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U E K G C Z  C Í Y I Í I .A  H Í I F I  J Á I O I Hirdetések logjntányosabban, árszabály szerint.
Kiadóhivatal: a turócz-szt.-mártoni

A lap szellemi részét illető közlemények a sze 
előfizetések a kiadóhivatalra czimezve Túrói*-

„Magyar Nyomda1*.
rkesztöségre, hirdetések és 
>zt.-Mártonba küldendők

Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min
den bel- és külföldi hirdetési iroda fogad el.

A körorvosok  állam osítása.
Hazánkban nem mai keletű baj, hogy a 

diplomás emberek megélhetése biztosítva nincs. 
Becsvágyó, törekvő fiatal emberek komoly ta
nulmány, sok szorgalom és nem kevesebb 
pénzáldozatok árán megszerzik maguknak az 
egyetemi oklevelet s midőn már elérték czél- 
jukat és a diploma zsebükben van, ama kincs 
kérdés előtt állanak, hogy a sok idealismus- 
sal kiküzdött okmányt mi módon lehessen az 
életben gyakorlatilag értékesíteni. Különösen 
áll ez az orvosi fakultásra nézve. Az orvosok 
mindenkor a humanizmus szolgálatában álla
nak és esküjük szerint kötelesek minden alka
lommal a humanizmus parancsait követni, te
kintet nélkül, vájjon e mellett saját érdekük 
előmozdittatik-e vagy sem. Az orvos a beteg
gel nem alkudozható, feltételeket nem szab
hat, mint például az ügyvéd. Éjjel-nappal em
bertársai egészsége fölött feltétlenül köteles 
őrködni s a melyik orvos az ellen vél, kemé
nyen megbünhődik, esetleg orvosi oklevelét is 
elveszíti. Megszokta a mai társadalom, hogy 
az orvos megélésének lehetőségét teljesen alá
rendelt kérdésnek tekintse. Innen van, hogy 
számos orvos vidéken, különösen szegényebb 
helyeken, folytonosan anyagi gondokkal kény
telen küzdeni.

De még az orvosok egy része igy a lét
ért való küzdelem miatt a szokatlanul szük
séges tanulmányoktól — éppen a közegész
ségügy rovására — elvonalik, addig másrészt 
a magyarországi lakosságnak jelentékeny há
nyada nélkülözni kénytelen az orvosi kezelést, 
néhol azért, mert az orvos lakóhelye távol 
esik u beteg tartózkodási helyétől, többnyire 
pedig a beteg szegénysége miatt.

Ilyen körülmények közölt sok helyütt sza
bad tér engedtetik a kuruzslásnak, mely ha
zánkban a köznép közölt még sokkal inkább

el van terjedve, mint azt a mai felvilágosult- 
ság korszakában hinni lehetne.

Az állam végre ügyet vetett e visszás 
helyzetre és a belügyminiszter most — miután 
már az állatorvosokat államosította — az or
vosok államosításához is fog.

Az államosítás czélja, hogy az orvosok 
megélhetését is, a szegény vagy orvosi lakó
helytől eddig lávoleső betegek gyógykezelését 
is biztosítsa.

A körorvosi kerületek újabban be fognak 
osztatni és a beosztásnál tekintettel lesznek 
arra, hogy minden községben vagy annak kö
zelében körorvos legyen; másrészt az orvosok 
állami fizetése is olyan lesz, hogy abból ma
gángyakorlat nélkül is megélhessenek és csakis 
olyan vidéken, a hol az orvos magángyakor
lata révén nagyobb jövedelemre számíthat, 
lesz az állami fizetés csekélyebb.

A körorvosok helyes beosztásának meg
lesz az az előnye is, hogy egyes helyeknek 
orvosokkal való zsúfoltságán segít, mert ezek
től a feles számú orvosokat elvonja és olyan 
vidékre helyezi át, a hol kevesebb az orvos.

De ez előnyökkel szemben az orvosok 
kötelességei s szaporodni fognak, a mennyi
ben nemcsak a rendes orvosi gyakorlatot kell 
folytalniok, hanem közegészségügyi, közegész
ségrendőri közszolgálatot (hivatalos vizsgála
tokat a korcsmákban, piaczokon, kutak, épü
letek stb. körül) is kell teljesíteniük.

Nem kell különösen hangsúlyozni, hogy 
az említett intézménynél helyesebb alig ke
rült ki még a belügyminisztériumból.

Ezt az intézményt mindenkinek örömmel 
kell üdvözölnie, mert czélja — amellett, hogy 
egy művelt, humánus társadalmi osztályon: 
az orvosi karon segít az emberek legfőbb kin
csét : az egészséget megfelelő ápolásban része
síteni. Dr.

Jó tanács.
Egy délmagyarországi szerb liirlap, a Národnoszt, 

nagy panaszszal áll elő, azt jelentvén, hogy a déli vár
megyékben egyre nagyobb tért foglal az oláhság s ki
szorítja a szerbeket oly vidékeken is, ahol azelőtt alig 
ismerték híréből. Temest s Torontáli már ellepte, Pan- 
csoYán ezelőtt hírmondónak se lehetett találni oláhot, 
ma pedig már rendezett hitközséggel bírnak ott. Az 
oláh leány, ha szerbhez, némethez vagy magyarhoz 
megy férjhez, nemcsak ezt, hanem egész családját s 
rokonságát eloláhositja.

Ez a társadalmi kérdés minket e helyütt nem in
dítana hozzászólásra, ha a helybeli tót tíilzók lapjai ezt 
vezető ezikkelyekben nem tárgyalnák oly irányzatos 
módon, moly ámulatba ejtheti még a saját olvasó közön
ségüket is. Mert azon méltán álmélkodni lehet józan 
embernek, hogy mi közo van a magyarosításnak ehhez 
a szerb-oláh erőpróbához ? A tót túlzók mégis ezt, tetézve 
a szokott erőszakos frázisokkal sütik rá. Mi azonban 
ezen nem csodálkozunk; mi már megszoktuk ezeket az 
észliczamokat azoknál, akikre vörös posztóként hat min
den, ami magyar, és akik, mint az egyszeri diák, a szoba 
sarkában álló sétapálczából levonták azt a következte
tést, hogy esik az eső.

Társadalmi látópontról azonbau ez a tünet is érde
mes a följegyzésro, már amennyiben itt szemmel tartjuk 
a mi külön túlzóink világrengető (!) tendencziáit. Mert 
hát a latin közmondás szerint, néha jó az ellenféltől 
tanulni. És ezúttal csakugyan tanulhatunk tőle.

A N d r o d .  N - y  ugyanis éppenséggel nem a test
vér szerbeket veszi oltalmába az oláh invázió ellenében, 
hanem egykedvűen rájuk förmed, hogy úgy kell nekik, 
miért nem oly élelmesek, mint az oláhok. „A szerbek 
— tanácsolja nekik — ragaszkodjanak erősen rokonsá
gukhoz, irtsák ki körükből [az egy gyermek-rendszert, 
karolják föl az oláhok példájára saját nemzetiségüket, 
és akkor nem lesz semmi bajuk. “

Ezt a jó tanácsot ajánljuk megszivlelésre mind
azoknak, akik jól tudják, hogy a magyarság mennyit 
veszített a tótság inváziója következtében. Még inkább 
azonban követnünk kell a Národnio Noviny okos taná
csát a magyarság terjedése körül a Felvidéken, ahol 
talán megengedi nekünk a tót túlzók pártja azt, amit 
az oláhoknál foldicsér és amire a szerbeket buzdítja. 
Viszont ezek az urak is vonják le belőle a logikai kon- 
zekvencziát és ne panaszkodjanak a magyarosodás miatt, 
amikor az oláhositásban még a szerbek rovására is örö- 

Imiiket lelik.

A „ F E L V I D É K I  H ÍRADÓ"  TÁRCZÁJA.
Dalok a magányból.

i.
Be szerelmes, szép csillagok 
Mosolyognak a kék égen ;
Szerelemről álmodozva 
Bolyongok a méla réten.

A világos, tiszta éjben 
Mámoritó csaloganydai;
Korcsma áll a falu végén,
Melybe vígan muzsikálnak.

