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

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

den bel- és külföldi hirdetési iroda fogad el.

A mi utaink.
Bizonyos, hogy a mi ulainkon is el lehet 

jutni Rómába, de — jegyzé meg előttem egy 
bicziklista, — a ki komolyan odatörekedik, az 
gyalogoljon ki a turóczi határra, s onnan az
tán bármely alkalmatosságra ülve, czélt ér! 
Úgy rémlett előttem, mintha ebben a gyöngéd 
malicziában közlekedési viszonyainkat após- 
tropháló czenzus foglaltatnék. Ilát szó a mi 
szó, falevél sem mozdul, ha szél nem fúj. Sze
met szúró igazság vedlik ki a turóczi utak 
kritikájából, az I. i., hogy a buzgó gondozás 
és szakavatott felügyelet daczára sem állják 
ki a versenyt sem az árvái, sem a liptói, sem 
pedig a trencséni utakkal. A tényekkel számoló 
érdekelt nagyon hajlandó ilyenkor elitélni az 
útépítéshez felhasznált anyagot, sorolván Tu- 
róczmegyét a természet azon mostoha gyer
mekei közé, melyeknek még jó útépítő anyaga 
sincsen.

Pedig, a kik úgy 40 évvel ezelőtt már 
javában szidták a németet s hazafias felhábo
rodással nézték Bach üzelmeit, egy félszemmel 
mégis csak észre kellett venniök, hogy az akkori 
Vorstandok Turócz főbb vonalain bentermell 
anyagból pompás utakat hoztak létre, nem az 
ország népe iránti figyelemből ugyan, hanem 
az esetleges rebellis mozgalmak elfojtására be
vonulandó császári hadak kényelmére.

Annyi bizonyos, hogy a német, kivált a 
porosz, ért az utak jókarban tartásához. Van 
rendszere az építésben, feltöltésben és kopta
tásban, még pedig bámulatos s úgy látszik, 
hogy ez a teutonok- és gólhoktól fennmaradt 
örökség, kik a hadakozó rómaiakat utánozták 
e téren.

A jó út létrehozásának legfőbb megölője 
persze a pekuniáris lehetetlenség ; az út pénzbe 
kerül, de a hol költség és jóakarat nem hiány
zik, olt sokat numerái, eltekintve az anyagtól, 
némely kipróbált, bár lényegtelennek is látszó 
fogás s munkakörülmény is.

Nincs ugyan szükség, hogy németektől 
tanuljunk, de tanulnunk mindeneseire kell. 
Ennek szükségességét szorgalmazza fentebbi 
bicziklista indokolt kritikája. De hát hol a bibit ?

A mi építőanyagunkat illeti, az csekély 
kivétellel, kifogástalan, lévén a megye északi

oldalán bőven előforduló s általánosan felhasz
nált kőzet jóminőségü gránit, a keménység 
6-od fokú képviselője. Másutt bizony ennél si
lányabb anyaggal is kénytelenek nemcsak be
érni, de jobban megfelelő utakat fenntartani. 
Sokoldalú megfigyeléssel azlán szembeötlővé 
váll előttünk ezen ok mibenléte. A kavicsolás, 
vagyis a felső réteg dispoziczionális állandósí
tásán múlik az egész. Minden út létrehozása 
lényegében abban áll, hogy a rugalmas, süp
pedhető talaj olynemü s összefüggően kemény 
bekérgeződését mozdítsuk elő, mely állandó 
formamegtartás mellett a vontatott terhek hely
változtatási körülményeit a lehetőség határáig 
megkönnyíti. Tehát egy csekélyke héj létesí
téséről van szó, mely keménységénél, alakjánál 
és ellenálló képességénél fogva szolgálja a 
közlekedés czéljait.

Ebből önkényt következik, hogy ha szik
lába vájt kompakt úttest lenne mindenütt lét
rehozható, elérnők legideálisabban a czélt. De 
erről álmodni sem lehet. Az utakat darabos, 
helyről-helyre hozott anyagból kell felépíteni, 
még pedig olyan jól, hogy a fentebbi ideális 
tökélyt minél jobban megközelítsék. A sziklába 
vágott út elméleti példája pedig önkényt uta
sítja a fáradozó embert, hogy igyekezzék mes
terségesen a közel összefüggőségét, egy kom
pakt egészszé való összetömörülését a lenető- 
ségig előmozdítani.

Nálunk ugyan figyelembe jön az út árkol- 
talása, a mi egyik fofeltétele a jó útnak; a 
forma ivessége is be van tartva s a hol a 
költségből futja, az alapítvány is »comme il 
fauU, de a feltöltő kavicsolással rendesen be
fejezést nyer az útépítés. Ezt a mozzanatot 
pedig csak éppen az érintettem kőtörnörités 
választja el a jóságra való igénytarlástól, mely 
csekélységnek látszó nálunk neglizsált, de egye
bütt divatozó l e h e n g e r l é s b ö l  áll.

Mit ér egy gránitkavicsa kerékvágásban? 
Semmit. A kocsikerék letördeli éleit és sárport 
morzsol belőle, vagy egyszerűen fél reszorítja, 
míg idővel a kavicsok egy része az így kelet
kezett sárba-porba szorul.

S ekkor örömmel konstatáljuk, hogy az út 
új, le van járva s meg fog felelni. De két év 
múlva újra nyomokat hasít a kerék s a tata
rozás kívánatos. Valóságos gránit-minotauru-

szok ezek a falánk utak. Sziléziában, Porosz
honban, do még Liptóban is személyes tapasz
talataim szerint a legcsekélyebb kavicsolást is 
lehengerelik 1—2 sőt 3-szor egy 30—40 mé
termázsás vashengerrel. A kövek ily nyomás 
alatt rendezkednek, egymás közé ékelődnek és 
keletkezik egy oly szárazfal-féle tömör és ke
mény felület, mely, ha az anyag minőségéhez 
képest nincsen is kivonva a kopás alól, de ez 
a kopás réteges, az egész felületre kiterjedő. 
Lám, ez kívánatos ulánzása a természetnek, 
mely pl. mikroszkopikus, kis kristályokból 
csakis nyomás állal hoz létre sokszor aczél- 
kemény, összefüggő kőzeteket.

A nálunk serény építésben levő s a megye
házától a vasúiig vezető utat, mint hallom, a 
kiváló szaktehetségü felügyelet már ilyen le- 
hengerléssel tervezi létrehozni, azért felvetett 
tapasztalataim leginkább az útápoló községek
nek szólnak s azon ötletből tétetett szóvá a, 
mi utaink állapota, mert Turócz-Szent-Márton 
főulezáját frissen kavicsolva látjuk s nem lé- 

i vén az lehengerelve, kárbaveszendő költség
nek ítéljük a ráfordított anyagot és munkát.

Poroszhonban ezenkívül különösen újon
nan kavicsolt és lehengerelt úttestek egyenle
tes lejáratását azzal is mozdítják elő, hogy az
u. n. úttörők 3 napig az illető út jobb oldalára 

|S—3 kőből álló tilalom halmazokat helyeznek 
s balfelé kényszerítik a közlekedést; a követ
kező 3 napig ismét jobbfelöl tartják fenn a 
járást, végül pedig hol jobbra, hol balra fel
váltva helyezik el a köveket s így kígyóvonal
ban járatják a kocsikat a friss úttesten. így 
két hét múlva az új út rendben van.

Azt hiszem, hogy ezek a csekélységnek 
látszó körülmények nálunk is meghonosodja
nak, közkivánatos. Azért johiszemüleg hívjuk 
fel sorainkra az érdekeltek figyelmét.

