643-50 kor. tőértékben
Az árverés f. é. Junius hó 10-én d. e. 9 órakor Turócz-Szt.'-Mártonban az alólirt erdögondnokságnak 

a magyarországi tót közm. egyesület bérházában lévő hivatalos helyiségében fog megtartatni, melyhez az árve
rezni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy zárt Írásbeli ajánlataikat, melyekhez a becsár 10%-a 
óvadékkép készpénzben vagy óvadékképcs értékpapírokban csatolandó, az árverés megkezdése előtt alulírott 
kezeihez annál bizonyosabban nyújtsák be, mert a később érkezett ajánlatok, valamint a pót- és utóajánlatok 
figyelembe vétetni nem fognak. A zárt Írásbeli ajánlatok ivenként 1 koronás bélyeggel láttandók el, s bennök 
a felajánlott vételár számokkal és betűkkel Írandó ki. A vevő kőteles ajánlatában nevét, lakhelyét, utolsó 
postáját olvashatóan megjelölni s azt is kijelenteni, hogy az árverési feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti. 
Az árverési feltételek az alolirt erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Turócz-Szt.-Mártonban, 1901. május hó 25-én. Erdődi,
1. kir. főerdész.

L K szivarka
papir

óh az abból 
előállított 
hasonnevű

szivark a
hüvely

az eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja. 
Egy kiséret erről mindenkit meggyőz.

Kapható: Moskóczi Ferenr.zné üzletében Turócz-Szt.-Mártonban

Turóc-szt.-mártoni magyar nyomda — Moskóczi F.-né.
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