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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 Tun»<z-Szt.-M ártonba küldendők.

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

den bel- 63 külföldi hirdetési iroda fogad el.

A Turócz vármegyei állami tiszt
viselők értekezlete.

Azon országos mozgalom, mely az állami tiszt
viselőknek megoldásra rég megérett fizetésrendezését 
tűzte ki czélul, Turócz vármegye tisztviselőit is a cse
lekvés terére hívta. Országszerte visszhangra talált a 
to r d a i állami tisztviselők kezdeményezése és nap-nap 
mellett nagyobb hullámokat vet, gondolkodóba ejtve az 
államgépezet legolcsóbb munkás szerveit jogos kíván
ságaik kielégítése és a kormányt azok teljesítésének 
módjai felöl.

A szocziális bajok legszemérmesebb, de egyszers
mind legkirívóbb sebét volna hivatva bekötözni ezen 
akczió.

Nem is tu'csigázott utópiákért küzd a magyar 
állami tisztviselői kar, mert mi sem jellemzi jobban 
kívánságainak méltányosságát, jogosságát, mint azon 
egyértelműség, melylyel a törvényesség formáit tisz
telő status, mint egy ember mozdul meg az egész or
szágban.

Mit is kíván az állami tisztviselői kar ?
Nem kiván egyebet, csak hogy a befektetett munka 

értékét váltsa be méltányosan az állam ; nem kiván kár
pótlást az állami tisztviselő azon veszteségért, melyet 
a más, szabad pályákkal járó szabad meggazdagodás 
hoz a szellem munkásainak; de kívánhatja, sőt köve
telheti, hogy az ő szellemi munkájának értéke ne kis- 
sebbitessék Európa más müveit nemzeteinek hasonló 
munkaértékével szemben s első sorban a hozzánk tér- 
belileg és gazdaságilag legközelebb álló Ausztria állami 
tisztviselőinek dotációjával szemben, hol a munka ér
téke 30 °/0 al becsesebb a mienknél.

Elviselhetetlen a sorsa a családos állami tisztvise
lőnek Magyarországon, kinek fizetéséből kell megélnie, 
ha számba vesszük, hogy megélhetési viszonyaink csak 
az utolsó évtized alatt rohamosan megdrágultak, hogy 
a lakás, kenyér, főzelék, gyümölcs, az ipari és napszám
munka 20—30 %-al drágább mint volt tiz év előtt is, 
az allami tisztviselő munkaértéke azonban ma is ugyanaz.

Emlitsük-e még éppen a mi specziális felvidéki 
miseriánkat, hol az importált élelmi czikkekre valósá
gos behozatali vámot kell fizetnünk a drága szállítás 
czimén, hol a piaczi forgalom és concurrenczia hiánya 
miatt a helyi termelőknek fürdői árakat kell fizetnünk 
megélhetési czikkeinkért — hogy megértsük, mi adott 
jelentőséget a Turócz megyei all. tisztviselők f. hó 6-án 
tartott népes értekezletének, midőn az egyhangúlag 
csatlakozott az országos mozgalomhoz s megalakította 
a turóc/.megyei helyi végrehajtó bizottságot, mely 
hivatva van fönntartani az összeköttetést az ország 
többi all. tisztviselőivel és erkölcsileg, számbelileg lökést 
adni az országos mozgalomnak.

Az értekezlet lefolyásáról röviden a következők
ben adok számot:

Fekete Miklós táblabiró felhívására f. hó 6-án d.
u. 3 órakor gyűltek össze Turóczmegye állami tiszt
viselői a megyeháza nagytermében. Képviseltette itt 
magát minden branche; nevezetesen a turócz-szent- 
mártoni és znióváraljai áll. hivatalok.

Jelen voltak: Fekete Miklós, kir. Ítélőtáblái biró; 
Éder Ferencz kir. járásbiró; Göllner Frigyes jb. aljző; 
Ruttkay István, Roll Béla, Farkas István, Kossuth Már
ton jbirósági tisztviselők; Párvy Endre képezdei tanár; 
Kertész János, Müller Vilmos, Reőthy VVladimir polg. 
és felső keresk. iskolai tanárok ; Riszner József áll. el. 
isk. tanító ; Singer Mór tanf. tolínok; Kubala Alajos 
postafőnők; Frdődi György kir. főerdész ; Oláh Géza, 
Szmrekovszky Cyrill pénzügyőri biztosok; Schwartz 
Vilmos mérnök, stb.

Fekete Miklós táblabiró nyitotta meg az értekez
letet, vázolván az állami tisztviselők országos mozgal
mának rövid történetét és czélját. A tordai és szegedi 
áll. tisztviselők felhívására több turóczmegyei áll. tiszt
viselő felszólítása folytán összehívta az állami tisztvise
lőket, hogy az országos mozgalomban való részvétel 
módozatait megáliapitsa ; üdvözölve az egybegyűlteket 
az értekezletet megnyitottnak jelenti ki s kéri a tago
kat, hogy az értekezlet számára elnököt és jegyzőt 
válasszalak, mire az értekezlet elnökké egyhangúlag 
F e k e te  M ik ló s t , jegyzővé l í e i i th y  V la d im í r t  választotta 
meg.

Elnök megköszönvén a belé helyezett bizalmat, 
mindenekelőtt kéri a tagokat, hogy az ország többi 
értekezleteinek mintájára, valaszszanak egy helyi vég
rehajtó bizottságot, melynek feladata az ügyeket vezetni 
összeköttetést tartani az ország többi bizottságaival, 
fontosabb ügyek eldöntésére pedig az értekezletet ösz-

szehivni. Egy hármas kijelölő bizottság javaslatára meg
választja az értekezlet az intéző bizottság elnökéül 
B e r e c z  G y u la  kir. tanfelügyelőt, jegyzőjéül Reőthy Wla- 
dimir pólg. isk. tanárt, tagjaiul pedig I4 tagot, név- 
szerint: Akantisz Rezső erdőtanacsost, Bedő Béla al- 
járásbirót, Boldis lgnácz igazgatót, Borbély Kálmán fő
mérnököt, Csikán Miklós adótarnokot, Éder Ferencz 
járasbirót, Frdődy György főerdészt, Kertész János 
tanárt, Kolossy Béla erdőfelügyelőt, IColossy Miklós 
albirót, Kubala Alajos postafőnököt, Oláh Géza p. ü 
biztost, Roll Béla telekkönyvvezetőt és Somogyi Géza 
képezdei igazgatót.

Elnök indítványára elhatározta ezután az értekez
let, hogy a turóczvármegyei áll. tisztviselők értekezlete 
átiratilag jegyzőkönyvi köszönetét küld a tordai állami 
tisztviselők értekezletének, nyilt és férfias kezdeménye
zésükért, értesíti őket arról, hogy mindenben csatlako
zik az áltáluk indított orsz. mozgalomhoz, az országos 
congresszus egybehivásához hozzájárul s a maga kebe
léből képviseletre kiküldi B e r e c z  G y u la  kir. tanfelügyel# 
és F e k e te  M ik ló s  táblabiró elnököket.

Elhatározta továbbá az értekezlet, hogy eltérőleg 
a többi értekezlettől az országgyűlési akcziót nem a 
jelenlegi orsz. gyűlési képviselők áltál kívánja meg- 
indittatni, kiknek mandátuma rövid idő alatt lejár, hanem 
az újonnan megválasztandó képviselők által, kiket már 
most felszóllit arra, hogy az all. tisztviselők ügyét fel
vegyék programmjukba, megválasztásuk után pedig 
szorgalmazzák az országgyűlésen; erre nézve telkéri 
az elnököt, hogy a szuesáni kerület és Éder Eerenczet, 
hogy a zniói kerület jelöltjeit keresse meg ez ügyben. 
Memorandum benyújtását illetőleg — az egységes el
járás okáért — bevárja az értekezlet az orsz. cong- 
reszus határozatát. Miután ̂ jiég az értekezlet Párvy 
P2ndre indítványára elhatározza, hogy a magyar sajtó
nak az allami tisztviselők mozgalmának lelkes fölkaro
lása és támogatásáért köszönetét mond az értekezlet, 
elnök köszönetét fejezi ki az egybegyült tisztviselőknek 
egyértelmű részvételéért s azon remény kifejezése mel
lett zárja be az értekezletet, vajha annak méltányos 
kívánságait siker koronázná.

Reőthy Vladimir.