________ Figyelő.
Bolond gombák. Az anyakönyvi névlielyesbitésről 

czikkezik a pozsonyi szinliázllgy és más egyéb!) dolgai 
révén hírhedtté vált „Pressburger T a g b la t t s miután 
elég ügyes, de azért annál pcrlidcbb furfanggal ferdít 
egyet ez a német lap egy bclügyministeri rendeletén, 
igen természetes, hogy a „Ndrodnie Novinyu is tudomást 
vesz c czikkröl és „Bolond gomba" (Bláznivá buba) czirn 
alatti vezércikkében (május 7.) nemcsak hogy kontráz 
a német czikkezűnek, de rá is dupláz és „élbüdösités• 
neku nevezi a f. é. márczius hó 14-én kelt 24,233. sz.

A „ F E L V ID É K I H ÍR A D Ó " TÁ R C ZÁ JA .
Kürmöczbánya.

(Egy kis tájékoztató Körmüczbányasvidékéről nyaralók számára.)
— A * F e l v id é k i  H íra d ó *  e re d e t i  t á r c z á j a .  —

1. Körmöczbdnya fekvése, természeti s népviszonyai, rövid 
története.

Körmöczbánya a tenger színe felett 554 méter 
magasságban fekszik, Barsmegyében, az északi széles
ségnek 48° 30’ s Greenwichtöl .számítva a keleti hosz- 
szúságnak 180 25' fokai közt. Határoljak: északon 
Turócz-, keleten Zólyomtnegye ; déli s délnyugati részei 
Barsmegycbe esnek. Tulajdonképen hét hegy veszi kö
rül (Siebenberge): Birkenhügel, körmöczi s kékellői 
Stosz Crétteto), Volle Henne, Sturz, Rewolde, Kalvaria- 
hegy, Felülete tehát hegyes. Hegyei: az északi részen 
elterülő kúnosvágásai, jánoshegyi, s kékellői hegyes 
fensíknak s a Laurinhegységnek az ágai. Maga a varos 
az említett térséges fensík két nagy lánczolata által 
alkotott mély völgyben fekszik. A vidék legmagasabb 
pontja a »Dürrenstein« (Dörrenstein, Dornstein), mcssze- 
nyuló kilátással. A területén levő hegyek körülbelül 
két hegyrendszerhez tartoznak: a Kis-l'átra csoportjá
hoz tartozó Zsgyárhegystfghez; másrészről a Nagy-l'át- 
rához tartozó Laurinhegységhez keleten, mely azonban 
inkább határhegyseg (Zólyomvölgy). Legmagasabb 
pontjai: a »Goldbrunn« 12ŐG méter; a »Skalka« 117°

méter; a »Veresgyár« 1200 méter magasak. Ez utób
binak a közelében egy tengerszem is van. A kúnos
vágásai fensikláb fejlődik a város nyugati részén, a 
fakkal beültetett »Kalváriabegyc ; a jánoshegyiből a 
város északi részén emelkedő »Revoltahegy« s a kékel- 
lősből északkeleten a kékellői hegység.

Folyói nincsenek s csakis nagyobb patakok. A 
várost északról délnek keresztülfolyja a Körmöcz-patak, 
melynek felső része a »Trübes YVasser<; keleti felén 
pedig a Zólyom-patak, mely a Körmöcz-patakka! még 
a városban egyesül. Akármilyen jelentékteleneknek lát
szanak is e patakok, ipargazdasági szempontból igen 
nagy fontosságúak ; mert a bánya s zúzómüvek haj
tásánál nélkülözhetetlenek.

A város fekvése igazi felvidék. Van tava is, még 
pedig a vasúti állomás közelében. Nem nagy, de bővizű. 
A városi rétek (Stósz) aljában fekszik. Valóságos kis 
tengerszem. E tó vidéke pompás. Hátterében a hegy
oldalból hatalmas sziklatornyok emelkednek ki. így : 
a »Mena!stein« olyan, mint egy lestői várrom. Benne 
van elhelyezve az »Erzsébetink* emléktáblája. Mellette, 
illetőleg felette a 895 — 1070 méter magas »Stósz« fen- 
sikjára lehet jutni. A »Stósz* egy vízmedencze, 1027 
méter magas fensík. Belőle erednek a svábi s az úgy
nevezett »Weissbach« patakok. A víz 100 méter vas
tag rétegen szivárog át. A tó környéke tehát szép, 
regényes, szabad kilátást nyújtó, szelek állal védve, 
tiszta levegővel. Nyaraló helyül már a természet je
lölte ki.

A város éghajlata kellemes, egészséges. Időjárása 
különösen télen, nyáron s ősszel igen elviselhető. A 
nagy hidegtől s a forró nyár kellemetlenségeitől nem 
igen lehet tartani. A verőfényes ősz igazán élvezetes. 
Csak a tavasz nem képez külön időszakot. A tél s nyár 
közt enyészik el. Nedvessége csekély ; a szelek legin
kább északi irányúak. Van vízvezetéke (ivóvíz), 3700 
méter hosszú, 27 kifolyással. Kitűnő forrásvíz, mely a 
városba van bevezetve. Hőmérséke a víznek ingadozó. 
Körülbelül közepes hőmérséke 7 7 0 Celsius szerint.

A lakosok száma körülbelül 4200. Nyelvre nézve: 
csekélyebb szambán magyar, több német, eltótosodott 
német és tót. A német jelleg lassacskán fogy. Vallasra 
nézve a többség római katholikus, azutan ág. evangé
likus és izraelita. Foglalkozásuk : tisztviselő, iparos, ke
vés gazda, mert a talajviszonyok inkább az állattenyész
tésnek volnának kedvezők; ipari munkás, különösen 
bányamunkás. Történetét illetőleg keletkezésére nézve 
eltérők a vélemények. Annyi bizonyosnak latszik, hogy 
szarmaták (ismeretlen nép), a germánok törzsei; a gra
dok s karpok ; az avarok itt is éreztették hatásukat, 
mielőtt a szlávok a Kárpátokon átjöttek s megteleped
tek volna. Körmöcz vidéke a középkor közepén •Zó
lyomi erdö«*nek van elnevezve. A város tulajdonképeni 
alapját délről a Duna völgye felül (vízválasztón nem 
igen jöttek népek) bevándorló németek (szászok) ve
tették meg, kik mint szénégetők s bányászok telepít
tettek le. Először az 1295-ki oklevelekben fordul elő. 
A tatárjáráskor sokat szenvedett. A várost IV. Béla



19. szám.