Gyönyörű éj 1 — Fájó szivvel 
Kell az utczán végigmenjek :
Árvaságom néma könnye 
Reszket, ég, csillog szememben.

II.
Iloldvilágos nyári éj 
Borult a vidékre;
Hab-leányok fürdenek 
A patak vizébe.

Hab-leányok fürdenek,
— Mint az éj : oly szépek —
Mulatnak a szellővel 
Vig zeneszó mellett . . .

Elmerengve állok meg 
Partján a pataknak :
Gyötrelmére szivemnek 
E boldogtalannak.

(Petrozsény.) Gaal Zaigmond.

A tél.
— A *Felvidóki Híradó* eredeti tárczája. —

Hideg szél sivit a határon, előhirnöke a zord 
időjárásnak. Szorosabbra húzzuk a köntöst s vágyako-, 
zunk már a szobába. Dalos madarak éneke helyett 
haraszt-búgása az erdők zenéje. Halálához latszik köze
ledni a természet, pedig csak clszundikál. Ami még 
zöld, az is elfakult már. Csak a enyők tartják meg a 
remény szinét, mintegy jelképként, hogy a természet
ben hitünket elveszíteni nem szabad. Nemsokára kopá
rok lesznek a fák, csupaszak a bokrok, majd felveszik 
a téli ruhájukat, — fehér hólepel fogja borítani az 
erdőket, mezőket, városokat, falvakat.

Szép a téli kép 1 Regényességét emeli a sportok
nak százféle neme s öreg és fiatal szívesen élvezi gyö
nyöreit. Kedves a vadászat, a szánkózás és korcsolyá
zás. Amikor elhagyjuk a kandalót s vele a legrafTinal- 
tabb kényelemmel felszerelt házi tűzhelyet, örülünk a 
friss levegőnek, a metsző hidegnek és sportunk gya
korlásában feihevülve, oda se hederitünk az időjárás 
intrikáinak. Gúnyolódunk rajtok, hiszen bármikor fity- 
tyet hányhatunk nekik, — visszahúzódhatunk meleg 
otthonunkbn s a zongora hangjai mellett, vagy a 
tarokk szórakoztató játéka közben nevetve gondolunk 
arra, hogy künn tombol a vihar, hó és jég borítja a 
földet, amelynek azonban nem szűnt meg sem élete, 
sem éltető ereje.

Igazán pompás a tél! Ha költő volnék, megéne
kelném az ő kellemességeit, ha festő volnék, ecsettel 
igyekezném lelki szemeitek elé varázsolni megkapó 
szépségeit. Képes volnék-e reá — nem tudom. Mert 
valahányszor reágondolok a télre, egészen más képze
letek fogják le lelkcmet. A jég, melyen vidáman csúsz
kálnák a gyerekek, a mulékonyságra emlékeztet, nem
csak mert törékeny, hanem mert a nap sugarait sem 
altja ki; a hó, melyben a csillingelők vig hangjával

tovasiklik a szánkó, mintha fehér szinét elveszítette 
volna és porlepte szürkeség szállt volna reá.

Hogy mi bántja a tél kedves képét lelkemben|? 
Mi rontja regényességének zománczát. mi foszt meg 
kellemességeitől, a melyekre visszaemlékezni is élvezetes 
a földi javakkal megáldottak legnagyobb részének — 
azt tudjátok ti valamennyien, akik foszlányokból össze
tákolt ruháitokban hiányosan vagy éppen nem táplált 
testeteket a tél kegyetlenségeinek vagytok kénytelenek 
kitenni, tik, akiket a fogatvaczogtató hideg, kénye-kedve 
szerint kínoz s a kikhez a gonosz sors örökös kísérőül 
csatolta a gondot, ezt az üveges szemű, jeges szivü 
zsarnokot, hogy a mikor didereg nyomorult testetek, 
forrjon beléje fejetek.

Mit vétettek ? Oh, a ti bűnötök nagy és megbo- 
csáthatlan. Rajtatok csak a menybeli atya segíthet, mert 
a földön részetekre nincsen irgalom — rosszul válasz
tották meg szüléiteket.

Felettetek Ítélkezik a nyomor kegyelem nélkül. 
S ha néha-néha megesik rajtatok embertársaitok szive, 
a segítség csak pillanatnyilag enyhíti fájdalmatokat. A 
hó és jég uralmának tartama hosszú, ő a remény, hogy 
melegség fog áradni reátok is, csüggedés nélkül tarthat 
fenn titeket. Ha megfagy a viz. a nap heve ismét fel
olvasztja, de ha a hideg megdermeszti a ti testeteket, 
csak a halai, az enyészet visz titeket oda, ahol a fárasztó 
küzdelmek után az epedve várt nyugalomra tétetnek.

A tél sötét kínja vicsorgatja már reánk fogait. 
Néhány hét még csak és nyomor meg ínség fogja pusz
títani ismét a szegény népet.

Tik, akik a humanizmus zászlaját lengetitek, akik
nek szive körül még nem képződött jégkéreg, gondol
jatok nyomorgó testvéreitekre.

Adjatok munkát a dolgos kezeknek, kenyeret a 
gyámoltalanoknak 1

Gondoskodjatok felebarátaitokról — mert elvi
selhetetlenül nehéz az ő sorsuk.



2 Turóc-Szt.-Márton_____ ______
A F . M . K .  E .  meddő működése, melyről mi annyi

szor panaszkodtunk, bizonyára azon alapszik, hogy nőm 
követte ezt a bölcs tanácsot, reméljük azonban, hogy a 
jövőben szorosan a N á r o d .  N y  rcczipéje szerint ren
dezvén be tevékenységét, sokkal nagyobb sikereket tog 
elérni, amelyeken a t. tót túlzók sem fognak inegütöd- 
hetni, sőt örvendeniük kell rajta, hogy a magyarok szí
vesen követik tanácsaikat. Panasznak azonban semmi 
esetre sem lehetne helye, mivel a N d r .  N y  maga is 
beismeri, hogy a m a g y a ro so d d á  fö lv i r á g o z h a tn a . A mó
dozatokat, eszközöket ugyan másképpen fogja föl, mint 
’i, do abban megegyez vele mindenki, hogy az csak

ugyan lehetséges ; és bizonyosan meg is fog valósulni 
éppen amaz intelligenczia segélyével, melyről t. laptár
sunk úgy nyilatkozik, hogy ha nálunk a japánok húsz 
évig uralkodnának, az értelmiség két harmada varkocsot 
viselne s japánul povedálna.

Intelligoncziánkon és egy kicsit a japánokon is áll 
most, hogy a N d r .  N o v . ez a vélekedése beigazolást 
vagy pedig eredményes czáfolatot nyerjen. Ez a felvi
déki társadalom becsületbeli kötelessége.

Ruttka fejlődése.
ii i .

Harmincz éven át való ily viszás állapotoknak 
kényelmetlenségét leginkább Uj-Ruttka község lakosai 
érzik. Mivel tengelyen az élelmi czikkek behozatala meg
nehezítve van, azok és egyéb szükségletek megdrágul
tak. Ezen körülmény eredményezte azt, hogy a vasúti 
alkalmazottak fogyasztási egyletet alakítottak, melybe 
a vidék mellőzésével a termények és más szükségletek 
vasúton messze országokból hozatnak s igy a szomszéd 
községekkel való érintkezés mindinkább lazul. De a 
fogyasztási egyletnek keletkezése következtében a ke
reskedés és ipar magaban a községben sem lendülhet 
fel a népesség aranyához várható fokra, a mi szintén 
bénitólag hat a község felvirágoztatasara. Minthogy a 
törvényhatóság, bírósagok, adó- s egyéb hivatalok, hitel
és középtamntézetek székhelyei Turócz-Szent-Martonban 
vannak, ezek kedvéért Uj-Ruttka község lakosai is 
kénytelenek összeszorult lakóhelyeikről kimozdulni, de 
mivel a megye székhelyével jó összekötő utjok nincsen, 
nagy kin az reájuk nézve, minek gyorsabb eljuthatás 
kedvéért a rövidebb sáros mezei gyalogutakat kell 
választaniok és ezért a szomszédbeli lakosok gorombás
kodásait tűrniük. Iiy állapotok mellett nem csodálkoz
hatunk, hogy az örökös fustgomolyba burkolt Uj-Ruttka 
elszigetelt községe a lakosokra nézve lebilincselő von
zással sem bir. A vagy : ott lakni, csak addig tart, mig 
valaki meggazdagszik, azután szerencsésebb társadalmi 
életű helyekre költözködik, miáltal a kész tőke elvo
násával, abból a község felviragoztatasára semmi 
sem jut.