Választási mozgalmak Turóczban c/.imcn a .,B u d a 
p e s t i  H í r l a p u keddi száma eléggé jól tájékozott közle
ményt hoz. a melyből arról értesülünk, hogy a szuesányi 
választókerületben a szabadelvüpárt tekintélyes része, 
B á r ó  l i c v a y  Gyula főrendiházi tagot és turóczi nagybir
tokost kívánja fölléplctni. Ennek a hírnek meg van a 
maga alapja. Mindazonáltal még elhamarkodott közlésnek 
kell tekintenünk, mert mindaddig, mig a szabadelvüpárt 
a jelölő értekezletet meg nem tartja, jelöltről vagy pláne 
jelöltekről egyáltalában szó sem lehet. Azok pedig, a 
kik azt hiszik, hogy a szabadolvüpárt központi és me
gyei vezetősége nem találnák meg az utat ahhoz, hogy 
a következő választás alkalmával ez a párt mint jól szer
vezett csapat e g y  zászló alatt liarczoljon — alaposan csa
latkoznak. Ezt még csak feltételezni sem szabad. Nem 
jó szolgálatot tesznek tehát a magyar hazafias ügynek 
azok, a kik már most — a mikor erre komoly ok még 
nincs — bizonyos ellentétekről beszélnek. — Ügy 
tudjuk, hogy a szabadelvüpárt megállapodását csak 
augusztus hó első felében fogja nyilvánítani, a mikor a 
jelölő értekezlet is megfog tartatni. A mi a s tu b n y a fü r -  
d ó i  választókerületet illeti, ott J u s t h  Fcrcneznck, a ke
rület mostani képviselőjének ügyei oly biztos alapokon 
nyugszanak, hogy ott az ellenjelöltnek minden törekvése 
teljesen kárba veszett fáradságnak tekinthető. Hőt még 
hasznára válik a szabadclvüpártnak, mert igy legalább 
módjában lesz megismerni a saját igaz embereit, meg 
azokat is, a kiknek megbízhatóságához szó fér, no meg 
ellenségeit is.

Mindenesetre azonban kívánatos, sót clcngedhotlcn, 
hogy úgy az egyik, mint a másik választókerületben a 
szabadelvüpárt tagjai törhotlen ragaszkodást tanúsítsanak 
nocsak a szabadelvüpárt zászlója és elvei, de a jelölt 
személye iránt is, mert csak igy lehetséges annak a nagy 
többségnek a feltüntetése, a mely eddigele a szabadclvü- 
párt zászlóját mindig győzelemhez juttatta,

A tót túlzók vál asztási programúja ellen már löbb- 
l'clöl őrös tiltakozás emelkedik a Felvidék tótajkú. de 
hazafias érzelmű lakossága körében, amint magában a 
tót sajtóban is mind hangosabban állást foglalnak az 
említett programul szerzőinek ama túlkapásai ellen, hogy 
magukat a tót „nemzet" vezéreinek adják ki és annak 
nevében holmi potentátok gyanánt diktálni s parancsolni 
akarnak az egész magyar királyságnak. Eíptóhól, Árvá
ból és Trenosén megyéből azoiilclül számos (Ölszóllalás 

I történt, melyben „politikai kalandnak" nevezik azt a

vállalkozást, melyet a „turőcz-szent-mártoni érdeks/.övet- 
kezet" megindított, hogy — úgymond egy liptói plébá
nos — „őrösén komprommittált hírnevét valahogyan 
megreparálja."

Mi a magunk részéről nem avatkozunk ebbe a külön
ben épületes, tanulságos pörpatvarba, habár abból több 
érdekes tényt lehetne megállapítani a Felvidék társa
dalmának megvilágítására. Ez azonban a politikai térre 
vezetne, melyet itt kerülni akarunk.

Megelégszünk tehát annak az egy ténynek a konsta- 
tálásával. hogy a tót túlzók legújabb akcziója, melyről 
választási fölhívásuk kapcsán már többször megemlékez
tünk, nemcsak nem talál osztatlan visszhangra a tót ajka 
lakosság körében, hanem egyáltalán ellenszenvvel talál
kozik az egész Felvidéken Turócz és Árva vármegye 
néhány száz választóinak, illetőleg a „Tátra-bank" lekö
telezettjeinek kivételével.*)

És ez a tény érdekes világot áraszt felvidéki társa
dalmunk valamennyi rétegére. Abból azután okulást 
meríthetnek mindazok, a kik a tót túlzók legújabb föl
lépéséből azt szeretnék következtetni, hogy veszedelem
ben forog a haza, avagy legalább is az egységes magyar 
nemzeti államiság Felső-Magyarországban.

Nem tanácsos az ördögöt falra festeni, de nem is 
ajánlatos tulsötéton színezni a helyzetet. Ez bántó a 
felvidéki magyarságra és a vele rokon érzésű hazafias 
tót s németajkú lakosságra, amely vállvetve támogatja 
a magyar állameszmét és egyértelmű buzgalommal tel
jesíti annak követelményeit a köz- s társas élet minden 
megnyilatkozásában.

Másfelöl azonban nem is szabad vajmi nagyon kicsiny
leni a tót túlzók akczióját. „Öreg hiba volna — 
mondá e sorok írójának a Felvidék érdemekben meg- 
őszltlt egyik orsz. képviselője — ha a felvidéki társa
dalom ezt az alkalmat elszalasztaná, hogy hazafias meg
győződésének a tót szeczesszionistákkal szemben döntő 
érvényt szozezzen. Fclső-Magyarországnak semmi szük
sége sincs arra, hogy ott holmi nemzetiségi torzsalko
dások és ezeknek szitásából maguknak érdemeket ková
csoló urak erőre kapjanak. Nekünk zavartalan társa
dalmi s közéleti békére van szükségünk, hogy közös 
erővel megvalósítsuk azokat a reformokat, amelyek a 
Felvidék gazdasági, ipari és munkás viszonyainak állandó 
s gyökeres javulását fogják biztosítani. Ezeket az üdvös 
reformokat pedig még csak megkezdeni sem lehetne, 
ha itt a képviselő-választásoknál és ezzel az egész tár
sas életben a nemzetiségi viszálykodás uralomra kapna, 
és minden más eszmét a hátsó térbe szorítana."

E mcgszivlelésrc érdemes nyilatkozathoz még csak 
annyit teszünk hozzá, hogy a felvidéki társadalomnak 
nem szabad elfelejtenie azokat a szidalmakat, melyek
kel a tót túlzók akkor illették, midőn még a passzivitást 
állították egyedül üdvözítő magatartásnak. Es ennek a 
visszaemlékezésnek hatása alatt vegye mindenki elég
tételnek, hogy a tót túlzók a többieket követik az akti
vitásban, a mi azonban teljességei nem ád nekik jog- 
ezimet arra, hogy ellenünkre elragadják a vezérszerepet 
azoktól, akik az aktivitás terén már régtől fogva fára
doztak és a haza és polgártársaik érdekeinek ápolása 
által érdemeket szereztek.

*) Érdekes az alsó-kubini „Testvériség1* ez. tíjságlap pró
fétájának ez a következő mondása, mit c lap 0. számában meg- 
koezkáztatott: „Magyar testvéreink, a körülmények ellenállha
tatlan erejénél fogva mégis lassankint arra a meggyőződésre kell 
hogy jöjjenek, miszerint önállóságukat (sic!) csalt azon feltétel 
alatt lesznek képesek megtartani, ha önzetlen baráti frigyet fog
nak kötni a hazánkat lakó többi (sic!) nemzetiségekkel.“ Ennek 
a furcsa nyomdaterméknek, noha magyar nyelven jelenik meg. 
a magyar nemzet csak holmi „nemzetiség,“ a mely a tótok, 
oláhok stb. rovására bizonyos önállósággal merészkedik bírni. 
Ennek a magyar fainak, magyar nemzetnek a számbeli, művelt
ségi, vagyoni, politikai, történelmi alapon nyugvó supprematiáját, 
önállóságát e bölcs próféta nem látszik ismerni, liisum teneatis!

Szerte.

Lukács, m. kir. pénzügyi minister 
Körmöczbányán.

Az ige testté lön!
A tett ígéret beváltatott!
A pénzügyi minister tényieg meglátogatta Kör- 

möczbányát, hogy — egy Üdvözlő szónok szavaival 
élve — e város dicső mxdtja történetét egy fényes lap
pal szaporítsa.

Mikép már jelezve is volt e lap hasábjain, a he
tek óta uralkodott izgalom tetőpontját érte, a midőn a 
f. hó 7-én esti gyorsvonathoz sorakozott a hosszú ko
csisor, melyen lelrobogott a vasnti állomáshoz a szá
mos előkelőség kisérve a rengeteg néptömeg altul, hogy 
az érkező ministert fogadja.