belügyrainisteri rendelet alapján az anyakönyvvezetők 
által eszközölt névhelyesbitést. Esztinkbe jut az az ősrégi 
fabula a farkasról meg a bárányról ! Azok a jó nemet 
sógorok, a kik jobb Ügyhöz méltó nyakassággal ragasz
kodnak a magyarországi városok német neveihez (Klau- 
senburg, Segedin, Pestli, Fressburg, Kascliau, Kronstadt, 
Gllus stb. stb.), — és a mi nem kevésbé jó és kedves 
barátocskáink, a tótok, a kiknek ujságlapjaiban csak 
szótár segítségével igazodhatni el a magyarországi hely
nevek között, a melyekre a tót sajtónak saját külön 
nomenklatúrájuk van: zokon veszik, hogy a belügymi- 
nister azt a jogot adta az anyakönyvvezetőknek, hogy 
az eltótosított, elnémetesített, eloláhosított magyar csa
ládneveket helyesbítsék és magyarosan Írják bele az 
anyakönyvekbe! Nem furcsa dolog ez ? Uk a magyar 
helynevekkel úgy bánnak, mint a Csáky szalmájával, — 
nekltnk pedig nem szabad magyarosan Írni a nyilván 
magyar eredetit elrontott, elferdített családneveket?! 
Ezek szerint az újkori bölcsek szerint a világért sem 
szabad írni pl. így: Qoethe Farkas János, vagy Schiller 
Frigyes, vagy Lenau Miklós, vagy — Dubek Pál, — 
mórt ez vétség, bún a német nyelv, a tót nyelv és az 
illető családok ellen. De azért a „Pressburger Tagblatt" 
egész flott Írja a Koloman Szélit, az Alexander Plosst, 
a Dtsider Szilágyit,  — a „Národuie Noviny" pedig 
(ugyancsak a május 7. számában, a hol ez a „Bolond 
gomba" nyomdafestéket látott,) szintén ott van a Kol. 
Széli, a Kornél Visontai, a Viktor Pichler, a Stefan Ra- 
kovszky, a Pavel Urváry stb. No lám, a N. N. emberei
nek a nevek „olbltdösitéso" az, ha a magyar eredetit 
neveket helyes magyarsággal, vagyis magyarosan Írjuk 
anyakönyveinkbe; a magyar nevek „büdösek" teliét 
szerintük . . . s ezek az emberek mégis egész komolyan 
azt remélik, hogy magyar nevű és érzelmit képviselője
lölt holmi „erkölcsi és anyagi támogatás" fejében az ö 
pártjukra fog állani, az „illatos" növitek pártjára . . . ! 
Hát persze, persze: Quod licet Jovi, non licet bovi! 
Szlavizálni, germanizálni szabad ebben az országban, de 
a magyar, az — hallgasson! Hogy is ne! Hiszen ugyan
csak a „N.N." regéli nekünk egy másik liasonirásu német 
ujságlap, az „Agramer 7'agblattu nyomán, hogy mi is 
csak olyan apró népecske vagyunk, mint a liorvát, a tót, 
— no szóljunk hát bele a nagy Európa konczertjébe, 
hanem műveljük meg liorvát, tót stb. testvéreinkkel a 
kis káposztásunkat és igyekezzünk azon, hogy ezekkel 
a testvérekkel megszerettessük magunkat, mert e szere
tet többet fog érni a nagy Európa mostani elismerésénél, 
rokonszenvénél. . . . Azt persze nem mondja meg sem 
a német, sem a tót la]), hogy melyik az a recipe, a mely 
szerint a magyar itthon is megkedveltetheti magát. Nos, 
nem más az, mint, hogy engedjük át kis káposztásunk
ban a káposztafejeket a mi igen kedves testvéreinknek, 
mi pedig elégedjünk meg a csutkával, a csiga-bigával s 
más egyebekkel, a mi a káposztásokon még teremni 
szokott.

Nos, ilyen tájt, a meleg tavaszi esők után ott, a 
hová a naj) sugarai nem férkőznek, a nyirkos, dolios 
helyeken, bőven megterem a bolond gomba és teljed .. .  
szaporodik, de — hál’ Istennek! — csak egy pár ostoba 
legyecskében tesz kárt, mert már a kis erdei cziczkány 
is gondosan elkerüli . . .

A munkás-törvények.
Hazánk gazdaközönsége már régen tisztában 

van azzal, hogy a mióta Darányi miniszter vette kezébe 
a földmivelésügyi m. kir. minisztérium vezetését, a mező- 
gazdaság, de különösen a munkások érdekének neg- 
óvására annyi történt, a mennyit még évtizedek alatt 
sem lehetett várni.

A szoczialis kérdésnek napirendről való eltűnése 
tisztán és egyedül azoknak a törvényeknek tulajdonít
hatók, a melyek a munkások érdekeit is figyelembe 
véve, azoknak jogait is biztosították. Nem lehetnek 
többé kiszolgáltatva spekuláló kalandoroknak, a kik a 
munkásokat csak eszközöknek tekintették csalárd czél- 
jaiknak elérésében. E mellett a munkások érdekeit 
védő törvények a munkaadó jogos érdekeit is figye
lemben tartják s ennek tulajdonítható, hogy ezek általá
nos rokonszenvvel fogadtattak mindkét részről.

2 Turócz-Szt.-Márton,

alatt letelepedett nemesek erősítették meg. Kezdetben 
csak palánkszerüleg, később magas kőfalakkal, s bás
tyákkal pedig mint a többi alsó bányavárost a 15. szá
zadban vették körül.

Róbert Károly 1326-ban szabad kir. s főbánya
várossá teszi (ebben az időben sok város lett szabad 
királyi) s a kamara grófság székhelyévé. Ugyancsak ő 
adja a varos körül elterülő erdőségeket is (planum ci- 
vicum). E varos múltja szép és tanulságos. Idők folytán 
falai közt megfordultak: Nagy Lajos és leánya Maria; 
Zsigmond, ki az aisó banyavarosokat nejének Borbálá
nak adja, minek következtében a királynék birtokolják 
ezután; Hunyadi János, Giskra János; Mátyás kiráiy s 
neje Beatrix; az összes erdélyi fejedelmek; II. József, 
kinek ittlétét a város felett levő hegyen (Revolta) egy 
vastáblával örökítették meg; I. Ferencz.

Körmöcz a zólyomi vár tartozéka volt s a vár 
fenntartására évi adót is fizetett. A husszitak idejében 
sokat szenvedett. A ió.'században 1529-ben mar jelen
tékeny erdőségei s birtokai voltak: a stószi íensikból 
a zólyomi várhoz tartozó rész; a mutnai uradalom ; a 
Thurzó Jánostól megvett alsó-, felső-turcseki, szklenói, 
felsŐ-stubnyai, háji s alsó-stubnyai részek. Körmöcz 
1848-ban önálló törvényhatóság lett; 1876-tól azonban 
rendezett tanácsú város.

(Folyt köv.)

Néhány nap múlva a munkástörvények egész so
rozata életbe fog lépni. Eddig négy ilyen törvény fog
lalkoztatta közigazgatási szervezetünket; e hó 15-tol 
fogva pedig beilleszkedik a közigazgatás munkarendjébe 
az erdómunkasokiól és a dohány kertészekről szóló két 
törvény, valamint a tárgyánál fogva ugyan nem, de 
szelleménél fogva annál inkább rokon alkotás: a gazda
tiszti törvény is.

Azt mondhatjuk, hogy, kivéve a hivatásos és kvali
fikáltnak nevezhető ipari munkásokat, a munkásügyi 
törvényhozás hat alkotása hazánk összes munkásnépére 
kiterjed s alig képzelhető ma kenyerét testi munkával 
kereső ember Magyarországon, a ki a munkásügyi tör
vények valamelyike alapján könnyen, olcsón és gyorsan 
ne kereshetné meg az igazságát.

A mint tudjuk, a munkásügyi törvények mig egy
részt védik a munkások emberi jogait és keresményét, 
másrészt szigorú intézkedéseket tartalmaznak a szerző
désszegő, rendbontó, egyszóval a békés társadalmi munka 
ellen törő cselekmények tekintetében. A szóban levő 
törvények teljes beválása mellett szól azon körülmény, 
hogy megtorló intézkedéseik alkalmazására mindeddig 
igen kevés esetben volt szükség. Azon visszaélések, a 
melyek a munkás jogos keresetét támadták meg, más
részt a munkásoknak, ho' önvédelemből, hol félreveze
tésből mutatkozott erőszakos cselekményei a törvények 
életbeléptével megszűntek.