Az 189S-ik évben a sztrecsnói szorosból Alsó- és 
Eelső-Ruttka érintésével Kralován-felé vezető megyei 
utat a törvényhatóságtól az aliam vette at. Ezen cse
lekménynyel Ruttka község lakossága hajnalhasadását 
latta abbeli reményének, miszerint a pályaudvar fontos
ságára és a mellette keletkezett uj népes községre való 
tekintetből az aliam Eelső-Ruttka községből az ország
utat a pályaudvarhoz és onnan a delfelé elterülő sík
ságon Priekopa község irányában kifogja építeni, mely 
útvonal a legrövidebb és minden tekintetben biztos 
összeköttetésül szolgait volna nemcsak a megye szék
helyevei, hanem az egész varmegyével. Annak mindkét 
oldalán gyönyörű, egészséges és minden igényeket ki
elégítő házhelyek keletkeztek volna, miáltal a lakás
hiányon is rögtön segittetik. Ügy látszik, hogyazallam- 
hatalom is foglalkozott e gondolattal, mert a m. kir. 
allamépitészeti hivatal itt felvételeket eszközöltetett. A 
régen táplált óhaj megvalósulásához nem kivamatott 
más, mint a pályaudvart varfalként körülzáró épület-j 
sorból az indohaz atellenében fekvő a mostani »Grosz<- 
féle hazat kisajátítani s a sugár útvonal rögtön meg
nyílt volna. A m. kir. államépitészeti hivatal az útvonal 
tervét azonban lanyhán készítette, vagy mivel a terv a 
közönséggel nem ismertetett meg, Ruttka község elöl- 
jurósaga a kereskedelemügyi m. kir. miniszterhez a cs. 
kir. szab. kassa oderbergi vasút igazgatósaga áltál is 
melegen partolt kész tervet terjesztett fel; mindamel
lett a terv 32857/VI. sz. a. kelt határozattal azért ejte- 
tett ei, hogy »mivel a m. kir. allamépitészeti hivatal a 
ruttkai állomáshoz vezető úttól l’riekopa-feié egyenes 
irányban tervezett vonalba időközben épített házak 
egyike 4 méternyire nyúlik, az előterjesztett kérelem 
nem teljesíthető ; mert ily állapot mellett az útvonal 
tervezett iranya szerint már nem vezethető és csak két 
ellenkanyarulat beiktatása mei'ett ienne iétesithetö, mi 
iiesthetikai szempontból is hatarozottan. a helyes útve- 
zetés elveibe ütköznék s ezen felül több költséggel is 
járna, — a mely ok miatt a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter a ruttkai pályaudvarhoz való hozzaíérhetésül 
csak a régi Priekopa községnél a meredek >Huorka» 
hegynek vezető 53000 koronává! olcsóbb útvonalat meg
tartja és a meredek szakasz eltolásával esetleg részle
ges kifejtésével az esést i2°/o helyett szabályszerű 5% ra 
apaszthatja.*

Ha az útvonal két tervezetét vizsgáljuk, mindkettő 
kiindulási pontúi a Grosz-féle házat veszi. Az út az 
indóhaztol ezen házig mar kivan építve, de annak e 
ponttól való folytatása csak úgy lehetséges, ha a ter
vezett útvonal bejáratat elzáró ezen ház kisajatittatik 
és lenontatik.

A m. kir. államépitészeti hivatal az útvonalat a 
kérdéses háztól kezdve Priekopa községig egyenes vo
nalban tervezte, de a midőn az útvonal kiindulási pont
ját az indohaztól vesszük, az egész útvonalnak a Grosz- 

e hazn.' törnie kell, hogy tovább Priekopa irányában

F B l V I P á K l  H I B Á D  Ő . __
egyenes vonalban mehessen. Állítani nem merem, hogy 
a in. kir. államépitészeti hivatalnak eme terve a szoro
san vett utvezetés elveibe ütköznék, — csak annyiban 
nem praktikus és a tulajdonosok érdekeit sértő, mert 
a leirt terv keresztülvitele esetén az útvonal a Grosz- 
féle házon túli mezei tagokat ferde vonalban hasítja 
keresztül, miáltal a tagok birtokosai az útvonal mind
két oldalán tompa és hegyes szögű, dülényalaku tel
keket nyernek. Megfordítva most a kérdést, hogy az 
ily alakú telkeken lehet-e az építészet elveibe nem üt
köző házakat emelni és vájjon az ily útvonal hosszá
ban emelendő hazak ferde homlokzatúi aesthetikai 
szempontból szépek-e, az olvasó közönség megítélésére 
bízzuk.

Lássuk már most, hogy a kereskedelemügyi m. 
kir. miniszterhez a ruttkai elöljáróság áltál felterjesztett 
terv a m. kir. allamépitészeti hivatal tervétől miben 
külömbözött? — A Grosz-féle házon túl dél felé elte
rülő sikságon létező mezei tagok birtokosai azt akar
ták elérni, hogy a tervezett útvonal addig, mig a rutt
kai hatar terjed, tagjaikat függélyesen hasítsa kei észtül, 
úgy hogy ez áltál az útvonal mindkét oldalán derék
szögű telkeket nyertek volna. Építkezésre nézve az ily 
alakú telkek mennyivel előnyösebbek a dülény formájú 
telkeknél, azt szintén az olvasó közönség megítélésére 
bízom.

Mivel a ruttkai indóháztól az útvonal a Grosz-féle 
házig kiépítve van, a min többé változtatni nem lehet, 
a Priekopa-felé vezetendő vonalat a m. kir. allami épí
tészeti hivatal terve szerint itt, a községi elöljáróság 
terve szerint pedig a ruttkai határ szélén a priekopai 
hatarba való átmeneteinél megtörni szükséges. E sze
rint, mivel se az egyik, se a másiit terv szerint a rutt
kai pályaudvar indóházat Priekopa községgel egy kis 
törés nélkül összekötni nem lehet, az útvonalra nézve 
mindegy, akár ezen törési pont a Grosz-féle háznál, 
akar a ruttkai határszélén alkalmaztatni.

A két terv szerinti útvonalnak egymástól való 
eltérése oly csekély, hogy nem találjuk elég oknak 
arra, miszerint a m. kir. államépitészeti hivatal áltál 
tervezett utnyom vonalaba 4 méternyire történt beépí
tés miatt mindkét terv eiejtessék, a melyek egyike 
vagy másika előbb vagy utóbb kiküzoi a maga Iérjogo- 
su'tságát.