A vonat praeczis pontossággal berobogván áz 
állomásra, csakhamar leszállt a minister kíséretével 
együtt. ........................

Kíséretében láttuk Gránzenstem áilamtitKart, b/.atn- 
máry ministeri tanácsost, Málv osztálytanácsost. \\ erner 
országgyűlési képviselőt. Dr. Hil.er ministeri titkárt stb.

Miután a megérkezett ministert rövid pár szóval a 
megye nevében Kazy főispán, a varos nevében pedig 
l’alkovics polgármester üdvözölte és ezt a minister mele
gen megköszönte, kocsikra szállott a fogadó küldött
séggel s a gyönyörűen megvilágított varosba, az élén
kén üdvözlő nép sorfalai között a pénzverő hivatali 
épületbe szállott, a hol azonnal nyugalomra vonult.

Masnap S órakor már is megkezdte szemléleti út
ját, első sorban meglátogatva a pénzvelő intézet összes 
üzemi ágazatait, a hol a látottak felett teljes elismeré
sét és megelégedését fejezte ki.

Innen a városhazházara ment, hol a polgármester 
szobájában a fő- és alispán és az egész tisztikar ál
tál fogadtatott. Rövid üdvözlet után megköszönte a 
kitüntetést, hogy Öt ezen ősváros közönsége díszpol
gárra megválasztotta ; erre megtekintette a nagyszerű 
levéltárát és a régiségi múzeumot, miben őt Bakhmann ‘ 
városi tanácsnok kalauzolta.

Innen a vartemplomba hajtatott, melynek megte
kintése után a kőedénygyárba ment, hol Dr. Eleőd 
gyárigazgitó áltál fogadtatott, ki neki eme alkalomra 
készített s a vartemplomot a város czimerével jelképező 
gyönyörű tálát felajánlott.

Erre következett a látogatásának egyik fősúly
pontjának, t. i. a banyaüzemnek a megtekintése a Zsig- 
mond-akna telepén

Eme bányatelep, melyet még csak a múlt évben 
vett meg a magas banyakincstár egy bécsi bankártól, 
Rappaporttó!, arról nevezetes, hogy teljesen modern 
berendezésű s az egész üzem összes ágazataiban villa
mos erő altai. melyet a varos patakvize szolgáltat, 
hajtatik.

Minthogy eme bányatelep megvétele kizárólag 
jóindulatú tette Lukács pénzügyi ministernek, vajmi ter
mészetes, hogy ez kötötte le leginkább érdeklődő figyel
mét, s hogy ezt részleteiben a legalaposabban meg is 
szemlélte.

A megejtett szemlélet után Svehla selmeczbányai 
fóbányatanácsos üdvözlő szavaira válaszolva, hatalmas 
egy nyilatkozatot tett, midőn nemcsak teljes elismerést 
szavazott a bányaművezetésnek, hanem ama határozott 
ígéretét is hangoztatta, hogy országszerte a bányamű
veknél ugyancsak ily modern berendezést fog életbe 
léptetni.

Kocsira ülve, felhajtott innen a jánoshegyi S/.t. 
Anna-akna táján a Revoldán levő József császár em
léktáblához, ahol, mikép egykoron, 1764-ben József als 
römischer König, ö is, a minister a kisérő társasággal 
együtt, rövid villás reggelit bevett.

Eme pontról gyönyörű kilátás nyilik a Garam 
völgyébe és az Érczhegységre.

Chabada József, a kerület országgyűlési képvise
lője, kinek leginkább köszönhető, hogy a minister rop
pant elfoglaltsága közepette annyi időt tudott magának 
szakítani, hogy eme kirándulásra kelt, hogy Körmöcz- 
városát meglátogatta, hogy bizonyos biztató s jobb s 
szebb jövővel kecsegtető nyilatkozatot tét!, figyelmét 
fordítva a szemlélt hegyes vidék gyönyörű cajaira, egyút
tal meleg és kérő szavaival ajánlotta e vidék derék, 
jóravaló, de teljesen elsszegényedett lakóit jóindulatú 
magas kegyeibe s pártfogásába !

Innen e magaslatról gyalog ereszkedett le a tár
saság a Ludovika nevű bányatelepre, a hol megmutat
tak a ministernek a régi rendszerű zúzókat, hogy így 
a régi és az uj berendezés közötti küiömbség annal 
nagyobb contrastban tűnjék fel. Végre, miután még a 
Neugrundban megtekintette volt a vizierőnek villamossá 
való transformatióját, a szemieút véget ért.

Visszatérve újra a városba, két nagy csoport
ban megjelent előtte a tisztelgők serege. Az első cso
portnak, mely a városi tisztviselők, polgárok és külöm- 
böző egyesületek képviselőiből összeverődött, üdvözlő 
szónoka volt l’alkovits Emil, a varos polgármestere. 
Válaszában előszcr megköszönte a minister a díszpol 
gárrá való megválasztatását s azután dicsérőleg kie
melte Kürmöcz kulturális viszonyait, felhíva a lelkes 
polgárságot, hogy e hazafias szellemben továbbá is ha
ladjon és a haza javára fejlődjék ; mire az összes meg
jelentekkel kezet szorított.

Az összes áilami tisztviselők nevében Raitzner 
Miksa főbányatanácsos üdvözölte a ministert.

Ezen tisztelgésre oly nyilatkozatot tett a minister, 
melyet okvetlenül az ország összes áilami tisztviselők 
tudomására kell hozni, hogy tájékozódjanak, mily kila 
tása van a sorsuk javítására megindított országos moz
galmaknak.

Beszédje kezdetén ama fontos kapocs-és viszony
ról beszélt, meiy a magas kormány és az ország tiszt
viselő kara között létezik, s azután csakhamar átcsa
pott a most napirenden levő állami tisztviselők orszá
gos mozgalmára, melyet aztán alaposan megbírált, meg
nyirbál. midőn a következő megjegyzéseket, mint s a j 
n á lo m  ; iy e n  s a jn á lo m ; e lí té le m , s'>t ro s s z a lo m  használta.

A kormány ismeri a bajokat, szivén is viseli a 
tisztviselők sorsat, igyekszik is rajta segíteni, midőn az 
alsóbb fokú s kevésbbé dotált állások beszüntetésével 
a ougasb és jobb fizetésekkel járókát szaporája, hogy 
igy az előléptetés gyorsabb legyen, de aztan a tisztvi
selők is am lássák be, s méltányolják a kormány eme 
inlentióit, é s  lehetetlenségek után ne áhítozzanak, annal 
kevésbbé pedg követeljék azokat!

' S itt egy kinos incidens történt, midőn egy tiszt
viselő .. nister -zavába vágott: >hát a kalonr.ék fize
tését lehetett emelni!)

2 Turócz-Szt.-Márton.
Hogy a tisztviselők fizetéseit az óhajtott arany

ban emelni lehessen, ezt csakis az adók emelésével le
hetne elérni; no! mar pedig ez egy veszélyes lépés 
volna, mert a nép gyűlöletét, mely amúgy is a ig birja 
a terheket, a tisztviselőkkel szemben vonná maga után; 
a uiiie a kormány soha sem fogja magát elszánni.

Végre örömének és nagy megelégedésének adott 
kifejezést, hogy a bányakincstári tisztviselők komoly 
higgadtsággal távol állanak eme országos zavartól.

Az elbocsátott hivatalnoki csapat mily különböző 
érzelmekkel s hangos megjegyzésekkel távozott, köny* 
nyen elképzelhető, magyarázatra nem szorul !

A tisztelgés után két házban tett privát látoga
tást a volt képviselőtársának b. Dr. Anion Ede özve
gyénél, s a jelenlegi képviselőnél, Chabada Józsefnél.

Innen a százhúsz teritékú diszlakomára sietett, 
a ho! a környezetében újabb tagokat, a többi között 
Justh Ferencz és Dr. Degen Gusztáv országgyűlési kép 
viselőket is lehetett látni.

A szokásos felköszöntések sorát újra Kazy a fő
ispán nyitotta meg, midőn a minister szerencséltető 
megjelenését a megye nevében megköszönte.

Utána szólt Palkovits a po’garmester, meleg sza
vakkal biztosítva őt e város közönségének ragaszkodá
sáról és háláról, egyúttal kérve Őt e varos — melynek 
díszpolgára — ügyeinek felkaro'ására és közgazdasági 
viszonyainak előmozdítására.

Erre felemelkedett a minister s bár csendes han
gon, de annal hathatósb szavakban resummirozta meg
jelenése intentióit.