A közönség bizalma a munkásügyi törvények sza
batos rendelkezései iránt két irányban nyilvánult. Egy
részt igen kevés vitás kérdés merült fel a munkaadók 
és munkások között, melyeknek eligazítása végett a 
hatósághoz kellett volna menni, másrészt a hatóság 
igénybevételének szüksége esetén a felek a legtöbb 
esetben a közigazgatási hatósághoz fordultak. A mun- 
kás-pöiök elintézésénél most már szilárdan megszabott 
elvek szolgálnak támpontul, ennélfogva biztosabb lett 
az ítélkezés az első fokon s kevesebb lett azon esetek 
száma, a melyekben a legfelső hatóságnak kell dönteni. 
A jogbiztonságot egyébként nagyrészben annak is kö
szönhetjük, hogy a munkás-szerződések a községi jegy
zők közrehatása mellett világosabb és határozottabb 
szöveggel jönnek létre. Előbb a munkások sok esetben 
mást véltek ki'magyarázhatni a szerződésekből, mint a 
mi bennük irva volt. A munkaadók részéről sem hiány
zott a törekvés, hogy a szerződések homályos pontjait 
a maguk javára magyarázzák. Most a záradékoló köz
ségi jegyző vagy a láttamozó hatósági tanú, a törvény 
rendeletére megmagyarázza a szerződést és az esetleges, 
ellentétes felfogások, mára szerződéskötés aktusánál 
helyes mederbe terelődnek.

Ha mindezekhez hozzávesszük még, hogy az 
uzsoraszerii kihasználást leplező szerződési kikötések a 
munkásszerződésekből, az uj törvények hatása alatt 
eltűntek, megnyugvással mondhatjuk, hogy mindaz, a 
mit a munkás-jogviszonyok egészséges fejlődése érde
kében a munkástörvényektől vártunk, a megvalósulás 
utján van.

Az úgynevezett szocziális törvényeknek, a rendé
szeti és juriszdikezionális pontokon kívül harmadik sar
kalatos tartalmát a munkások erkölcsi és anyagi támo
gatása képezi. Az ezzel kapcsolatos intézmények közül 
működni látjuk a munkásközvetitést, a községi segély
alapokat, a népkönyvtárakat, a munkás* és cselédse
gélypénztáré Természetes, hogy az alatt a rövid idő 
alatt, a mióta ezen intézmények törvényes alapjukat 
megnyerték, teljesen még nem hathatták át az egész 
országot. Ezek létesítése egészen más munkát igényel, 
mint a szóban levő törvények egyéb intézkedéseinek 
megvalósítása. A rendőri intézkedések és a juriszdikezió 
felmerült esetek elintézésére szorítkozik. Kezdeménye
zéssel és legerősebb fajta munkával: az alkotás munká
jával — nem jár. Ellenben azok az intézmények, a 
melyeknek czélja a munkások általános és szakszerű 
értelmű fejlesztése, gazdasági boldogulásuk elősegítése, 
sorsuk biztosítása, az érdekeltek spontán munkájával, 
a mi viszonyaink között nem jönnek létre. Ezeknél a 
kezdeményezés, az alkotásnak úgyszólván összes teendői 
a közigazgatási szervezetre háramlanak. Láttuk a segély
pénztárnál, hogy tagjai legelőbb ott csoportosultak, a 
hol a községi elöljáróság szóval, tettel, jó példával ment 
előre. A kormány tetemes anyagi áldozatokat képes 
hozni a szóban levő czélokra; erélyes cs czéltudatos 
módon képes vezetni az akcziót. A tulajdonképpeni 
munka kivitele azonban éppen oly lehetetlen ezen leg
felsőbb fokon, mint a legalsóbban, t. i. az érdekelt 
munkásnép saját körében. A pozitív munka tehát egé
szében a helyi hatóságoké, a végrehajtó apparátusé.

A milyen nagy érdekek fűződnek ahhoz, hogy a 
munkásügyi törvényeknek ne csak rendőri, de jurisz
dikezionális részei is áthassák az országot, annyira ke
vésnek látjuk közigazgatásunk jelenlegi erőit, a gazda
sági s humanitárius alkotások gyorsabb lépésekben 
való előrevitelére. És ha a munkásügyi törvények foly
tán beállott megnyugvás és bizalom melleit a jövőben 
sem félhetünk attól, hogy a rendőri és jurszdikezionális 
munkásügyek túlterhelik közigazgatásunkat, arra már 
nem igen látunk lehetőséget, hogy a meglevő közigaz
gatási szervezet annyi időt és munkát képes legyen 
szentelni az említett intézmények gyors elterjesztésére, 
mint az kívánatos volna.

Azt hiszszük, ezen nézetünket részletesen indokolni 
fölösleges. Az az átnézet, a melyet a munkásügyi tör
vények végrehajtásával kapcsolatos teendők összefog
lalásával adni igyekeztünk, minden érvelésnél ékesszó* 
lobban beszél. Mindenesetre újabb indokát képezi annak 
a már sokszor hangoztatott követelésnek, hogy a helyi 
igazgatás munkaerői a nagy méretekben fejlődő gazda
sági igazgatás követelményeihez képest mielőbb szapo* 
rittassanak.

F K I. V I  »  É K  I H I B Á I *  Ő
Megyei élet.

Arvamegye közig* bizottsági ülése.
Arvavármegye közigizgatási bizottsága május hó 

o*an tartotta ülését Csillaghy József főispán elnöklete 
alatt. Az ülés tárgyát a bizottság előadóinak rendes 
havi jelentései képezték.

A kir. pénzügyigazgató részletes jelentése sze
rint, a -melyet térszűke miatt csak kivonatosan közöl
hetünk, a hátralékok a következők: április hó végével : 
I. Egyenes adóban: 237517 K 08 f. II. Hadmentességi 
díjban: 14439 K 91 f. III. Bélyeg és jogilletéknél: 52889 K 
89 f. IV. Fogyasztási és italadókban: 29583 K 11 f.

Az árvaszéki elnök jelenti, hogy április hó folya
mán gyámi nyilvántartásba felvétetett 209 gyámolt, 
gyámi nyilvántartásból kivezettetett 61 gyámolt és 16 
gondnokolt.

A megyei főorvos jelentése értelmében április hó 
folyamán az általános Közegészségi állapot kitűnőnek 
mondható, a mennyiben a megbetegedési és halálozási 
arány kedvező volt és hevenyfertőző kórok közül csak
2 halálos kimenetelű roncsoló torokgyík észleltetett 
még pedig, Alsó-Lehotán és Námesztón.

A közgazdasági előadó következőkben terjeszti elő 
április havi jelentését: Az őszi vetések állása kedvező 
a mennyiben jól teleltek ki. A tavaszi vetés és ültetési 
munkák elkésve, április hó első napjaiban kezdődtek 
s még nincsenek befejezve. Úgy a természetes, mint a 
mesterséges takarmány a kaszalókon s a fű a legelőkön 
igen lassan fejlődik a hideg időjárás miatt, s a gazda
közönségnek sok gondot okoz, mert a száraz takarmány 
már nagyon fogytán van, a mi az állatállományon észre 
is vehető. Az állatállomány teljesen egészséges, kivévén 
a juhokat, a melyek a tavalyi nedves év folytán métely
ben hullanak. A két fedeztetési állomáson, úgymint 
Alsó-Kubinban két ménnel és pedig egy félvér angollal 
s egy lipiczaival, s Trsztenán 3 ménnel, csupa lipiczai- 
val, a fedeztetések márczius 1 óta folynak. Az apaal- 
latvizsgálatok az egész vármegye területén keresztül 
vitettek, s most folynak a ló- és szarvasmarha-vizsgá
latok. A múlt hóban tartotta alakuló gyűlését a vár
megyei mezőgazdasági bizottság s elnökévé Zierotin 
Előd grófot választotta meg. Alakulóban van Alsó- 
Kubinban egy gazdasági szövetség, mely főleg a tej
termékek földolgozásáról és értékesítéséről való gon
doskodást tűzné ki czéljáúl,

A kir. ügyész jelenti, hogy április hóban letartóz
tatott volt az alsó-kubini fogházban 2 férfi s 3 nő, a 
námesztóiban 11 férfi s 1 nő, a trszteuaiban 5 férfi s
3 nő, valamennyien jogszerüleg elitéltek. A trsztenai és 
alsó-kubini fogházak biztonsága és fölszerelése mindenben 
megfelelt a követelményeknek. A námesztói kir. járás- 
bíróság fogházának átalakítására vonatkozó ügyiratok 
az igazságügyminiszteriumnál vannak. Élelmezés kifogás
talan, egészségi állapot kedvező, a fegyelem minden 
tekintetben megfelelő volt.