A népgazdászati politika az államhatalomnak a 
nemzet életére és anyagi jólétére irányzott gondosko
dását tárgyazza; minthogy Ruttka lakosai is a nemzet 
kiegészítő részét képezik, joggal elvárhatjuk, hogy a 
keresKedelemügyi m. kir. miniszter a tervezett ut dol
gában már most úgy fog intézkedni, hogy a község 
népe szaporodjék, megélhetése könyebbé és élete kel
lemesebbé tétessék, hogy vág, onossága eiőmozditas- 
sék és ez által Ruttka mint nagy fogyasztási hely a 
kívül lakók részére hozzaférhetőDbé váljék. Mindezen 
reményektől elvagyunk ütve azon a valóságnak meg 
nem felelő előterjesztés következteben is, hogy a rutt
kai vasúti állomástól Priekopa-felé c-gyenes irányban 
tervezett útvonal több költséggel járna, mint Huorka 
nevű meredek hegynek vezető régi útnak a fenntartása. 
Az elmondottakon kívül a régi útnak hátránya még 
az, hogy a Turócz folyón levő nagy hidon kívül az 
allamnak még a hegyi patakokon öt kisebb, összesen 
6 hidat kell fenntartania, holott az útiránynak az elej
tett tervezetek szerinti megvaltoztatásaval csak e g y  híd
nak fenntartása válnék szükségessé. Mivel a Huorka 
hegygerinezén folyó nagy hegyi patak egy uradalom 
vizi jogát képezi, e miatt a kapaszkodó apasztása czél- 
jából a hegybe bevágást eszközölni nem lehet, hanem 
a meredekségnek szabályos 5°/o-ra való leszállítása vé
gett az űrt messziről hordott földdel kell majd kitöl
teni ; miáltal oly hatalmas töltés keletkezik, a minőt 
csak vasutaknál szabad alkalmazni. Hogyha e szakasz
nál az ut nyugat-felé eltolatik, ez csak szerpentinek 
alkalmazasa áltál kivehető; ha pedig a régi országút a 
hegy megkerülésével kelet-felé tolatik el, azon a tájon 
oly ingovanyok vannak, hogy meggondolatlanságnak 
nevezhetnők az útnak erre való vezetését. Pénzsegit- 
ségével a legképtclenebb dolgokat lehet véghez vinni, 
de r.e:n hisszük, miszerint a kereskedelemügyi magy. 
kir. miniszter áltál a régi országút kifejlesztése czéi;a- 
ból tervezett ama szabályozások az elejtett két terv 
szerinti uj útvonal megnyitásánál olcsóbban foganato
síthatók lennének; mert azt tartjuk, hogy a Ruttka 
község elöljárósága áltál felterjesztett terv szerinti kivi
tel az államra nézve is annyival lehet előnyösebb amaz 
felett, mivel a ruttkai birtokosok tervük elfogadása ese
tén a szántóikon keresztül kihasítandó útvonal területét 
az államnak ingyen hajlandók átengedni, azon remény
ben, hogy az útvonal mindkét vonalán értékes házhe
lyeket nyernek. Okadatolásul meg kell említenünk, hogy 
a pályaudvarnak a ru'tkai hatar sík területében történt 
beéke'.éscvcl a szomszédos szántóknak Lelteikek és ker
tekké való atalakuiási folyamata megkezdődött. A bir
tokos ezeken gaoonanemüeket többé nem termeszthet, 
mert miután már a szántókon is elszórt épületcsopor
tok keletkeztek, ezeken talaihato sok baromfi s más 
körülmények tönkreteszik a szomszéd szantóvető ter
mését. Ezen okok miatt a szántóföld itt kitűnő talaj 
minősége diczara jelentőségét vesztette. Mint szántó 
magyar ho’danként legfeljebb 600 koronára becsülhető 
e.lenben, ha házhelyekké alakítjuk at, holdanként 
4800—12000 koronával fizettetik. — A kiemelt körül
mények magyarázzak meg, hogy a birtokosok a terv 
szerinti uj útvonalhoz szükséges termetet az ailamnak 
ingyen miért hajlandók átengedni. A kereskedelemügyi 
m. kir. miniszternek az ajánlat elöl még az esetben 
sem ke.lett volna elzárkóznia, ha a ruttkai állomáshoz 
vezető úttól Priekopa-felé egyenes irányban tervezett 
vonal több költséggel is járna a régi országút szabá
lyozásánál ; mert miután utóbbi útszakasz kizárólag a
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Priekopa küzségbeli lakosoknak és az ottani uradalmak 
birtokosainak az erdőbe való könnyebb közlekedése 
előmozdításául szolgáland, a közérdek szempontjából a 
kérdéses útszakaszra történendő költekezést c/éltalan 
pénzkidobásnak jelentjük ki.

Hogy az uj útvonal terve elejtetett, annak káros 
következményeit leginkább megérezhetjük netani háború 
esetén, midőn a sztrecsnói szorost elfoglaló ellenség 
eilen Ruttkara vasúton érkezett ágyúkat és lőkészletet 
a pályaudvarból a roskatag hidon at a szorost uralgó 
dombokra felvontatni majd nem lehetetlen. Egyél) oko
kon kívül a teivnek elejtése méltatlan azért is, mert az 
óriási pályaudvarnak a ruttkai határba való beékelése 
következtében a oirtokosok a legkitűnőbb szántófö d- 
jeiket elvesztették, a folyton növekvő betelepülők miatt 
pedig azoknak megmaradt kis részét sem kezeihetik 
többé okszerűen. L'y körülmények mellett a tervnek 
elfogadása által csak kötelességszerü alkalmat szolgál
tattunk volna arra, hogy a tervezett útvonal mentén a 
megmaradt szántók értéke nem vart fokra emeltessék 
és a birtokosoknak alkalom adassék, hogy az igy ke- 
‘etkezett beltelkeken jövedelmező bérhazakat magok is 
építhessenek s a. pusztulni kezdő ősi elem ébredező 
ifjú töredéke anyagilag megerősittessék, a mely czél 
az államnak a jó akaraton kívül alig került volna vala
mibe.

Z d th u r e c z k y  I m r e .

A burgonya nemesítése.
Terméseink fokozására minden kultúrnövénynél 

számtalan eszköz áil rendelkezésre, de ezen eszközök 
közölt jelentősebbet alig találhatnánk a nemesítésnél, a 
mely nemesítésnek tulajdonképeni lényege abban áll, 
hogy a növényeknek-egyes tulajdonságait öntudatosan 
fejlesztjük, egyes tulajdonságok fokozására ktllömböző, 
a rendes műveléstől eltérő eljárásokat alkalmazunk.

Ila indokolt, — a mint hogy tényleg az — a 
gabonanemllek nemesítése, úgy még inkább helyén való 
a burgonyáé, mint a mely növényről a gyakorlat is iga
zolja, hogy bizonyos évek eltelte után egy bőtermö bur
gonya varietásnak is hozama észrevehetően csökken, az 
egyes tulajdonságok visszatej lödnek, degenerálódnak, 
vagy a mint közönségesen mondani szokták: elöreged
nek. A dogonerálódást a tenyésztők abból magyarázzák 
ki, hogy miután a gumóvetés utján termesztett újabb 
goneráczió gumói nem tekinthetők újabb növényeknek, 
hanem ugyanazon növény újabb hajtásának, a melyet 
legelőször a varietás előállítása alkalmával magvetés 
(és ugyanazon egyed) utján nyertünk, tehát a generá- 
cziók összesége tulajdonképen egy és ugyanazon egyed, 
a mely — mint minden egyed — idővel elvénül, vissza
fejlődik. Ámbár a tenyésztőknek a burgonya degenerá- 
lására vonatkozó ezen vélekedése természettudományi 
szempontból nem állhatja meg teljesen helyét, mégis 
kétségtelen, hogy valami alapja van e feltevésnek s 
hogy nemesítés utján lehet a degonerálást csökkenteni, 
illetve annak bekövetkeztét későbbi időkig elhúzni.

Kérdés, miben nyilvánulhat a nemesítés V A fele
letet nem nehéz reá megtalálni. Nyilvánulhat abban, 
hogy egyrészt gondosabb művelésben részesítjük a bur
gonyát, másrészt nagyobb súlyt helyezünk a vetőgumók 
kiválasztására,

A gondosabb mivolés magában foglalja a burgo
nyának kertileg mcgmivelt jó erőben lévő talajra való 
elhelyezését, e talajnak legmegfelelőbb előkészítését, a 
műtrágyáknak helyes alkalmazását, magántik a növény
nek tenyészideje alatt való legtökéletesebb ápolását stb. 
mindazon intézkedések megtételét, melyek alkalmasak 
arra, hogy a burgonya életműködéséhez szükséges fel
tételek a legkedvezőbben legyenek képviselve. Azonban 
a nemesítés ezen módjánál a keletkezett tulajdonok csak
hamar veszendőbe mennek, ha a nemesített burgonyát 
ismét közönséges módra mi véljük, mert a külső befolyá
sok által előidézett javulás csak addig tart, mig a lét
rehozó befolyások hatása alaít vannak. Éppen ezért, ha 
tartós eredményt óhajtunk a nemesítéstől, akkor helye
sebb annak másik módját, vagyis a gumók kiválasztása 
ütjáni eljárást választanunk, vagyis vetésre csak azon 
egyedeket felhasználnunk, melyekben az általunk kívánt 
tulajdonok a legnagyobb mértékben vannak kifejlődve.

h í r e i n k .
— Hivatalvizsgalat. Ifj. Justh György Turóczvár- 

megye főispánja a múlt hetet a vármegyei hivata
lok megvizsgálásává! töltötte.