»Ide jöttem — így kezdte — hogy először meg
tekintsem a kincstári bányaműveket, s örömmel kons
tatálom, hogy a bányaüzem a modern technika nagy
szerű vívmányainak alkalmazásával folytattatik ; nvuga- 
Iommal tekinthet egyúttal a magas kormány eme be
fektetésekre, mert oly kezekben látja letéve azt, a melyek 
minden tekintetben bizalmat és magas elismerést érde
melnek.*

Átcsapva azután idejövetelének második pontjára, 
a díszpolgárrá való megválasztatásának uiegköszönésére, 
megemlékezett először azokról, a kik neki a díszokle
velet átnyújtották s fajdalommal constatalja, hogy 
kettő köziilök, Dr. Amon országgyűlési képviselő és 
Belházy apátplébanos mar az élők sorából kidőltek ; 
szeretetének és tiszteletének tehát egész súlyával elhal
mozza a harmadikat, Chabadát, a mostani képviselő
társát s azután oly enunciatiót tett, mely ha valósul — 
reméljük hogy fog — Körmöcz város beléletének uj 
korszakát jelentené; ugyanis bizony ünnepélyes meg
hatottság teljes súlyával azt a hatalmas Ígéretet tette, 
hogy a természeti erők ezéiszerü felhasználásával oda 
fog hatni, hogy Körmöczbánya — melynek ő is most 
polgára — dicső múltjának fényes napjai újra vissza
térjenek.

Werner o r s z á g g y ű lé s i  képviselő a karzaton a na
gyobb számban összegyűlt szemlélő hölgykoszorút üd
vözölte, mire már is beköszönt a távozás, illetve vasútra 
való elindulás ideje.

A távozó minisztert a vasúton Chabada és Kazy 
üdvözölték, mit az megköszönve, jóindulatának azonnal 
első jelét is adta, midőn a bányagondnokot, Knöpfhrt 
mar is bányatanácsosnak üdvözölte.

Végre a végrehajtó bizottságról is keli megemlé
keznünk, még pedig teijes elismerést szavazva neki, a 
mennyiben a minister az itt tartózkodására vonatkozó 

'programm miképen a díszes kivitelben, úgy a praeczis 
időbeosztásban a legpontosabban sikerült. P .

F K I, V I n  K K I 1 1  I M A II «.

Megyei élet.
Arvavármegye közig, bizottságának közgyűlése.

Árva vármegye közigazgatási bizottsága júliusi 
rendes gyűlését Csiíiaghy József főispán elnöklete alatt 
e hó G-án tartotta meg. Tárgyát a szakelőadók havi 
jelentései képezték.

A kir. pénzügy igazgató jelentése szerint június hó 
folyamán befolyt: I. Egyenes adóban 130(>7 korona, 
hátralék 184562  korona 0 2  fillér. II. Hadmentcsségi- 
tlíjban 3 30  korona 31 fillér, hátralék 13290  korona 72 
fillér. III. Bélyeg- és jogillctékcknél 1901 . évi június 
hó végéig 71712  kor. 23 fillér, hátralék 5 2 8 4 6  kor. 58 
fillér. IN’. Fogyasztási és italadókban 190 1 . évi június 
hó végéig 14767  kor. 65 fii., hátralék 25088  kor. 33  fii.

A kir. építészeti hivatal főnöke jelenti, hogy június 
hóban sem a közlekedés-, sem pedig posta- és távirda 
ügyben jelentésre méltó mozzanat nem fordult elő.

Az árvaszéki elnök kimutatása értelmében június 
hó folyamán a gyámi nyilvántartásba bevezettetett 37 
gyámolt és 6 gondnokolt, a gyámi nyilvántartásból ki
vezettetett 44  gyámolt, 8 gondnokolt.

A megyei föorvo- az általános közegészségi álla
potot junius hó folyamán kitűnőnek mondja, a meny
nyiben a fellépett hevenyfertözö kórok oly enyhe lefolyá
súnk voltak, hogy azok következtében egvctlcncgv 
haláleset sem fordult elő. Észlelteiét! pedig kanyaró 
Alsó- és Felső-Rubinban és Xámesztón 56  gyermeknél ; 
ezek közül meggyógyult 4 *. ápolás alatt maradt s. 
\ orheny Kralovánban 15 esetben, meggyógyult 14, ápo
lás alatt maradt 1. Il'igliurutban megbetegedett Isztchnén 7 
gyermek. Orvosrendöri hullaszemle 3 esetben foganato
síttatott.

A kir. Ügyész jelentése szerint június hó folyamán 
az nlsó-kubini fogházban a letartóztatott egyének száma 
4 férfi és egy nő. mind jogerejülcg elitélve : a trsztenai- 
ban 12 férfi. 6 nő, Űztük 10 férfi és 5  nő mint jog- 
erejiilcg elítéltek. 2 térti és 1 nő cinem ítélt vizsgálati 
f-goly: a nátnesztóibai! 11 férfi. 5 m'i. köztük 10 férfi 
és 4 nő jogerejilleg elítéltek, 1 férfi és 1 nő cinem ítélt

vizsgálati fogoly. Élelmezés, egészségi állapot és fegye
lem kifogástalan. A mennyiben a közigazgatási bizottság 
börtönvizsgáló albizottsága a folyó évben a varmegye 
területén lévő járásbirúsági fogházak közül még egyet 
sem vizsgált meg, a kir. ügyész indítványozza, ho"v 
ezen vizsgálat folyó hó 12-ik- és augusztus bő 10- 0 
közt immár megejt essél., meri később ő közre nem mű
ködhetnék.

A kir. tanfclügyt j-lenti, o y az •■Imult hónap
ban 20  napot töltött iskolalátogatással, megvizsgálván 15 
iskolát és 1 kisdedóvót. A magyar nyelv tanításában 
elért szép eredményért dicsérettel emlékszik meg Blu- 
hunku János puczúi állami — és Maflák Fal árvaváraljai 
róni. katli. elemi iskolai tanítóról. A szünidei gazdasági 
tanfolyamra Árvamegyéből jelentkezett elemi iskolai 
tanítók közül a földmivcl|gügyi minisztérium Übrin- 
esák Károly bobrúi-, Dutka József podbjcli-, Zsuffa János 
nizsnei róni. katli. és Zostyák András medzibrogyi áll. 
elemi iskolai tanítót vette föl. kik mind a rimaszombati 
föld mi vcsiskolába hivattak be.

Turóczvármegye közig. biz. ülése.
Turóczvármegyc közigazgatási bizottsága ifj. Justh 

György főispán elnöklete alatt f. hó 12-én tartotta ren
des gyűlését. melyen megjelentek: Beniczky Kálmán 
alispán, Grunnnich Géza kir. tanácsos, pénzügyigazgató, 
Dr. .Skultéty István kir. ügyész, Bcrecz Gyula kir. tan
felügyelő. Reviczky István főjegyző, Dr. Haas Jakab 
főorvos, Borbély Kálmán főmérnök, Zathurcezky Tamás 
árvaszéki elnök, Reviczky Imre közgazdasági előadó. 
Továbbá Justh Kálmán, Akantisz Rezső, Cserey Emil, 
Klimú Vilmos és Kosza János bizottsági tagok.

Jegyző: Dr. Beniczky Ákos tb. főjegyző.
Ifj. Justh György főispán az ülést megnyitván, J u s t h  

Ferencz bízott, tag elmaradását igazolja a bizottság, 
mert a munkás- és betegsegélyzö-pénztár igazgató-taná
csának ülésén Bpcstcn van elfoglalva.

B o r b é ly  Kálmán főmérnök bemutatja K o n t s e k  
Albert, kavicsszállitó vállalkozónak beadványát, a mely
ben szerződésének felbontását kérelmezi. A bizottság 
több hozzászólás után kimondja, hogy a szerződés a 
vállalkozóval a folyó évi kötelezettség teljesítése után fel- 
mondatik és ulasittatik az előadó, hogy szeptember ha
vában a jövő évi kavicsszállitásra nézve javaslatot 
tegyen.

B e n ic z k y  Kálmán alispán beterjeszti jelentését a 
kavicsszállitás megvizsgálásáról, mely szerint a jános- 
hegy priekopai útvonalra kiszállított anyag tényleg ki
fogásolható, valamint a többi útvonalakon is kifogás 
alá esik a szállítmány. Minthogy azonban a íelmerült 
hiányokat a vállalkozó részben már pótolta, a bizottság 
külön intézkedésnek szükségét nem látja.

K l i m ó  Vilmos a bcniczi Turócz-hid rozoga álla
potára figyelmeztet, mire a főmérnök kijelenti, hogy a 
szükséges intézkedések megtétettek, a mit a bizottság 
tudomásul vesz.