A kir. tanfelügyelő beszámol április havi iskolalá
togatásairól s ennek során kiemeli Lojj'ay Jusztin szt.- 
ferenezrendi szerzetest, a trsztenai r. kath. el. iskola 
3—6 fiúosztályának tanítóját, mint olyat, a ki kiváló 
elismerésre méltó eredményt mutat fel.

1901. május 12.

Egyesületi élet.
A turóczmegyei Általános Tanitóegylet mosócz- 

zniói köre f. hó 4-én tartotta Abrahámfalván tavaszi 
rendes gyűlését a tagoknak s a vidék tanügybarátainak 
legnagyobb érdeklődése mellett. Ulrich Vendel köri 
elnök üdvözölve a megjelent kir. tanfelügyelőt, Justh 
Ferencz orsz. képviselőt és a megjelent vendégeket, az 
ülést megnyitotta. Berecz Gyula kir. tanfelügyelő meg
köszönve az üdvözlést, a maga részéről is örömmel 
látja a kerület képviselőjének megjelenését és ezt az 
alkalmat felhasználja arra, hogy a népoktatásügy veze
tésében eddigi támogatását megköszönve kérje, hogy a 
közoktatás és annak munkásai iránt eddig tanúsított 
igazi érdeklődését és jóindulatát tartsa meg. A lelkesen 
megéljenzett beszéd után Justh Ferencz képviselő emel
kedett szólásra és meleg hangon biztosította a megje
lent tanférfiakat, hogy mindenkor örömére fog szolgálni, 
ha a vármegye hazafias népoktatásának előbbre vite
lére közremüködhetik. Mint vendégek jelen voltuk még: 
Fukasz József, szt.-györgyi plébános és Kontsek György 
földbirtokos, a kik mostani megjelenésükkel is kimutat
ták különösen az ábrahámfalvi iskola és annak ügyei 
iránti meleg érdeklődésüket.

A gyűlés tárgysorozata érdekes és tanulságos 
volt. Ügyesen tanított Müller Ottilia, znióváraljai áll. 
isk. tanítónő, a ki a gyakrabban előforduló mérges nö
vények felismerésére igyekezett oktatni a gyermekeket. 
Czinczik Nándor, szlováni tanítónak a tanítás szemléleti 
voltáról tartott felolvasást. A kör a Ruttkán tartandó 
közgyűlés elé utalta mind tárgyának jelentősége, mind 
pedig ügyes kidolgozásánál fogva,

A gyűlést társas ebéd követte, a mely igen ke
délyesen folyt le. A társaság, melynek körében ott volt 
Kontsek Györgyné és Dávid János, megyei várnagy is, 
jó hangulatban egész a késő délutáni órákig együtt 
maradt.

Ezen alkalomból Justh Ferencz, országgyűlési 
képviselő Berecz Gyula kir. tanfelügyelőhöz intézett le
velében 50 koronát ajánlott fel a » Tanítók Háza« turócz
megyei szobája javára. A nemes tett önmagát dicséri 
s a tanítóság hálatelten mond köszönetét az adomá
nyozónak, a ki ezzel még szorosabban fűzte magahoz 
a tanítók szivét.



Körmöczbányai levelek.
1901 május 6.
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I.
Előkelő színvonalú estélyt rendezett a körmöcz- 

bányai nőegyesület e hó 5-én a »Szarvas«-szál!ó nagy
termében. A körmöczbányai társadalmi életnek, a ma
gyarosodás terjesztésének elsőrangú tényezője ez az 
egyesület, a melynek élén Havass Béláné úrasszony 
áll, a ki finom lelkűidével, szinérzékével egész erejét 
belefekteti abba az áldásos ügykezelésbe, a melylyel 
az egyesület sikereit a közönség körében állandósítani 
igyekszik. Mellette vállvetve küzd az egyesület érde
keiért Pállá Ákos titkár, ez az ezerkezü ember, a ki 
Körmöczbánya műkedvelőinek sorában már is annyi 
buzgalmat fejtett ki sokoldalú tevékenységével, hogy 
méltán elismerés illeti fáradozásait e lapok hasábain is. 
Nincs hangverseny, szinielőadás, a hol az ő fáradha
tatlan keze bele nem fogna a rendezésbe, mint szereplő 
pedig pótolhatatlan előadási képességével, jóizü humo
rával, kaczagtató mókáival. Az estélyen színre került 
Lunn J. »Apró félreértések* és Mocsári B. »A szálka* 
ez. vigjátéka. Az első darab szinrehozatalában részt* 
vettek: Links Margit, Wanschada Frida úrhölgyek, 
Eltrenbaum József, Heller Ágost, Jeszenszky József, 
Keszler Lajos, Márton Jakab, Pállá Ákos urak. A má
sodikban : Havas Mariska, Kuchinka Ilona úrhölgyek, 
Eleőd Kende, Vattay Nándor urak. A szereplők vala
mennyien dicséretesen megállták helyüket, a közönség 
sűrű tapssal honorálta fáradozásaikat. Előadás után 
tánczmulatság volt. A négyest negyven pár tanezoita. 
Az estély úgy erkölcsileg, mint anyagilag fényesen si
került, a mi eléggé illusztrálja az egyesület vezetőségé
nek kiterjedett ügybuzgalmát. Valóban nagy elismerés
sel tartozhat a körmöczbányai közönség Havass Béláné 
úrasszonynak, a ki finom műérzékével mindég meg 
tudja találni az utat a társadalmi élet hathatós előmoz
dítására, a magyarosodás terjesztésére.

*
E hó 5-én tartotta pártgyűlését a körmöczbányai 

szabadelvüpárt nagy részvétel mellett. A gyűlésen 
Rakovszky Imre elnökölt, a jegyzői tisztet dr. Eleőd 
Tibor vezette. A pártgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
Chabada József jelenlegi képviselőt kiáltotta ki jelölt
nek, a kinek újbóli megválasztatása bizonyos. Üdvözlő 
sürgönyöket küldött a párt Széli Kálmán miniszterel
nöknek, Báró Podmaniczky Frigyes az országos szabad
elvű párt elnökének és Chabada József képviselőnek.*)

Alig hunyta be szemeit Belházy apát-plébános, 
és már is megkezdődött a városi képviselő-testület tag
jainak az ajtaján az ezen állásra aspirálók kopogtatása, 
bemutatása és az Ígéretek bekérése.

Brcttyánszlcy a jánosréti, Buőcz a kékellői plébá
nos és Grosch püspöki aktüarius a jelöltek.

Feltűnő, hogy oly fiatal ember mint a püspöki 
aktuarius — azt mondják, hogy alig három éves pap — 
oly férfiakkal óhajt mérkőzni, a kik az egyház terén — 
és a körmöczi patronatus körében már huszonöt év óta 
működve, bizonyára bizonyos érdemedre is tettek szert.

Meg vagyunk győződve, hogy a városi képviselő- 
testület is inkább a kort és az ennek révén szerzett 
érdemeket fogja inkább latba vetni a választásnál.

*
Minden évben vagy hatvan budapesti leánykát 

hoznak fel Körmöczre, hogy itt a szünidőben üdüljenek. 
Körmöcz hatósága eme gyermeksereget a városi elemi 
iskola épületében szokta elhelyezni akként, hogy a tan
termek lakó- és hálóhelyiségeknek rendeztetnek be, a 
mi talán mégis kissé különös, mert e beteges, apró 
nép a körmöczi gyermekek egészségét is veszélyezteti.