— Értekezlet. F, hó 12-én délután 2 órakor a 
vármegyeházán értekezlet lesz az országos gazdasági 
munkás és cselédpénztar ügyében. Az értekezletet a 
vármegye főispánja hívta egybe.

Személyi hírek. Báró Révay Gyula, a szuesá- 
nyi kerület orsz. képviselője több neti budapesti tar
tózkodás után Kis-Seltneczre visszaérkezett.

— Képviselőink a bizottságokban. A képviselői 
munkásságnak java részé a bizottságokra esik, a hol 
az egyesek szakértelme leginkább érvényesülhet. Kép
viselőink közül báró Kevay Gyula a közlekedésügyi, 
Justh terencz pedig a foldmivelésügyi bizottságba 
választattak be.

— Beniczky Kálmán Turóczvármegye alispánja, 
a műit hét folyamán agyban fekvő beteg volt. Regi 
torokbaja ujult ineg, mely operatiól Dr. Haas Jakab 
varmegyei löorvos hajtotta végre jó eredménynyel. 
Az alispán, mint értesülünk, mar jobban van s már 
átvette hivatalának vezetését.

Iparügyi mozgalmak Turóczban czím alatt 
majdnem egy éve. hogy ismertettük annak az érte-



kéziéinek lefolyását, a mely ifj. Juslh György főis
pán elnöklete alatt abból a czélból tartatott meg, 
hogy Turóczvármegyében ipari telepek létesítessenek. 
Ugyanakkor szóba került az is, hogy Felső-Stubnyán 
játék készítő tanműhely szervezhessék. Pélerffy Zoltán 
iparfelügyelő azóta élénk figyelemmel kisérte ez 
utóbbi kérdést. Nagy nehezen talált is egy külföldi 
tőkepénzest, a ki hajlandónak nyilatkozott Felső- 
Stubnyán a viszonyokat tanulmányozni és annak ered
ményéhez képest ott egy játékkészilő műhelyt szer
vezni. A külföldi vállalkozó PéteríTy Zoltán iparfel
ügyelő kíséretében ide is jött Turóczba. Felsö-Stub- 
nyán megismerkedett az oltani állapotokkal és sajnos 
arra a meggyőződésre jutott, hogy ott a nagy mun
kabérek miatt játékműhelyt, szervezni nem lehet. Az 
illető megtekintette Kürmöczbányát is, hol a viszo
nyokat sokkal kedvezőbbeknek találta. így hát nem 
lehetetlen, hogy a miért mi fáradoztunk, annak ju
talmát a körmöcziek fogják élvezni. Erre a kérdésre 
még visszatérünk.

— Károly napját a régi szokáshoz híven kedé
lyesen ünnepelték meg Szent-Mihályon S z o f a  Károly 
főesperes házánál. Ez a névnap is alkalmul szol
gált arra, hogy Turóczvármegyének intelligentiája 
kifejezést adjon annak az őszinte és igaz tiszteletnek, 
a melylyel Szofa Károly főesperes iránt viseltetik. 
Számosán jelenlek meg ez alkalomból személyesen, 
mások pedig levélben üdvözölték, de mindannyian 
egy szívvel, lélekkel velünk együtt kívánják, hogy 
Szofa Károly főesperes még igen sokáig legyen dísze 
a turóczi hazafias rom. kaiholikus klérusnak.

— Lapunk fömunkatársa Bánfi János ipariskolai 
igazgató a múlt hetet a beszlerczebányai kir. törvény
széknél esküdtb:rói szolgálaton töltötte.

— Dr. Lax Ernő. Dr. Lax Adolf helybeli ügy
védnek és vármegyei tb. ügyésznek fia Ernő, a na
pokban sikerrel tette le az orvosi szigorlatot és avat
tatott fül tudorrá a budapesti tudományegyetemen. 
Az uj doktort, ki lapunkban is szokott Írni, szívesen 
üdvözöljük!

— Öngyilkos tanító. A meizeli szegény tanító az 
utóbbi időben annyira elveszítette látóxépességét, 
hogy már-már közel állott a megvakuláshoz. E miatt 
persze tanítói kötelességeit sem volt képes olyan jól 
végezni, mint előbb, a mikor még jól látott. A gyen
gébb eredmény miatt a falubeliek zúgolódni kezdtek, 
sőt mert tanítói oklevele nem volt, mást akartak he
lyébe választani. Ezen a szegény ember annyira el
keseredett, hogy szájába lőtt és rögtön meghalt. Fe
lesége és 3  árvája siratja.

— Felavatasi ünnepély. A Körmöczbányán már 
10 év cta fennálló kath. legényegyesületnek sikerült* 
saját erejéből otthont alapítani magának s a városi 
polgári iskola és a Szarvas-szálló közötti helyen állott 
városi József-körház helyébe gyönyörű házat építte
tett, melynek felavatása f. hó 17 ón fog végbemenni 
impozáns ünnepély közepette, melyre a püspök is 
megigérle megjelenését. Az ünnepi beszédet Bellaagh 
Aiadár főreálisk. tanár, a legényegyesület világi el
nöke mondja. Az ünnepély egyébb pontjait még élő
képek és szinielőadás képezik, mit azután lánczmu- 
latság fejez be.

— Áll. tisztviselők gyűlése. A zólyomi áll. tiszt
viselők a múlt héten nagygyűlést tartottak, melyen 
a budapesti országos kongressusra a zólyomi állami 
tisztviselők képviseletében kiküldöttek, még pedig 
Salamon Ferencz m. kir. dohány rakt. főnök és Braun 
Soma adótiszt, eljárásuk eredméuyéről beszéltek, 
miért Martinovich István kir. jbiró, elnök javaslatára 
a gyűlés köszönetét szavazott.

— Műkedvelői kör. A zólyomi társadalmi élet 
fellendülését jelenti a Zólyomban most végkép meg
alakult »Müi<edvelői kör*, melynek kebelében a már 
régen fennállott daloskör, valamint a zenekör is fog 
működni a műkedvelői kör égisze alatt. Ezzel lehe
tővé akarják tenni azt, hogy népszínműveket nagyobb- 
szabású alakban bemutathassanak, mert úgy énekkar, 
mint zenekar fog most a műkedvelők rendelkezésére 
állani.

—  Eljegyzés. Kollmann János zólyomi jbir. al
jegyző eljegyezte Longauer Kelemen motyók stubnói 
kereskedő leányát Erzsikét.

— A varm egyei b izo ttság i választások tudvale
vőleg a jövő héten, november hó 1 4 -ik, 1 5 -ik és
1 6 -áu fognak megtartatni. K vcgbol a választási 
bizottságok már kiküldettek. Mint értesülünk, a tót 
túlzók a vármegyei törvényhatósági biizottságban is 
nagyobb számmal szeretnének megjelenni és e czél- 
ból már hetek óta nagy agilaeziót fejtenek ki. Falu- 
ról-falura járnak és a népet minden eszköz felhasz
nálásával törekesznek a saját pártjukra hódítani. 
Minthogy pedig a vármegyei bizottsági tagok között 
már eddig is feles számmal vannak képviselve a tót 
túlzók, éppen semmi szükségét sem látjuk annak, 
hogy számuk szaporodjék. Azt ajánljuk tehát a ha
zafiasán gondolkodó választóknak, hogy a tót túl
zóknak túlkapásait kisérjék figyelemmel és a maguk 
részéről is mindent megtegyenek arra nézve, hogy a 
hazafias pártnak jelöltjei vigyék el a győzelmi ba
bért. Teljes meggyőződésünk, hogy amennyiben az 
annyira kívánatos összetartás ez alkalommal is oly 
ekletans módon fog megnyilatkozni, mint a közel 
múltban, úgy ismételten fényes győzelemmel fogunk 
a küzdelemből kikerülni. Hogy ez igy legyen, telje
sen tőlünk függ.