K e v ic z k y  István vármegyei főjegyző előadásában 
kerültek tárgyalás alá a következő ügyek:

F e ls ő -T u r c s e k  község pásztorházat épített a vasút
vonal közelében, az engedély megadása tárgyában a 
főjegyző és főmérnök kirendeltetnek a helyszíni szemle 
megtartására. Ez a szemle augusztus 3 -án fog meg
tartatni.

S e d a j  János koslyáui lakosnak a vasut melletti 
építkezés a szokásos feltételek mellett megadatik.

B a l n á l  István jegyzőnek anyakönyvvezetővé tör
tént kinevezését a bizottság tudomásul veszi.

A  tö r v h .  á l la to r v o s  jelentése szerint 13 községben 
sertés orbáncz és más betegség merült tol: miért is a 
gazdaközönség jói tenné, ha az előforduló eseteket 
azonnal bejelentené. Egyben sürgeti, hogy a stub../a- 
fürdő-járási állatorvosi állás betöltése tárgyában a füld- 
miveléstigyi 111. kir. ministeriumboz felterjesztés intéz- 
tessék. Ezt a bizottság megteszi.

K iír n á  Vilmos a sertés-orbáncz elleni beoltásnak 
kötelező voltát szeretné kimondatni, mire nézve az 
állatorvos véleménye bekivántatik.

Tárgyalás alá vétetett ezek után több kivételes, 
nösülési engedélyt kérő folyamodvány és‘ útadúleirási 
ügy, a melyek mind az előadó javaslatai szerint intéz
teitek el.

Z a t ln im x z k y  Tamás árvaszéki elnök bemutatta a 
1. év II. negyedről szóló jelentését. Ebből kitűnik, hogy 
249 8  volt a gyámoltak és gondnokoltak száma.

D r . H a a s  Jakab vm. főorvos jelentése szerint:
Az általános közegészség még ezen hónapban sem 

mondható kedvezőnek, daczára annak, hogy járványok 
nem uralkodtak. Különösen észlelés alá kerültek a tüdő, 
a gyomor és a bélhurutos bántalmak. valamint feltűnő 
nagy mennyiségben a hystoricus rohamok, a melyek 
úgylátszik a hömérséknek nagy ingadozása folytán vál
tattak ki. A heveny-.címző kórok közül előfordultak: 
1. I l a k h u r u t : Szuc. ányhan 3 , buttón 2 , Turániján 4 ,
Rutlkan 3 . Krpellán 4 . - 2 . K a n y a r .:: Kut'kán 1. Felső- 
Stubnyán 1. 8. V ö r h e n y : Ilutfkán l,8zuc iy2. 4 . M i i
t ö m i r i y y l o b : S'ulmyafü/dö 2. Znióvurc ,1  9 , Di% k 1. 
Háj 1. —,)./, .»( á á  to r o k io h :  1.elvben 2 . Fneknp..n 2 . 
Misztricskán 1. Kuitkán 1. 'I arnón 2. — 6 . H a s i  h o y ^ .n á z :  
Kuttkán 1. .Szucsányban 2.

.\ kellő ovi') s gyógyintézkedések mindenütt meg
léteitek, Szucsányban egy téglagyári munkás széniuono- 
xydmérgezés folytán, hirtelen megfulladt, bullája hatósá
gilag szemléltetett. Kuttkán egy körülbelül 60 éves 
asszony erőszakos halálnak fennforgó gyanúja miatt hul
láján törvényszéki 1. mezolás kereszlülvitot tt. Valnn 4 
törvényszéki bouezolá> “szkö/. betett a znióváraljai vasúti 
allomá'nn. a voi. it á : elg '.olt öreg asszony bulláján.

Kiálli'tat-.tt 13 .. ..si bizoin' vány m 19 . rvoslát- 
lelet. meg j <1.: 14 k<,..nyii s 5  .-.10,0:3 tes.isértésröl.
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G r u m m ic h  Géza kir. tanácsos pénzügyigazgató je
lentése szerint az állami egyenes adók befizetéso 2 4 3 0  
koronával volt kodvozőbb, mint a múlt év hasonló sza
kában. Előadott még több adóleirási ügyöt.

Jelenti végül, begy a szuesányi körjegyzőségnél 
az adókezelésnél több szabálytalanság észlelteiéit; az 
erre vonatkozó jkönyveket bemutatja, a melyok alap
ján a további intézkedések megtételnek.

lh r c .c z  Gyula kir. tan fel ügye ö jelentése szerint 
június hó folyamán az iskolai záró vizsgálatok mindenütt 
bofojeztottok s azoknak eredménye általában megfelelő
nek, több iskolában kitűnőnek mondható. Elismeréssel 
emlékezik meg az iskolai hatóságoknak azon pontossá
gáról, amclylyol az 1 9 0 0—1 901 . tanévi statisztikai ada
tokat beterjesztették. Jelenti, hogy a vriczkói állami iskola 
épülete a tervezett fa-alkotmány helyett téglából fog 
felépítietni, azért az építkezés némi késedelmet szenved.

Kostyán község képviselőtestületének határozata 
az állami iskolai hozzájárulás tárgyában törvényhatósági 
jóváhagyással clláttatván, fölterjesztotett a kultus-minisz- 
teriumhoz. A tanítói személyzetben azon változás történt, 
hogy Rrix Sándor a ruttkai állami olcmi iskolához ki- 
ncvcztctctt. Végül bejelenti, hogy ifj. Saskó Gyula nagy- 
csopcsényi állami tanító a rimaszombati gazdasági tan
folyamra lölvétetctt.

Ruttkai ünnepségek.
A múlt szombaton tartották meg a ruttkai fő

műhely lakatos-tanoncziskolajanak évzáró vizsgáját 
szépszámú hallgatóság jelenlétében. A vizsgát ruttkai 
R á t h  Péter, udvari tanácsos és ks.-od. vasúti vezér- 
igazgató személyesen vezette, először is B cre .cz Gyula 
kir. tanfelügyelőt üdvözölve s megjelenését megköszönve. 
— Ez a fiatal, uj szervezetében alig két éves intézet 
már ez alkalommal is hozzákötött reményeknek megfe
lelőnek bizonyult be, s a vizsgán beigazolta, hogy veze
tése jó kezekben van s hogy Z e d n ik  József főmérnök, 
l í l o s z  N. és T o b is  Gusztáv mérnökök —, K a to n a  József 
és U h ly a r i lc  Szende vasúti tisztviselők nemcsak hogy 
tisztában vannak tanítói feladatukkal, hanem azt hiven 
teljesítették is. Különösen a szakbeli géptanból, ame
lyet T o b is  G. mérnök, az ezermester, saját lithografált 
jegyzetei és ábrái nyomán tanít, hallottunk szép és 
önálló feleleteket; valamint hogy elismerésre méltó az 
a haladás is, amelyet a jobbára tót és német ajkú 
tanulók a magyar nyelv ismeretében tanúsítottak. A 
kiállított szakrajzok nagyobbrészt tiszták és helyesek 
voltak, fókép azonban feltűntek a kiállított különböző 
mííhelyi munkák aczélból és sárgarézből (kalapácsok, 
csavarhúzók, lakatok, géprészek stb.) A vizsga végén, 
amely teljes három óra hosszáig tartott, egy tanuló a 
kir. tanfelügyelőhöz, egy másik pedig Ráth vezérigaz
gatóhoz intézett csinos beszédet, mire a jutalmak ki
osztása következett. R á t h  vezérigazgató 300 koronát 
meghaladó összeget osztott ki, továbbá több rajzesz
közt is, — a mit csak helyeselni iehet, mert ez nem
csak jó jutalmi, hanem egyúttal buzdító eszköz is. A 
vizsgalat a kir. tanfelügyelő beszédjével ért, amelyben 
R á t h  vezérigazgatónak érdemeit méltányolta. A nagy
számú közönség között ott láttuk a mar említetteken 
kívül P u t s c h  Tóbiás tanárt, az iglói internatus igazga
tóját, S a a g e r  J. felügyélőt, K ö r i  Antal kir. tanácsos, 
ksod. teseni üzletvezetőt, O ls a v s v k y  és P la t z e r  ruttkai 
állomási főnököket, E y s t e i n  főmérnököt, B á n f i  Jánost 
a turócz-szt.-mártoni áliami ipariskola igazgatóját, l l a l k ó  
Zoltán ruttkai r. k. plébánost, R a k i t t a  Samu, all. isk. 
igazgató-tanitót, Angyal főmérnököt stb. Vizsga után 
a szép kertben gyűitek össze az urak és kedélyes po
harazás, tekézés stb. között váriak be T ó b is  ezermes
ter újabb remekelését. Ezen esti tűzijátéka úgyszólván 
csak próbája volt a másnapi produkeziónak, de azért 
ez is igen szép volt, — leginkább tetszett azonban 
az a transparentkép, amely változó szinü vi.lamos vi
lágításban a szeretett vezérigazgatót ábrázolta azon a 
sziklán áilva diszmagyarban, a mely szikla alatt a 
sztrecsnói alagút látható. Igen sokáig gyönyörködtünk 
e szép képben s már éjfél is elmúlt, mikor nagy ne
hezen megtudtam tőle válni; — de persze még inkább 
a kép e re d e tije  tartotta a társaságot össze e késő 
óráig . . .