A múlt heti városi közgyűlésben egy v. képvi
selő a leghatározottabban tiltakozott a gyermekeiket 
féltő szülők nevében az ellen, hogy a kitelepítendő bu
dapesti gyermekek a városi elemi iskolaépület tanter
meiben szóllásoltassanak el; ellenben a legmelegebben 
ajánlotta, hogy a gyermektelep Körmöczre kihozassék, 
s teljesen megfelelő pártolásban részesüljön.

Eme indítvány két szótöbbséggel leszavaztatott 
ugyan, de ezzel talán még nem ejtetett el egyúttal, a 
mennyiben a városi közgyűlés eme határozata ellen 
fellebbezés adatott be.

*) Egy újabb levél szerint igen hízelgő válaszok érkez
tek az üdvözlő táviratokra és hogy Chabada Józsefnek alig lesz 
ellenjelöltje. Helyes! Csak az lehet igazi képviselője kerületé
nek, a ki annak minden ügyét-baját apróra ismeri, s ennek 
alapján érzéke van a lakosság óhajai iránt. S ugyan ki ismerné 
jobban Körmüczbányát, mint annak szülöttje, annak évtizede
ken át volt tisztviselője, polgármestere ? Szerte.

H Í R E I N K .
— Justh Ferencz orsz. képviselő a verseczi és 

pancsovai uj főispánnak bajsai Zákó Milánnak beik
tatási ünnepségére Verseczre és onnan Pancsovára 
utazott.

— Adomány a »Tanitók Háza* javára Justh Fe
rencz orsz. képviselő a népoktatásügy munkásai 
iránt táplált rokonszenvének legközelebb azáltal is 
kifejezést adott, hogy a turóczmegyei tanítóknak szoba- 
alapitványához 50 koronát ajándékozott, a mely 
összegnek rendeltetési helyére való beküldésére a 
kir. tanfelügyelőt kérte föl.

— Znióváraljáról értesülünk, hogy ott a múlt 
héten a magyar társadalomnak minden számottevő 
tagja összesereglett Somogyi Géza tanitóképezdei 
igazgatónál, hogy nejének névnapja alkalmából jóki- 
vánatait kifejezze. Örömmel latjuk a znióváraljai 
magyar társadalomnak ezen szép összetartását, a mely 
nemcsak a közügyekben, de még ily családias jellegű 
összejövetelekben is megnyilatkozik. A kedélyes tár

saság együtt maradt a késő délutáni órákig, dicsérve 
a háziasszony kedvességét és konyháját.

— Hynien. Kilián Gyula borsodi földbirtokos fia ; 
dr. Kilián Tibor budapesti ügyvéd, f. évi május hó 
5-én eljegyezte Fekete Ilonkát, Fekete Miklós kir. 
táblai biró leányát. — Gratulálunk !

— A ruttkai rom. kath. hitközség 5000 korona 
segélyt nyert a vallás alapból. Ezt a segítséget Halkó 
Zoltán plébános és Kaffenda Frigyes birtokosból álló 
küldöttség, a melyet Lehoizky Antal orsz. képviselő 
vezetett, köszönte meg illetékes helyen.

— Közgyűlés. A turócz-szent mártoni magyar 
olvasókör a múlt hétfőn tartott választmányi ülést, 
a melyen elhatározták, hogy az évi rendes közgyűlést 
f. évi május hú 19-én délután az olvasókör helyisé
gében tartják meg.

— A znióváraljai vasútállomás czimü czikkünk 
nemcsak Znióváralján és környékén keltett remény- 
teljes bizalmat arra, hogy ez a kérdés immár napi
rendre került, de Turóczmegyének egyik régi barátja 
is a következő levelet intézte hozzánk Budapestről:
• Tisztelt uram ! Alolirt 10 évet töltött mint vasutas 
Turóczban, e kies s előttem feledhetlen megyében. 
Azokat a misériákat, amelyeket becses lapjának 18. 
számában a zniói állomásra vonatkozólag a vezér- 
czikkben leír, azok nekem is feltűntek s csak azt 
csodáltam mindig, hogy az érdekeltek nem mozogtak. 
Részemről azt ajánlom s annak feltétlenül foganatja 
is lesz, ha t. i. az érdekelt községek egyetemben a 
megye utján folyamodnának a m. kir. államvasutak 
igazgatóságához, annál is inkább sikerülne az, ha 
ezen folyamodvány átnyujtásával Justh főispán ő 
méltóságát felkérnék. Maradok hazafiúi tisztelettel 
farádi Balogh Lajos, máv. ellenőr.* Közö jük a levelet 
s az érdekeltek figyelmébe ajánljuk. De kívánatosnak 
tartjuk, hogy lépjenek érintkezésbe a raiskolezi üzlet
vezetőség kiváló vezetőjével Görgey László üzletveze
tővel is, a ki e vármegye iránt érzett jóindulatú ér
deklődésének csak nemrég is kifejezést adott, a midőn 
a tanuló seregnek tehervonattal leendő hazaszállítását 
kieszközölte. Reméljük, hogy méltányos felszólalá
sunknak meg lesz a sikere. A kérdést különben ébren 
tartjuk és annak minden mozzanatáról értesítjük 
olvasóinkat.

— Mosóczon fogyasztási szövetkezet van alaku
lóban Részesjegyeket a lakosság már szép számban 
jegyzett. Egy előértekezlet, melyen a központi •Han
gya* szövetkezet is képviselve volt, f. hó 8-án lett 
megtartva. Legközelebb tartatik az alakuló közgyűlés, 
melyen az igazgatóválasztmány választása is megej- 
tetik. A szövetkezet létrejötte leginkább báró Révay 
Ferencz áldozatkészségének s Dittert Gyula urad. fő
erdész buzgó fáradozásainak köszönhető.

— Majális. A mint már múlt számunkban is 
jeleztük, a Turóczi Kereskedő Ifjak Egyesülete f. hó 
26-án d. u. (pünkösdvasárnapján) majálist rendez. 
Az eredeti terv annyiban változott, hogy nem a 
»Sztrányá«-ba történik a kirándulás, hanem a köze
lebb fekvő s igy kényelmesebben elérhető jahodniki 
ligetbe. E mulatság sikere eleve is biztosítottnak lát
szik, amennyiben az érdeklődés máris óriási. A meg
hívók a legközelebbi napokban fognak szétküldetni.

— Államsegély. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter, a kereskedelmi miniszter kezelése 
alatt álló orsz. ipariskolai alapból, a turócz-szent- 
mártoni állami iparos tanoncziskola részére 1200 
korona államsegélyt engedélyezett.

— Tanügyi hírek. A vriczkói állami elemi iskola 
felépítésének biztosítására tartott második árlejtés 
sem vezetett eredményre. Beérkezett azonban egy 
utóajánlat, a melynek folytán ennek az iskolának 
a felépítése biztosítottnak tekinthető. A folkusfalvi 
iskola felépítése tárgyában Komenda István jónevü 
vállalkozóval köttetett meg a szerződés.

— Eljegyzés. Zachár István beszterczebányai 
kir. törvényszéki aljegyző eljegyezte néhai Göllner 
Frigyes gyógyszerész leányát, Elzát.

— Kinevezés- Hoznék János beszterczebányai 
kincstári ügyész valóságos jogügyi tanácsossá nevez
tetett ki.

— Vizsgák. Az alsó-kubini áll. felső kereskedelmi 
iskolában a felső osztály osztályvizsgálata május hó 
13-án tartatik meg. Az érettségi Írásbeli vizsgálatok 
napjai következőkép állapíttattak meg: május 15-én 
magyar ny., május 17-én német ny., május 20-án fran- 
czia ny., május 2 1-én keresk. levelezés, május 22-én 
keresk. számtan, május 23-án politikai számtan s 
május 24-én könyvvitel.