— Várm egyei választások. A folyó év végével 
megüresedő vármegyei választott bizottsági tagságok
nak választás utján való betöltése e héten megy 
végbe Turóczmegyében, a mi az ismeretes ellenpárti
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korteskedések következtében ezúttal szokottnál na
gyobb érdeklődést, egyben pedig fokozottabb részvé
telt igényel. Közelebbi tájékozásul közöljük itt a ki
tűzött választási napokat. A választás ugyanis meg
ejtendő:

Felső-Stubnyán nov. 11-én eev taera
Stubnyafürdőn » 16-án két »
Szklcnón » 16-án egy >
T.-Sz.-Mártonban » 14-én két »
Jeszenen » 14-én két »
Kostyánban » 15-én egy >
Neczpálon * 16-án két »
Priekopán » 15-én egy >
Pribóczon * 16-án két »
Ruttkán » 14-én egy »
Jaszenován » 16-án egy »
Hájon » 15-én két »
Szt.-Mihályon » 14-én egy >
Tót-Prónán » 14-én három »
Mosóczon » 14-én két »
Szklabinyán » 16-án egy »
Znión „ 14-én két „

Pivko András és Vladar Imre*iiiro uiz. tagok 
helyébe a választás nov. 1 5 -én, Haas Ignácz dr. és 
Turanecz András helyébe nov. 14-én tartatik meg.

—  Iskolaépítés V riczkón A vriczkói állami elemi 
iskola építése ügyében f. hó 4-én tartatott meg az 
árlejtés, a mely alkalommal Neumann és Rauter vál
lalkozók tettek legelőnyösebb ajánlatot és igy velők 
a szerződés is megköttetett. A vriczkói uj épület 
emeletes lesz és 3 tanítói lakást és egy tantermet 
fog magában foglalni. Az épületet, mely 32 ,0 0 0  koro
nába kerül, a vállalkozók kötelesek 1 9 0 2 . évi augusz
tus hó 15-én készen átadni.

—  Tüzek. J e z e r n ic z é r ö l Írja tudósítónk, hogy ott 
szerdán este Kohn Jakab bérlőnek gabonával és 
szalmával telt csűre lett a lángok martaléka Ugyan
csak nagyobb tűz volt N é m e t- P r ó n d n , a hol állítólag 
gondatlanságból hat lakóház és több melléképület 
égett porrá.

— Levelezés. Tekintetes Szerkesztőség! A szu
csányi izr. hitközség f. évi november hó 3-án tar
totta évi rendes közgyűlését. A közgyűlés tárgya volt 
többek közt a tisztviselők választása. Mint több éven 
at, úgy most is Dr. Haáz Simonba helyezte a hitköz
ség bizalmát s újra egyhangúlag elnökké választotta. 
Dr. Haáz Simon több éven át bebizonyitotta, hogy ezen 
bizalomra érdemes is, mert mindig buzgón fáradozott 
a hitközség ügyei érdekében. Az eddig volt alelnök- 
nek s pénztárosnak Rosenfeld Vilmosnak a közgyűlés 
ezután köszönetét fejezi ki munkásságáért s daczára 
annak, hogy egy ellenpárt is alakult, Jelinek Bertalan 
indítványára újólag alelnökké s pénztárossá választja 
őt a hitközség. A költségvetés letárgyalása után uj 
iskolaszéket választolt a közgyűlés, melynek tagjai: 
Schulcz Lajos elnök, ki több évi elnökösküdése alatt 
beigazolta, hogy mindig szivén hordta a szuesányi 
izr. iskola ügyeit, Neumann Jakab, Jelinek Bertalan, 
Spitz Márkus és Rosenfeld Vilmos. Ezután még egy 
adókivető bizottságon választottak, mely után az 
elnök az ülést berekeszlette. R.

— A g yú jtoga tok  büntetése Hruska Annát, a ki 
f. é. szept. 17-én Ledik János jahodniki gazdájának 
csűrét felgyújtotta s ezzel 160 0  kor. kárt okozott 
neki, a beszterczebányai esküdtbiróság nov. 6-iki fő
tárgyalásán 3  évi fegyházra és 5 évi hivatalvesztésre 
ítélte. Az okozott kárt, mint teljesen vagyontalan, 
nem tudja megtéríteni, bár erre is Ítélték. — Salaga 
Maier Annát, a ki f. é. szept. 1 4 -én Darula Mátyás 
jahodniki biró csűrét felgyújtotta, a beszterczebányai 
esküdtbiróság e hó 7 -én 4 évi fegyházra és 5 évi 
hivatalvesztésre Ítélte. Dr. Kemény védő és Skultéty 
kir. ügyész ez alkalommal kiváló figyelmet keltő be
szédeket mondottak.

—  H irte len  megbetegedett esküdt. Jeszenszky 
Nándor lipóczi tanító, a ki mint esküdt Besztercze- 
bányán időzött, e hó 6-án éjjel hirtelen megbetege
dett és orvosi tanácsra azonnal hazautazott. Az or
vos influenzát, esetleg tüdőgyuladást állapított meg. 
Judik András ruttkai biró, esküdttársa kisérte haza 
a nagybeteget.

— U tó á llitá s  volt a múlt héten Turócz-Szent- 
Mártonban, a meiyen a beteg alispán helyett Keviczky 
István vármegyei főjegyző képviselte a vármegyét 
Utóállitás alá került 4  egyén.

— Kegyelet. A »Körmöczbányai Magyar-Egyesü
let* a körmöczbányai temetőben nyugvó K e m n i t z c r  
Károly 1 8 4 8—9 -iki honvédőrnagy sírját és emlékkö
vét helyreállítottá. A sírt körülvevő vasrostélyt is 
megigazíttatta. E munkál F r a n k  Rezső körmöczbányai 
lakatos és vaskereskedö vállalta el és pedig, a haza
fias czél iránt való tekintetből, telje en díjtalanul. 
Halottak napjának előestéjén sokan keresték fel az 
elhunyt szabadságharezos sírját, a melyet a Körmöcz
bányai Magyar-Egyesület kivilágított és koszorúval 
díszített fel. Felkereste a sírt az áll. főreáliskola if
júsága is, a melynek nevében W o h l Gyula Vili. osz
tályú tanuló mondott emlékbeszédet az elhunyt hős
ről, a ki az alsó-turcseki ütközetben halálosan meg
sebesült és Körmöczbányán halt meg 1849 január 
hó 19-én.

—  Közgyűlés. A »turóczi kereskedő ifjak egye
sülete* e hó 7-én tartott rendkívüli közgyűlést, mely 
alkalommal az üresedésbe jött állásokra megválasz
tattak: alelnökké Strelinger Károly, könyvtárossá 
Ormai Vilmos, házigazdává Tandlich Miksa, választ
mányi tagokká Lojdl Károly, Dorn Béla és Moskóczi 
József. Elhatároztatott egy tanfolyam rendezése, a 
melyen a könyvviteli, kereak. számtani és keresk. 
levelezési tárgyak fognak előadatni Eichner Zsigmond 
felső keresk. isk. szaktanár által. — A közgyűlést 
megelőzőleg a választmány tartott ülést, a melyen

megtette az uj helyiség kibérlésére kiküldött bízott’ 
ság jelentését, mely szerint egyleti helyiségül kél 
szép nagy szobát bérelt ki a Fábry-féle házban. — 
A helyiség kényelmes voltánál és kedvező fekvése 
folytán nagyban fogja elősegíteni az egyesület felvi
rágzását.

—  Megyebizottsági tagok vá lasztása . Zólyomban 
e hó 7 -én ejtették meg a megyebizottsági tagok vá
lasztását. Megválasztattak Zólyomvármegye törvény
hatósági bizottságának tagjául a következő 6 coré: 
Blatniczky Pál evg. lelkész é3 Mafuskovich Márton 
rk. esperes, utóbbi Boroskay János városi erdőmes
ter helyébe.