*
Másnap, vasárnap már kora reggel mozsárdurio- 

gás és a főmiihelyi zenekar hangjai ébresztették föl a 
ruttkaiakat jeléül annak, hogy az annyira várt nyári 
mulatságot megtartják.

Reggeli 8 órára mintegy 800 ember gyülekezet} 
a főműhelyi kert mellett és indultak víg zenekiséret- 
tel, élükön a vezérigazgatóval ruttkai Ráth Péter udvari 
tanácsossal, akinek kíséretében voltak az összes tiszt
viselők.

Künn a majálistéren, mely a kassa-oderbergi vasút 
tulajdona, már napok óta mozgalmas élet és készülődés 
folyt. A rendezőség, élén Pilát mérnökkel valóban 
nagyszerű munkát végzett. Nemcsak a szokásos szín
házi előadás, tancz, czéllövcszet, karikadobas, világ- 
póstn, tombola stb. szerepeltek az idén is, hanem most 
a török kávéház costümös hölgyeivel nagy tetszést 
aratott.

A vendégek nagyobb része délután érkezett meg. 
Ruttkai Katii Péter vezérigazgatót IMát mérnök főren 
dező csinos és meleghangú beszéddel üdvözölte, mire 
a vezérigazgató kijelentette, hogy Ruttkara mindenkor 
szívesen jön mind iddig, még a tisztviselői karban és 
a munkálok között oly barátságos együtt működést 
tapaszt.'1, mint a milyen eddig fennáll. R Ratli l’etcr- 
nét pecl.g díszes csokorr.il üdvözölte a rendezőség, ki 
Saager Ferencz felügyelő karján jelent meg az ünne
pélyen. A vendégek között láttuk még Daró R é v a y
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Gyula főrendiházi tagot nejével szül. B e r c h to ld  grófné- 
val és fiaval Lászlóval, Lindeloff bárót, Beniczky Kálmán 
alispánt, Berecz Gyula kir. tanfelügyelőt, Köri Antal 
üzletvezetőt, Karácsonyi Jenő, Szabó Ferencz és llol- 
lan Miklós titkárokat, Angyal főmérnököt, a csaczaiak 
közül többeket és a vasúti tisztviselők közül Ruttkáról 
és a vonalról igen sokakat De a vasútiakon kivid is 
igen sokan vettek részt ezen kitűnően sikerült nyári 
ünnepélyen, amelynek csodalatos módon az idő is 
kedvezett.

A vendégek gazdag lakomára gyűltek az t. 
számú pavillonba, hol Saager felügyelő vitte a házi 
gazda szerepét.

Az ünnepély fénypontja azonban a tűzijáték volt, 
amelyet Tóbis Gusztáv mérnök készített és rendezett. 
A közönség alig tudott eltelni a bámulattól a melylyel 
Tóbis élelmességét és ügyességét kisérte.

Majd esti tiz óra felé fáklyák fényénél vonult le 
a közel 3000 emberre menő társaság, melynek egy 
része még reggelig tánczolt a vasúti étteremben.

Hogy R á t h  Péter vezérigazgató, ki mindenütt meg
jelent és barátságos beszélgetésbe elegyedett tisztvise
lővel, munkással egyaránt, mindenütt a leglelkesebb 
óvatióknak tárgya volt, fölösleges is megemlítenünk.

H Í R E I N K .
— Személyi hírek- R u t t k a i  R á th  P é te r  kir. udvari 

tanácsos, á Kassa-oderbergi vasút vezérigazgatója 
Ruttkáról, hol a tánoncziskolai vizsgálat és más hiva
talos teendői miatt tartózkodott, vasárnap este 
Popradon át Budapestre utazott.

— Halálozás. Lax Miksa, turócz-szent-mártoni 
polgár, Dr. Lax Adolf megyei tb. főügyész nagybátyja 
86 éves korában e héten meghalt.

— A vármegyei restaurácziók és a belügyminister. 
A belügyminister felhívta a vármegyéket, hogy tekin
tettel az ez év végén megtartandó általános tisztuji- 
tásra, a jövő 1 9 0 2 . évi legtöbb adót fizető törvény- 
hatósági tagok névjegyzékének megállapítása, a hat 
év előtt megválasztott és igy az ez év végével kilépő, 
valamint az időközben tagságjogukat elvesztett tör
vényhatósági bizottsági tagok helyeinek betöltése 
iránt kellő időben oly módon intézkedjenek, hogy a 
névjegyzékek — figyelemmel a telebbezés határidőre 
— még az ez év végén megtartandó tisztujitási köz
gyűlés előtt jogérvényesen megállapittassanak, a meny
nyiben a t:szlujitáson csak azok a bizottsági tagok 
bírnak szavazati joggal, kik e névjegyzékben felvétettek.

— „F. M. K. E.“-mulatság. A t.-szt.-mártoni és 
környékbeli egyetemi hallgatók- és maturánsokból 
álló hazafias fiatalság egy lelkes serege a F. M. K. 
E. Turóczmegyei Választmánya javára erdei mulat
ságot rendez. A meghívók 'holnap küldetnek szét. 
Szövegük a következő: »Meghivó a turóczmegyei nagy 
diákok által 190 1 . évi július hó 2 1 -én Turócz-Szent- 
Mártonban a jahodniki ligetben a F. M. K. E. Turócz- 
vármegyei Választmánya javára rendezendő zártkörű 
nyári mulatságra. Kezdete d. u, 2V2 órakor. Kedve
zőtlen idő esetén a mulatság a megyeház nagytermé
ben tartatik meg, kezdete ez esetben 8Va órakor. 
Belépti dij: személyenkinl 1 K., családjegy 3 K. Felül- 
íizetéseket köszönettel fogad és hírlapiiag nyugtáz a 
rendezőség. — Rendezőség: Buócz Károly elnök, 
Boldis Dezső, Zathureczky László, Velits Lajos, táncz- 
rendezők; Zathureczky Miklós jegyző, Záborszky 
Nándorellenör, Rakssányi Vilmos pénztáros, Liebhnrdt 
Kálmán ellenőr. Rendezők : Bada Emil, Buócz Sán
dor, Duschek Gyula, Fiala Konstantin, Friedmann 
Béla, Klimacsek Sándor, Klimó Kálmán, Lax Tivadar, 
Matuskovich Mátyás, Moskóczi József, Gróf Nyáry 
Károly, Báró llévay László, Rosza Pál, Velits Ala
dár, Witwiczky István, Zorkóczy Tibor.