— Alkalmi kiállítás. Tudvalevő dolog, hogy Matula 
János turócz-szent-mártoni czipészmester kiállított 
munkáért kitüntetést kapott a párisi kiállításon. E 
munkák visszaérkezvén, említett czipészmester azokat 
beakarja mutatni az érdeklődő közönségnek, s e vég
ből ma délután kiállítja azokat az ipartestület hiva
talos helyiségeiben (Ivánka-féle vendéglő épületében), 
a mire olvasóinkat ezennel figyelmeztetjük. Belépő
díj nincs, s igy remélhető, hogy mennél többen tekin
tik meg e derék, igyekvő, fiatal iparosmesternek azon 
munkáit, a melyek még a világhírű franczia czipészek 
által előállított lábbeliekkel is kiállották a versenyt.

— Körmöczbánya hely plébánosa. Mint értesü
lünk dr. Rimely Károly, beszterczebányai püspök a 
Belházy Imre apát-plébanos halálával megüresedett 
állás teendőinek ellátásával Jozif László segedle'.készt 
bízta meg.

— Az orsz. tornaversenyre a znióváraljai állami 1 
tanitóképezde is jelentkezett Ez az intézet 32 nővén 
dékktsi fog résztvenni és már hónapok óta nagyban 
folynak az előkészületek arra, hogy jól megállják

helyüket. Az intézet buzgó tanára Pdrvy Endre fárad* 
ságot nem ismerve tesz meg mindent, hogy az e lő ír  
versenypontok minél tökéletesebben gyakoroltassanak. 
De az ifjúságot is dicséret illeti, mert minden szabad 
idejét testedzésre fordítja. Mindebben érdeme van az 
intézet igazgatójának is, a ki testi nevelésre kiváló 
súlyt helyez. A znióváraljai állami tanítóképző inté
zet növendékei a bajnok-utezai elemi iskola helyisé
geiben lesznek elszállásolva. A közoktatási miniszter 
is bizonyos összeget fog adni arra a czélra, hogy a 
szegényebb sorsú növendékek is részt vehessenek.

— Becsapott munkások. Nagy feltűnést keltett 
egy e héten Turócz-Szt.-Mártonon gyalog bevonuló, 
férfiakból, nőkből, legényekből s lányokból álló vagy 
130 főnyi munkáscsapat. Vegyesen voltak délvidéki 
magyar emberek és bácskai svábok (Újvidék tájéká
ról, Indiáról stb.), a kiket valami boroszlói ügynök 
Boroszló vidékére felfogadott mezei munkára. Rutt- 
káig a saját költségükön utaztak, ott az ügynöknek 
kellett volna várakoznia, hogy őket továbbszállittassa, 
ehelyett azonban egy német asszonyság, az ügynök 
neje fogadta őket azzal a meglepő hírrel, hogy már 
nem kellenek, a fiatal legényeket és lányokat azon
ban szívesen felfogadja. Ebbe nem mentek bele a 
munkások, s mivel pénzük is elfogyott, a főszolga
bíró elrendelte, hogy Turócz-Szt.-Mártonba menjenek, 
a hol is majd intézkedni fog a további teendők iránt. 
Mit volt mit tenniök, nehéz ládáikkal, zsákokkal s 
egyéb holmival megrakodva begyalogoltak Turócz- 
Szent-Mártonba. Itt azután a megye.’ '.zán megháltak, 
másnap pedig eltolonczolták Őket haza.

— A vadászat eredménye Turóczban. A helybeli 
kir. erdőfelügyelőséghez történt bejelentések szerint 
az 1900. év folyamán Turóczvármegye területén a 
következő vadak ejtettek e l: szarvas 6 drb., őz 207, 
vaddisznó 47, mezei nyúl 283, siketfajd 3, császár- 
madár 134, fogoly 205, fürj 53, haris 15, vadrueza 
14, erdei szalonka 33, vizi szalonka 14, vadgalamb 
48, fenyves és húros rigó 107, különféle szárnyas 9, 
medve 3, borz 17, vidra 8, hiúz 1, vadmacska 2, 
róka 101, nyest 33, görény 16, menyét 19, különféle 
emlős 84, sas és keselyű 9, sólyom, kánya, ölyv és 
vércse 156, bagoly 35, varjú, szarka 293, különféle 
szárnyas 2, kóbor kutya és macska 120 drb., össze
sen 2077 darab.

— Uj gimnásium Liptó-Szt.-Miklóson. Liptó-Szent- 
Miklósról Írja levelezőnk: E napokban majdnem va
lamennyi budapesti lap azt a hírt közölte, hogy a 
közoktatásügyi minisztériumban már elhatározták a 
gimnásium felállítását Liptó-Szt.-Miklóson. A ki a 
gimnásium ügyét alaposan ismeri, az tudja, hogy 
messze vagyunk még a jámbor óhaj megvalósulásá
tól. Az egész hosszú lére eresztett tudósítás különben 
annyi valótlanságot tartalmaz, Írója annyi tájékozat
lanságot árult el, hogy nem hogy, mint a közlemény
ben olvastuk, egész Liptóvármegyében nagy örömet 
keltett, hanem inkább mindenki a markába nevetett.

— A Kassa-oderbergi vasút közlése. F. óv május 
hó l-ével a kassa-oderbergi vasút vonalain uj menet
rend lépett életbe, m dy a jelenlegi menetrendtől a 
következőkben tér e l : A 13. sz. expressvonat, mely 
továbbra is helenkint csak kétszer é. p. kedden és 
csütörtökön közlekedik, Berlinből egy félórával ké
sőbb, azaz reggeli 8 órakor indul és Budapestre ezen
túl is esti 11 órakor érkezik. A 14. sz. expressvonat 
menetrenje nem változik, de ez is hetenkint csak 
kétszer éspedig szerdán és vasárnap közlekedik. Az 
5 sz vonat menete gyorsittatott. E vonatnak csatla
kozása lesz Zsolnán a Budapestig közlekedő uj 1403. 
számú M. A V. gyorsvonathoz. A ellenirányban, a 
gyorsított 6. sz. személyvonat Zsolnán a Budapestről 
induló M. Á. V. 1404 sz. uj gyorsvonatához csatla
kozik. Ezen vonatokkal az expressvonatok járatása 
előtt Berlin és Budapest között volt gyors éjjeli csat
lakozások ismét helyreállittattak. Az 1. sz. személy- 
vonat Poprád-Felka és Kassa között gyorsittatott és 
igy már este 8 óra 35 perczkor érkezik Kassára és 
itt a Budapestre induló máv. 1543 sz. vonathoz uj 
csatlakozást nyert. Az ellenirányban a 2. sz személy
vonat Kassáról később, azaz reggel 8 órakor indul. 
E vonatnak Kassán uj csatlakozása van a Budapest
ről induló máv. 1544 sz. vonathoz. A 7. sz. személy- 
vonat, mely a Ferdinand császár északi vasút 5 sz. 
gyorsvonatának csatlakozásával 49 perczczel később 
indúl Oderbergből, Kassára este 11 óra 15 perczkor 
érkezik, ahol a máv. 1505. sz. gyorsított személyvo
nathoz csatlakozik, melynek Budapestre való érkezési 
ideje nem változott. Az ellenirányban a 8 sz. személy- 
vonat, a gyorsabban közlekedő 1506. sz. máv. vonat 
csatlakozásával korábban, azaz 5 óra 5 perczkor 
indul Kassáról és reggel 8 órakor érkezik Poprád- 
Felkára. E két utóbbi vonatnál Budapest és Poprád- 
Felka között hálókocsik, valamint Budapest és Ruttka 
között Kassa-Gsorbán át közvetlen J.-II. osztályú 
kocsik is közlekednek. E két vonat pótolja az elmúlt 
évek fürdőidényei alatt közlekedett 9. és 10. számú 
gyorsvonatokat. A csatlakozó helyiérdekű vasutak 
személyvonatainak menetrendje csak annyiban válto
zott, a mennyiben azt a fővonal vonatainak menet
rendje megkívánta. Étkezőkocsik f. év május hó 1 -től 
az 1. és 2. számú vonatokkal Oderberg és Poprád- 
Felka, valamint a 13. és 14. számú expressvonatokkal 
Budapest és Berlin között közlekednek. Hálókocsik 
közlekednek Budapest és Poprád-Felka között Kassán 
át a 7. és 8. sz vonatokkal, továbbá Budapest és 
Berlin között a 13. és 14. sz. expressvonatokkal.