—  Felhívás e rdősítésre. Azok az erdőbirtokosok, 
kik az 1 9 0 2 . év folyamán akár kopár, akár vágás- 
területeiket az állam által adományozandó ingyen 
csemetékkel akarják beerdősiteni, felhivatnak, hogy 
1 koronás bélyeggel ellátott folyamodványaikat f. é. 
deczember hó végéig a helybeli kir. erdőfelügyelő
séghez nyújtsák be. A folyamodványban megjelö
lendő: 1. A beerdősitendö kopár terület kiterjedése 
kát. holdakban. — 2 . Azon község neve, melynek ha
tárában a kopár fekszik. — 3 . Az erdősítési időszak 
(tavaszszal vagy öszszel óhajt-e erdősíteni a folya
modó). — 4 . A csemete száma és neme. — 5 . Pon
tos czim és lakhely és utolsó posta s azon vasúti 
állomás, melyre a csemete küldendő. Kopárokra tel
jesen ingyen adományoztalak a csemeték, s csak a 
mérsékelt vasúti dijat fizeti a folyamodó birtokos, 
mire nézve kell kötelező nyilatkozatot is tennie. 
Vágás és tisztás erdőterületek beerdősitésére csak 
azon szegényebb birtokosok kaphatnak, a kopárokra 
szánt és netán visszamaradó csemete készletből in
gyen csemetét, a kik vagy a helybeli kir. erdőfelü
gyelő, vagy a közigazgatási hatóság által igazolják, 
hogy önköltségükön, kedvezőtlen anyagi helyzetük
nél fogva, csemeteszükségletüket termeszteni nem 
képesek. — Az államilag kezelt erdők birtokosainak 
csemetcszükséglete iránt a meglévő készlethez képest 
a helybeli m. kir. jár. erdőgondnokság gondoskodik. 
Turócz-Szt.-Mártonban, 190 1 . évi október hó 3 1 -én. 
Erdődi, m. kir. főerdész.

Szerkesztői üzenetek
— B. A., Körmöczbánya- 

érkezett. Szives üdvözlet!
Múlt számunk részére későn

T é li menetrend a m agyar k ir .  állam vasutakon.
(Érvényes 1901. évi október l-től kezdve.)

Budapest—T.-Szt.-Márton : T.-Szt.-Márton—Budapest:
Gyv. i. reggel 7̂ 30, é. d. u. 1*58 i. d. u. 2'49, érk. este 9̂ 20 
Szv. i. d. e. 9*35, érk. este 8‘ii  i.regg. 7̂ 44, érk. este7-00 
Gyv. i. d. u. 3 45, é. este I0‘37 i.reg. 5*41, érk. d.u. 12-50 
Szv. i. d.u. 5‘20, érk.reggel 7'i6 i. este9*03,érk.d.e. 10 05 
Vv. i. éjjel í r  ló, érk. d.e. 11*58 i. d.u. 432, érk. regg. 5'20 

T.-Szt.-Márton—Ruttka: Ruttka—T.-Szt.-Márton:
Gyv. ind. d.u. 1-58, érk. d.u. 2-06 i. d. u. 2-40, érk. d. u. 2-49 
Szv. i. este 811, érk. este 8 20 i. reg. 7'30, érk. reg. 7*44
Gyv. i.este 10 37, érk.este io‘45 i-reg. 5 30, érk. reg. 5'4i
Szv. i. regg. 7• 16, érk. reg. 7̂ 29 i. este 8'45, érk. este 9;03
Vv. i. d.e. 1158, érk. d.u. 1210 i. d.u. 4-20, érk. d. u. 4.32

Budapest—Zsolna Zsolna—Budapest:
Gyv. i.reggel 7.30, érk. d.u. 1-50 i. d.u. 2-55, érk. este 9-25 
Szv. i. d.e. 925, érk. este 8'26 i. este 9-25, érk. reg. 7‘05 
Gyv. i. este 6 ‘ 15, érk. éjjel 12' 13 i. éjjel 3-45, érk. d.e. 9̂ 45 
Szv. i. éjjel I0'40, érk. reg. 8-26 i. reg. 5 24, érk. d. u. 5.55 
A cs. k. szab. Kassa-Oderbergi vasút té li m enetrendje.

Kassa—Ruttka: Ruttka—Kassa:
Szv. i. d. u. 4'00, érk. éjjel 11'20  i. d.u. 4'30,érk.éjjel 11*50 
Szv. i. d. u. rio , érk. este 8 08 i. este I0'50,érk.reg. 7 30 
Gyv. i. reg. 8 00, érk. d. u. 2-10 i. d.u. 2'33, érk. este 8 35 
Szv. i. reg. 5-05, é. délben I2'02 i. d. e. 9 15, érk. d. u. 3*33 
Szv. i. este 8'50, érk. reg. 5'20 i. reg. 4*45, érk. d. e. u '50  

Ruttka—Zsolna: Zsolna—Ruttka:
Szv. i. reg. 8'05, érk. reg. 8'35 i. reg. 6'05, érk. reg. 6'40
Szv. i. d.u. I2 '26 ,érk.d.u. 12*54 i. d. u. 3*40, érk. d.u.4'0ö
Gyv. i. d u. 2'22, érk. d. u. 2-45 i. d. u. 1*58, érk. d. u. 2'21
Szv. i. este 8-34, érk. este 9-02 i. este 9'03, érk. este 9*40
Szv. i. éjjel 1134. é. éjjel 12 00 i. reg. 4 00, érk. reg. 4 30 

Kralován—Árvaváralja: Árvaváralja—Kralován:
Szv. i. d. e. 11'40, érk. d. u. n o  i. d.e. g - 15, érk. d.e. 10-50 
Szv. i. este 5' 15, érk.este6-52 i. este 5*27, érk. este 7'iO 
Szv. i. d. e. 9 56, érk. d. e. 1132 i. d.u. 3'00, érk. d.u. 4 35 

Zsolna—Rajeczfiirdö: Rajeczfürdő—Zsolna:
Szv. i. d. e. 9'00, érk. d. e. 9̂ 57 i. reg. 7*03, érk. reg. 7 55
Szv. i. d. u. 3'48, érk. d. u. 4-37 i.d.e. 11'48, érk.reg. 12 40
S v. i. este 9 30. érk. este 10 18 i. este 7-24, érk. reg. 8*15 
Május 26-tól, szept. 15-ig minden vasár- és ünnepnapon közi.: 
Szv. i. d. u. r  18, érk. d.Ju. 2'05 i.d. u. 226, érk. d.u. y  10
Szv.----------------- — -i. éjj. io'58, érk. éjj. 11*46

1181. szám. 1901. év.
Zabszál litási hirdetmény.

A körmöczbányai m. kir. bányahivatal 2 25  mé
termázsa (5 0 0  hektoliter) zabszállitására nyilvános 
árlejtést hirdet.

Vállalkozók 1 koronás bélyeggel és egy kgrm. 
zabmintával ellátott zárt Írásbeli ajánlataikat f .  évi 
deczember hó 6-an délután 5 óráig ezen kir. bánya
hivatalnál nyújtsák be; később beérkező ajánlatok 
nem fognak tárgyalás alá vétetni.

Feltételek :
1 . Az egységi ár 100 kgrmonként állapítandó 

meg és az ajánlatban szóval és számmal tisztán 
kiírandó.

2 . Csak teljesen kifogástalan minőségű, hecto*



literenként legalább 44  klg. súlyú, kétszer rostált zab 
lóg átvétetni. A kikötött súlynak meg nem felelő, vagy 
az átvevő bizottság által bármely irányban kifogásolt 
minőség vissza fog utasittatni, s az a raktárból azon
nal eltávolitandó.

3 . Vállalkozó köteles az egész zabmennyisége1 
f. évi deczember hó végéig Körmöczbányán a váro
son kívül levő raktárba saját költségén beszállítani.

A vételárt az egész mennyiség beszállítása után 
az összegnek megfelelően 11. és 111. fokozat szerint 
bélyegeit nyugta ellen 190 2 . évi január hó 2-án fogja 
a kir. bányahivatal pénztára kifizetni.

4 . Bánatpénzül a vállalatból várható nyert be
vételnek 5°/o-a készpénzben vagy elfogadható érték
papírokban az ajánlathoz csatolandó. A vállalatot 
elnyerő ajánlat bánatpénze a kir. bányahivalal pénz
tárába letétbe helyeztetik és csak a szállítás kifogás
talan befejezése után fog vissza adatni.

5 . Az ajánlatok tárgyalása f. évi deczember hó 
7-én délelőtt 11 órakor a kir. bányahivatal ta ács
termében fog megtartatni.

6. Az ajánlatok felett a selmeczi m. kir. bánya
igazgatóság fog végérvényesen dönteni és fenntartja 
magának azon jogot, hogy a beérkezett ajánlatok bár
melyikét, tekintet nélkül az egységi ár magasságára, 
tetszés szerint elfogadhassa, esetleg az összes aján
latokat visszautasíthassa.