— Nyilvános köszönet. F. é. június hó 3 0 -án a 
pribóczi ag. hitv. ev. egyház tagjai által rendezett 
mulatságon befolyt összesen 037  K  és 10  f ü l é r , mely 
összeghez a következők járultak adományaikkal: 
2 0 — 20  koronával: özv. Beniczky Mártonná, özv. Soest 
Ottóné, Beniczky Kálmán, Rakovszky Iván, Novotny 
Antal (Temesvár), Michnik Vilmos 16 kor., Br. Révay 
László 11 kor. — 1 0 — 10 koronával: Dr. Lehoczky 
Antal (Budapest), Erdődy György, Beniczky Aladár, 
Dr. Pelrikovich János, Borbély Kálmán, Borbély Kál
mánná és leánya, gr. Neuhauss Ottó, Zachar Sza-, 
niszló, Urbancsok Márton, Pozseszky József, Csvikota- 
Mátyás, Gsepesányi János, Martinecz János, Kubala 
Lajos, Ruttkai gőzfürész, — 6—6 koronával : Jeszen
szky Matild, özv. Karlovszky Józsefné, Karlovszky 
Iván, Jeszenszky Zsigmond, Koncsek György, Kvorka 
Pál. — 5 —Ő koronával: Ruttkay Béla, Thomka Nán
dor, Pivko József, ifj. Akantisz Rezső, Donner Mór, 
Folkusházy Gábor, Stefko János, Fischer Adolf. — 
4 — 4  koronával: id. Akantisz Rezső, Mudrony Pál. 
Gsepesányi Sándor, Újhelyi Gusztáv, Thomka Milos, 
Páricska András, Kmety György, Michnik Gyula. Kus- 
manyi Juli, lloléczy József, Szalay József, Beniczky 
Gyula, Franek Tamás, Ouotidian József. Quotidian 
Gyula, Onody József, Koncsek Bérezi, Ruttkay Győző, 
Faczuna János, Koncsek Gábor, Langer József, Kolossy 
Béla, Illavnya Pál, Schvartz Vilmos. — 3 —3 koroná
val: Jeszenszky Olga é* Mariska, Spilz Gusztáv 
(Vriczkó), Tenczer János, Fábry Pál, Ploy Irén, 
Achimszky J., Genda Gusztáv. — 2 —2 koronával: 
Zvoda András, Faczuna Samu, Maiina József, ifj. 
Majma János, Vanovics Lajos, Markovíezky László, 
Mudrony János, Starke Samu, özv. Flak Jánosné, 
Pogvara János, Tenczer Gusztáv, id. Fiala Lajos, ifj. 
Fiala Lajos, Gáspár J., Gáspár Paula, Galanda Károly,
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Pietor Iván, Gruber Vilma, Lehotzky Mari, Nemes 
Berta, Ilrivnák János, Csicsmanecz János, Benyovszky 
Sámuel, Paulinyi Vilmos, Izák Gusztáv, Bulyovszky 
Anna, Mitrovszky Milán, Vankó Mária, Noszák Géza, 
Timko Gusztáv, Jeszenszky Gyula, Ghemelik Jánosné, 
Stein Mórné, Grajczjár .1., Fokora Judit, Darula Judit, 
Gyurcsányi Fani, Thomka János, Príleszkyné. Buoezik 
György, Links Adolf, Bukva Pál, Dávid János, Lövvy 
Mór, Darula András, ifj. Mi< hnik Károly, Grieger 
Alajos, Ivaska Pál, Achimszky Károly. Buoezik Pál, 
Lehotzky János, Mazanecz J., Kempny T., Matuska 
Andrásné, Dr. Bradács. Gregor J . Szmrekovszky 
Czyrill (Stubnyatőrdő), Dlábik Alajos. — Ezeken kí
vül még számosán járullak kisebb-nagyobb adomány
nyal a szent ügyhöz, kiknek neveit felsorolni azonban 
helyszűke miatt nem vagyunk képesek. Isten áldása 
legyen az adokozókon s adományaikon! A  b iz o tts á g .

— A turóczi vadászegylet, a melynek megalaku
lását annak idején oly melegen üdvözöltük, tudvalevő
leg egy bizottságot választott meg az előmunkálatok 
megléteiére. Ennek Beniczky Kálmán alispán, Erdődy 
György főerdész és Dugovich Titusz voltak tagjai. Ez 
a bizottság tegnap számolt be eljárásáról.

— Hivatalos vizsgálat. S c l io l t z  G u s z tá v  műszaki 
tanácsos Turócz-Szt.-Mártonba érkezeit, hogy innen a 
vármegyei utak szokásos megvizsgálását eszközölje.

— A Maticza-fele épület felülvizsgálata, mint 
értesülünk, f. hó 18-án fog megtartatni. Ezt a hely
beli állami építészeti hivatal közbejöttével S c l io l tz  
G u s z tá v  műszaki tanácsos fogja teljesíteni.

— Allatkiállitás.Stubnyafürdön. Úgy halljuk, hogy a 
múlt vasárnap Stubnyafürdőn állatkiállitás volt. 
Minthogy azonban az intézők erről lapunkat nem 
értesítették, tudósítást is későn küldöttek, lefolyásáról 
csak jövő számunkban emlékezhetünk meg.

— Dólmagyarországi tanítók a Felvidéken. Az or
szág egyik legtekintélyesebb tanítóegyesülete, a Délma
gyarországi Tanítóegyesülete hó l., 2 . és 3 -án Dettán 
tartotta ez évi nagygyűlését. Ennek befejeztével mint
egy 2 5 0 -en a Tátra szépségeinek megtekintésére tanul
mányútra indultak. B e r e c z  G y u la  kir. tanfelügyelő és 
B á n f i  J á n o s  igazgató Lőcsén fölkeresték a kiránduló
kat és melegen üdvözölték őket a turóczmegyei taní
tók nevében. A társaság egy része f. hó 11-én Ruttkán 
át utazott hazafelé.

— Czigányok garázdálkodása. Majdnem minden
napos, hogy Turócz-Szt.-Mártonban a község főterén, 
a községházának és megyeházának tőszomszédságá
ban a czigányok lármával és dulakodással zavarják 
meg az ulcza csendjét. Nem éppen rendezett állapo
tokra vall már az sem, hogy a Patsch vendéglő kö
zelében állandóan 8—10 czigány tanyázik, de hatá
rozott intézkedés szükséges, hogy a kedd délutánján 
rendezett czigány-háboruság ne ismétlődjék. Ekkor 
ugyanis oly nagy lármát, hajszát rendeztek, a mely 
az egész várost kícsőditette. Egypárnak a fejét ver
ték be, inig végre a hatóság véget vetett a garázdál
kodásnak.

— A rendőrség figyelmébe! (Ez a közlemény 
még a múlt héten, szombaton délután érkezett, de 
már-elkésve. Azóta a bódét, eltakarították. Közöljük 
azonl an, hogy legalább a jövőben ne ismétlődhesse
nek hasonló esetek.) Vagy egy hét óla mindenféle 
monstrumokat, kuriózumokat mutogattak itt egypiaczi 
bódéban, a melyet természetfudoinányi kiállításnak 
vagy effélének keresztelt el tulajdonosa. Hagyján, 
legyen a véleménye szerint! Azonban a város utcza- 
sarkain nagy plakátok is ékeskedtek, azt hirdetve, 
hogy vasárnap d. u. 4  órakor a  k í g y ó k  e te tése  le s z  e leven  
K á z i n y id a k k a l .  — Felhívjuk erre a rendőrség figyel
met azzal, hogy ezt a mutatványt, a melyre még a 
nagyvárosi aquariumok- s terradiumokban sem sza
bad kiskorú egyéneket beereszteni, vagy tiltsa meg 
vagy pedig utasítsa a tulajdonost, hogy a kétes értékű 
mutatványnak csak felnőttek legyenek a nézői, mert 
semmi szükség sincs arra, hogy az amúgy is az álla
tok kínzására nagy hajlammal biró ifjúság ily kegyet
len és izgalmas jeleneteknek szemtanúja legyen, a 
melyektől minden jóérzésü ember elfordul. S a mi 
a nagy városokban tilos, azt nálunk sem szabad meg
engedni.

— Valóhamisitó. Moravszky Rezső csernél (Tren- 
csén m., Csácza mellett) birtokos jelentkezett a tren- 
cséni kir. törvényszéknél, hogy, úgymond, a csaczai 
takarékpénztár kárára 4 8 5 0 0  K értékű váltót, a turóczi 
szt.-mártoni keresk. és hitelbank kárára 977 9  K 
értékű váltót, végül pedig Kokor Ede preraui polgár 
nevére 8 59  K értékű váltókat hamisított. M o r a v s z k y t  
legott letártoztatták és vizsgálati fogságra vetették. 
Az eset annyival kínosabb feltűnést okozott Trencsén- 
megyében, amennyiben a hamisító mint megyebizott
sági tag és a csaczai takarékpénztár igazgatóságának 
tagja bizonyos szerepet játszott a közéletben. —Lapunk 
zárta előtt kapjuk az értesítést, hogy Moravszkynak 
jómódú anyja késznek nyilatkozott, hogy a hamisít
ványokat fedezni fogja, minek következtében semmi 
kár sem háramlik a két pénzintézetre.

Szerkesztői üzenetek. -=
— Tübbeknek. Mai aktuális czikkeinek miatt több rend

beli közleményünk a jövő számra maradt. — Körmöczbánya. 
Köszönjük. H. E.. helyben. Miután a vármegye közgazdasági 
ügyei iránt érdeklődünk, a jövőben előre kérünk rövid értesí
tést az ide vonatkozó mozgalmakról. A küldöttet köszönjük, 
— jövő számunkban hozzuk-
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Turócz-Szt.-Márton,

Gyógyszerész-gyakornok
‘H *  kerestetik .