—  Szerkesztői üzenetek. — ~
F., Körmöczbánya. Az ismertetés igen iigycs kis kalauz is 

lehetne. Nem kívánnának néhány száz lenyomatét? Ezt a kiadó-
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hivatal igei) jutányos álam elkészítené. — K. B., ri.lolclii^yvlu. 
A turóczi kimutatást megkaptuk és már ma közöljük. Kérjük 
azonban az árváit és liptóit is. — B. L.. Budapesten. Szives so
rait megkaptuk és nagyrabeesülitik érdeklődését, a melylyel 
viszonyaink iránt viseltetik. Az illetők mai számunkból olvashat
ják jó tanácsát. -  P. F., Körmöcbánya. Az értekezletről mar 
előbb más oldalról kaptunk értesítést. Köszönjük. Szives üdvöz
let. — Alsó-Kubin. Köszönjük. A leglényegesebbet kérjük mindig. 
Üdvözlet!

4 Turócz-Szt.-Márton,

<KKX«XKKXKKWXXXHXHHK 
—- A híres f„GERMANIA"- j KERÉKPÁROK i

jutányos árak és k e l l e me s  fizetési feltételek < 
mellett kaphatók «.

F IS C H 6 R  b f l J O S  J
Taskereskcdésélien J

Turócz-Szt.-Mártonban. * 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
811. tk. sz. 1901.

Hirdetmény.
Valósa község tclokkünyvo birtokszabályozás kö

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

E czélból az átalakítási előmunkálat hitelesítésére avagy odahassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulaj 
és a helyszíni eljárás a nevezett községben 1901. július' donos az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval

F E L V I  D K H  1 II  I II A  D O.

1123. tkv. sz. 1901.

Hirdetmény.

Follíiisfalu klizség és Hunra puszta telekkönyvi 
birtokszabilvozás következtében az 1809. övi 2579. számú 
szabályrendelethez képest átalakittatik és ezzel egyide
jűleg mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az 
1886. XXIX., az 188b. XXXVIII. és az 1891. XVI. 
t.-czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegy 
zését rendelik, az 1892. XXIX. t.-czikkben szabályozott 
eljárás, a telekkönyvi bejegyzések liolyesbbitésóvel kapcso
latosan foganatosíttatik. . . . .

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

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

láson személyesen, vagy meghatalmazott által jelenjenek 
meg és az uj telclekkönyvi tervezet ellen notaláni 
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 telek jegyzőkönyvekben elő
forduló bejegyzésekre nézve okadat olt 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 1886. 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,

hó 15-én fog kezdődni.
Ennélfogva lelhivatnak:
1 ) az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgya

láson személyesen vagy meghatalmazott által jolenjenek 
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 
odaliassanak, 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 űton 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 nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az ily be
jegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a be
jegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy tür- 
jési engedély nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelen
lenek meg, mert ellen esetben a bélycgmentcsségtöl 
elesnek.

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

Bedo Béla,
kir. aljbiró.

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 nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az uj i 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy al 
bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy) 
törlési engedély nyilvánítása végett a bizottság előtt 
jelenjenek meg, mert cllcnesctben a bélyegmentesség 
kedvezményétől elesnek.

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

Fekete,
kir. táblai bíró.
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1 A „LA FLEUR”
X  szivarkapapir • • • • •

8H » • • * <■ szivarkahüvely
^  kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 
V f anyagból készül; gyártásánál mindama vegyi szerek,

O  a melyek az egészségre, főképen a légzési szervekre káros 
r \  hatással lehetnek, mellőztetnek.
M  A Jacobi Monopol 
v „La Pleur“

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

nyoznak. — Kapható:
Wlx Miksánál T.-Szt.-Mártonban.

Q x x x xxxxxxxxxxxxxxx i

1901. május 12. 19. szám
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ÉÜ3K0P0RS0K
s i r - k o s z o r ú k  mindenféle 

gyász-casikkeli
legjutányosabb árak mellett dús választékban kapkatók

G B O S S M H H  A D O L F
divat- és confectio-árúházában

T nróc - S z . -ü^ártonToan..

X
X
X
X
X
Xo
X
X
X
X
X
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A R lch ter-fó le

Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.

egy régi kipróbált háziszor, a moly már több mint 30 
év óta megbízható bedörzsölésűl alkalmaztatik kösz- 
vénynél, csúznál és meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskormindig 

"*" figyelemmel legyünk a„Horgony“ védjegyre 
6a a „Richter“ ezógjegyzésre.

80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. árban úgyszólván minden 
— gyógyszertárban 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 .
» R u d olstad t.

Kapható minden jobb fíiszerkcreskcdásben 
és vendéglőben.

l’RIt
Lsg’ib t gyártmány!

& u
Kiváló njúonságok!

f.

-  kerékpárok
Utolérhstlsn árak!

),
~------------ -^iscltier F i a

vaskereskedése, Turócz-Szt.-Mártonban.

297 — 1901. szám.

Faárverési hirdetmény.
Az alább megnevezett, államilag kezelt erdők birtokosainak a f. évbon esededékes vágási crülctein,

zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverés útján a következő famennyiség kerül értékesítés a lá :
1 . Prjékopán . 314 db. fenyőfától zs 470 m8 3816-00 korona tőértékben
2. Hájon . . 800 db. nulla 1147 „ „ 806 „ 4540-07
3. Csremosnón 340 272 „ 1929-00
4. Andrásfalun 200 „ 571 „ 4346-00
5. Szklabinán . 322 „ „ 1334 ., 876 „ 492004
6. Rudnún . 100 „ „ 150 „ 82-1-00
7. Bisztricskán • 8 „ „ 397 „ 307 1817-00
8. Szí.-Mihályi r. k. pléh. dubov u hat. 50 „ „ 54 „ 378'00
9. Tót-Prónai cgyli. személyek • 290 „ „ 531 „ „ 199 „ 963-06 „ „

Összesen: . 920 db. rúdía 4418 db. fenyőíatörzs 3705 in8; 23534.07 korona tőértékbon.
AZ árverés f. é. május hó 20-án d. e. 9 órakor Turócz-Szt.-Mártonban az alólirt erdőgondnokságnak 

a magvarorszagi főt kiizm. egyesület, kórházában lévő hivatalos helyiségében fog megtartatni, melyhez az árve
rezni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy zárt Írásbeli ajánlataikat, melyekhez a becsár 10°/o-a 
ovadekkép készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban csatolandó, az árverés megkezdése előtt alulírott 
kezeihez annál bizonyosabban nyújtsak 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 bennük 
a felajánlott vételár számokkal és hetükkel 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-

ögondnokságnál megtekinthetők.
,nájllS M 4-én. Ei-dődi,

m. kir. főerdész.

veti. Az árverési feltételek az alolirt i 
Turócz-Szt.-Mártonban, 1901.

szivarka-
papir

az abból 
előállított 
hasonnevű

szivarka
hüvely

a/, eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja. 
EXT* Egy kíséret erről mindenkit meggyőz.

Kapható: Moskóczi Ferencznó üzletében Turócz-Szt.-Mártonban.
Turóc-szt.-mártoni magyar nyomda — Moskóczi F.-né.
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