Részletesebb felvilágosítások a kir. bányahiva
tal irodájában a hivatalos órák alatt szerezhetők.

Körmöczbányán, 1 9 0 1 . évi október hó 2 1 -én.
M. k. bányaMvatal.
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A valódi pemetefü-czukorka kék papirdobozokban 
kaphatójés minden dobozon a készítő: RÉTHY BÉLA 
aláírása olvasható. Eltérő készítmények mint hami- 
* 'Via* sitványok v i s s z a u t a s i t a n d ó k .

Ajánlja dús raktárát

i r r „ D IA N A “ fegyverekből,
ugyszinte

RATIOMEL (kakíisnélkiili) fcgycrekből
J. P. Sauer und Sohn czég KRUPP FRlGYES-féle

különleges aczélcsüvii fegyverekből,
_  eredeti gyári arakon.

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

KOQ5 Ponlosak és megbízhatók, a
wŴ  V öUftdAkwlkwUj öftj legjobb rendszer szerint, 

osztr.-magy. igen finom vadász- és czéllövő porral, úgy
szintén osztr.-inagy. füstnélküli vadászporral töltve szállí
tok bármikor pontosan és frissen töltve, minden kalibe- 
rühöz a legolcsóbb áron továbbá c m . é«  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 sportkülőnlegességek.
F e n t i  c z é g  k i l ü n t e t t e l e t l  s

a m. kir. földmivelés-. ipar- és kereskedelmi minisztérium 
által 3853. 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 3680. Abth 
7. sz. a. Bécs, 1881. decz. 17., a cs. és kir. honvédelmi 
minisztérium által 306 1 572. IV. sz. a. Bécs, 1882. már- 
czius 16., a m. kir. kereskedelemügyi minisztériumtól, 

Budapest, 1897. április 2-án.

/o o « x x x x x x x x x x x x x x x r\

" A „LA FLEUR”
szivarkapapir • • • • •
» • • • * szivarkahüvely
kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 
anyagból készül; gyártásánál mindama vegyi szerek, 
a melyek az egészségre, föképen a légzési szervekre káros 

hatással lehetnek, mellőztetnek.
a Jacobi Monopol 

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

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

___________________ v ^ M H X X X X X X X X X X X X X X X X Í.
‘ Tvüróczi sórfőzd-e-rész-y-énytársaság--

M E G H ÍV Ó
,  luróczi sörfőzde-részvény társaság in ak  Turócz-Szent-Mártonban, 1901. évi november 

lló 2 4 -éll d. u. í  órakor, a .T a tra « bank helyiségeiben megtartandó

r e n d e s  k ö z g y ű l é s é r e ,
Tárgyak:

Mirigydaganatoknál, görvélynél, angol betegségeknél, bőrkiütéseknél, 
köszvénynél. csúznál, torok- és tüdőbetegségeknél, idült köhögésnél, 
gyöngélkedő, sápadt, vérszegény gyermekek részére ajánlom az általá

nosán kedvelt és sokat hazsnált
I j a l i u s e n - i ú i c  j ó d . -  v a s -

csuka - máj-olajat.
A legjobb és leghatásosabb csukamájolaj, (lyógycrcjórc nézve fölül
múl minden hasonló készítményt és újabb gyógyszert. Ize iolutte 
finom és enyhe, miért is úgy gyermekek mint felnőttek szívesen 
szedik és könnyen emésztik. Az utolsó évi használat kb. 8001)0 
tiveg) legjobb bizonyítéka jóságának és kedveltséginek, bzamos 
elismerő és köszönő levél. Ara 3 és 6 Kor., utóbbi nagyság 
hosszabb használatnál előnyösebb. A beszerzésnél tessék ügyeim a 

gyáros ezégére: LaluiN<‘n gyógyszerész, Bréma. — Kapható:
jflie lm a  Im reitől, X iir.-Siut.-iflartoiiltaii.

1 . Elnöknek ad hoc s két jegyzőkönyv hitelesítőnek választása.
2 . Zárszámadások megvizsgálása és a felmenlvény megadása.
3 . A két visszalépő választmányi tag megválasztása.
4. A felügyelő-bizottságnak egy évre való megválasztása.
5 . Tetszés szerinti indítványok. (Az indítványokat azonban a részvénytársaság alap

szabályainak 1 6 . §-a értelmében 2 4  órával előzetesen be kell jelenteni az igazgatóságnál.)
Turócz-Szent-Mártonban, 1 9 0 1 , évi október hó 1 2 -én.

Az igazgatóság.
A meghatalmazások a közgyűlés megnyitása előtt átadandók. A felügyelő-bizottság által megvizsgált 

zárszámadások, úgyszintén a nyereség és veszteség-számla az alapszabályok 29. §-a értelmében, a közgyűlés 
eiott 8 napon at a gyár irodahelyiségeiben megtekinthetők les nek.

S E I F E R T  J Ó Z S E F  I
c s á s *  é s  k i r .  u d v a r i  l é g y v e r s / , á l l í t ó  H

POZSONY, H alászkapu-utcza 4 .
n C c r i i r l i a l i n  t e l e f o n

A legnagyobb nyeremény esetleg

kor

1 jutalom 
1 nyer. a 
1  „ „

Jegyzéke az 5 0 .ÓIM) nyereménynek. 
Legnagyobb nyeremény a Iegszerencsé- ; 

sebb esetben :

1.000,009 k o r o n a
A nyeremények részletes beosztása a következő?

V-! K o r o n a  I 9

009000  
400000  
300000  
ÍOOOOO  

9 0000  
£ 0 9 0 0  

70000  
6 0 0 00  
4 0 0 00  
30000  
33000  
30000  
13000  
ÍOO O O  

3000  
3000  
3000  
Í O O O  

500  
300  
300  
170 
130 
ÍO O  
« 80  

40

2 
1  
1  
1  
»  

1  
5

ti
S  

3 1  
6 ?  

3  
4 3 2  
9 0 3  

1 2 3 8  
9 0  

8 1 9 0 0  
8 0 0 0  
4 0 0 0  

SO
8 0 0 0
2000

Kiváló szerencse TÖKÖKNÉL!!
\ai:yon NOkan nzci'CiicnckcU lettel*; nUalunli.

Öt és fél millió koronánál többet nyertek nálunk nagyra- 
beostilt vevőink.

Az egész világ legesélydűsabb sorsjátéka a mi m. kir. szab. osztály- 
sorsjátékunk, mely nemsokára újból kezdetét veszi.

1 0 0  0 0 0  sorsjegy 5 0 . 0 0 0  pénznyeremónynyel
sorsoltatik ki, tehát az összes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sorsolási 
jegyzék kimutatása szerint. — 5 hónap alatt összesen

P I T  tizenhárom millió 160.000 koronát
egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az egész vállalat állami felügyelet 

alatt áll.
Az I. osztály eredet i sorsjegyeinek tervszerű betétjei a következük : 

egy nyolezad (Vs) frt — .75  vagyis 1.50 korona
negyed (V.) .* 1.50 >► 3 . -
fel (>/>) ■ 3 . -  .- 6.—
egész (Vi) ■ 6 — i. 12 —

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz beküldése ellenében küld
jük széf. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk, 
tekintettel arra, hogy a nyereményhúzások már november hó 

21., és 22-én lesznek, azonnal, de legkésőbb

f. évi november hó 21-ig
bizalommal hozzánk küldeni.

Török A. és Tsa, Bankháza
g&S? ‘B ud ap est

Hazánk legnagyobb detail osztálysorsjáték üzlete.
- -= Főárudánk osztálysorsjáték osztályai: -------  -

1 . Vaczi-körut 4  2 . Múzeum-körút II.
3 . Erzsébet-körut 5 4 .

Kcnddüípvéi levágandó Török A. ós Tsa bankháza Budapest.
Kérek részemre I. oszt. m kir. szab. osztálysorsjáték

eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.

Az összeget korona összegben j postautalványnyal küldöm
( mellékelem bankjegyekben bélyegben 

A nemtetBző törlendő.

50,000 "Ltf 13.160,000
Turóc-szf.-irórtoni magyar nyomda — Moskóczi F.-né.
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