Egy egészséges, szorgalmas, hat gymnáziumi 
osztályt jó sikerrel végzett, a magyar nyelven 
kivUl németül és tótul is beszélni tudó ifjút 

három évre gyakornokul elfogad

Gazdik János, gyógytár-tulajdonos
K ö k ' i i i ö e x l i á i i y á n

, Ellátáson kivtll a harmadik esztendőben érdem- 
szerinti zsebpénzt is kap az illető.

SEIFERT JÓZSEF ,
csás*. és kir. udvari fegyvcrszállitó j

POZSONY, H alásskapu-utcza 4 .
I i i f e r i i r l i a l i H  t e l e f o n

f b I ; V I d £ k i  h  i  n a  n A

J Építkezőknek
2  mintegy
I 500 Ciliéi <-r

1 czem ent-fedölapot
|  ajánl 600 korona vételárban

turöcz-szt.-mártonl házából való elszállításra
GAZDIK JÁNOS

körmöczbányai gyógvszertár-tulajdonor.
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Ajánlja dús raktárát

eredeti „ D IA N A "  fegyverekből,
ugyszinte

RATIOJÍEL (kíikasnélkiili) fegyerekböl
J. P. Sauer und Sohn ezég KRUPP FRIGYES-féle

különleges aczélcsüvil fegyverekből,
.......... ...... - eredeti gyári árakon. — uu:

Ezen fegyverek a jelenkor legmegbízhatóbb és leg
jobban lövő vadászfegyverei s kimerítő leírással, valamint 
számos előkelő vadászkedvelők és hivatásos vadász-refe- 
rencziával, úgyszintén a  r j  cg.v® é k  k e l  készséggel szol
gálok.

Kész vadásztöltények, legjobb rendszer szerint,
osztr.-magy. igen finom vadász- és ezéllövő porral, úgy
szintén oszlr.-magy. füstnélküli vadászporral töltve szállí
tok bármikor pontosan és frissen töltve, minden _ kalibe- 
rühüz a legolcsóbb áron, továbbá c m . óm k i r .  á l l a m i  
á r u d a  á l l a l  osztrák-magy. füstnélküli I. számú vadá
szati és tárcsa-lőporral töltött töltények eredeti áron kap
hatók.

Vadászati, utazási és sportkülönlegességek.
F e n t i  c x c g  k i t ü n t e t t e t e t t :

a m. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium 
által :1863. sz. a. Budapest. 1893. deczember 1., a m. kir. 
honvédelmi minisztérium által 5219. sz. a. Budapest. 1882. 
okt. 15., a cs. és kir. hadügyminisztérium által 3686. Abth. 
7. sz. a. Bécs, 1881. decz. 17.. a cs- és kir. honvédelmi 
minisztérium által 3064,572. IV. sz. a Bécs, 1882. már- 
czius 16., a m. kir. kereskedelemügyi minisztériumtól, 

Budapest, 1897. április 2-án.

932. tk. sz. 1901.

Árverési hirdetményi kivonat.
A tsztmártoni kir. járásb. mint telekkönyvi ha

tóság közhírré teszi, hogy a m. kir. államkincstár 
végrehajtatnak Manczel György és Manczel János 
elleni végrehajtási ügyében a beszterczebányai kir. 
törvényszék területköréhez tartozó, turócz-szt.-már
tom kir. járásbíróság területén, Ruttka községben 
fekvő, a ruttkai 5 5 0 . sz. tkjvben felvett s Manczel 
férj. Kudelka Mária, Manczel férj. Varga Zsuzsanna. 
Manczel György, kiskorú Manczel János, Manczel 
György és Manczel János nevére irt, a) 2 7 4 . hr. sz. 
ingatlanságra 128  kor., b) 275  hr. sz. ingatlanságra 
352  kor. és c) 2 7 8 . hr. sz. ingatlanságra 4 0 0  koro
nában megállapított kikiálási ár mellett az árverést 
elrendelte és hogy ezen jószágtestek az 1901. évi julius 
hó 31-ik napján d. e. 10 órakor Ruttka községben a 
községházánál a kikiáltási áron alól ,is el fognak 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan- 
ság kikiáltási árának 10p/o-át készpénzben, vagy 
óvadékképes érték papírban a kiküldött kezéhez

letenni vagy pedig a bánatpénznek, a bíróságnál lett 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös- 
mervényt átszolgáltatDi.

Kir. Jbiróság mint tkv. hatóság.
T urócz Szent-Mártonban, 1 001 . évi ápr. hó 2 0 .

Medzihradszky, kir. albiró.

48409. szám. 1901.

Á rverési hirdetm ény.
A liptóújvári m. kir. föerdőliivatal kerületéhez tar

tozó fenyöliázai gyógy- és Airdötelepen álló, a kir. kincs
tár tulajdonát képező következő szálloda és egyéb épü
leteknek, úgymint:

a) az 1. számú szállodának a hozzátartozó mollék- 
épUlctekkel és mellette lévő jégpinezévol;

b) a vendégszobákkal ellátott kávéházi épületnek 
a hozzáépített gyógy- illetve étteremmel, többi mellékhe
lyiségekkel és külön álló pinczelielyiséggel;

c) a II. számú szállodának,
(1) a postaépület I. emeletén és padlásán lévő helyi

ségeknek mindössze 62  vendégszobával; végre :
e) az I. számú szálloda mögött az „Erzsébet" park

ban álló tekepályának 1 902 . évi január hó 1 -étöl—190(5. 
évi deczember hó 3 1 -ig terjedő öt évi időre való bérbe
adása iránt a liptóujvári m. kir. föerdőliivatal irodájában 
folyó 1901. évi augusztus hó 5-én délelőtti 10 órakor 
zárt* írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.

Kikiáltási évi haszonbér 8 0 0 0  K.
Csak azok az ajánlatok fogadtatnak cl a tárgyalás 

alapjául, a melyek a kitűzött óra előtt a liptóujvári m. 
kir. főerdöliivatalnál benyujtattak, továbbá a melyek az 
általános árverési feltételek 2 . és 4 . pontjaiban foglaltak 
szerint szerkesztettek és felszereltettek.

Az általános árverési és szerződési feltételek a m. 
kir földművelésügyi ministsterium erdészeti főosztályánál 
(Budapest, V. kér., Xádorutcza 5 . szám. I. cm.) és a 
liptóujvári m. kir. főerdöliivatalnál, valamint a fenyöliázai
m. k. erdögondnokságnál a hivatalos órák alatt bármi
kor megtekinthetők.

Budapest, 1 9 0 1 . évi junius hó.
M. Kir. Földmivslésiigyi Ministsr.

/ocxxxxxxxxxxxxxxxxx:
A „LA FLEUR”

szivarkapapir * • • * • 
i • s .. szivarkahüvely

kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 
anyagból készül; gyártásánál mindama vegyi szerek, 
a melyek az egészségre, főképen a légzési szervekre káros 

hatással lehetnek, mellőztetnek.
Jacobi Monopol 

„I<a Fleur“
szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok
nak ajánlható a legmelegebben, a kik sokat dohá

nyoznak. — Kapható:
Wix Miksánál T.-Szt.-Mártonbau.

A\ AS A\,

T. ca.
Bátorkodom T.-Szt.-Márton és környéke becses 

közönségének tudomására hozni, miszerint

hürbély- és fodrász-üzletemet
a Vagács-féle házba (Fő utcza) helyeztem át, és azt 
egyidejűleg az egészségtani (hygieia) követelményeknek 
minden tekintetben megfelelő, modern nagy városi minta 
szerint rendeztem be. Minden egyes vendégem részére
az ö kizárólagos használatára külön teljes készlet 
áll rendelkezésére (borotva, kefe, fésű, bajuszkötő, 
szappan- és mosdó-edény stb.), mely külön elzárható 
fiókban tarlatik és e fiók kulcsát az illető vendég 
magával viheti.

Továbbá felkérem a t. közönség figyelmét a 
világhírű Bergmann és társa-féle tetscheni (Elba melletti) 
gyárból származó, állandóan nagy választékban rak
táron levő

illatszerekre,
u. m. legfinomabb parfömök, illatos olajok, toilette-szap- 
panok, fejmosók, haj- és arcz-kenöcsök, stb. stb.

Szabott árak ! Teljes tisztelettel
Balázs Miksa,

f i M l r i i n t - i í z l e l c  T u r ó c x - K x t ,  M u r t o n h a n .

szivarvka-
hüvely

Turóc-szt.-mártoni magyar nyomda — Moskóczi

az cildig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja. 
IW ' Agy kísérlet erről mindenkit meggyőz.

Kapható: Moskóczi Ferenczné üzletében Tűiócz-Szt.-Mártonban.
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