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Hirdetések Ingj lányosabban, árszabály szerint.
Lapunk szám ára hirdetéseket — eredeti árakban  — m in

den bel- Ó3 külföldi h irdetési iroda fogad el.

Az egészség mint nemzeti 
eszme.

Boldogult Trefort miniszter, a nemzeti 
eszmék és hazafias tettek nagy embere, a ki 
oly sokszor elmerült a haza sorsinak mérle
gelésébe, a vagyon és a műveltség mellett első 
Sorban az egészséget proklamáHa oly nemzeti 
eszme gyanánt, a melynek megvalósítása ga- 
rantírozza az állam fenmaradását.

Valóban az egészség nemcsak egyes em
ber érdeke, hanem általános nemzeti érdek is 
s ennélfogva oda kell törekednünk, hogy az, 
olyan egyetemes eszme színvonalára emelked
jék, mint a milyen a vérünk alkatrészévé vált 
hazaílság eszméje.

Az a világtörténelmi esemény, — melynél 
fogva különféle népek és nemzetek képviselői 
időnként a szélrózsa minden irányából más és 
más országok fővárosaiban gyülekezvén, kon
gresszust ülnek oly célból, hogy az egészség
ügyet tegyék szakavatott, bölcs tanácskosásaik 
tárgyává, — arra utal ugyan bennünket, hogy 
úgy tekinlsük az egészséget, mint oly nemzet
közi érdeket, melynek megoltalmazásában és 
ápolásában le kell omlani mindazon választó- 
falaknak, melyeket a vallási, faji, nemzetiségi, 
vagy bármily néven nevezett szükkeblüség 
állított fel az emberek közé; — ámde azt a 
magasztos célt, hogy tudniillik a közegészség- 
ügy nemzetközi érdekké tétessék, csak úgy 
érhetjük el, ha azt előbb minden egyes nép 
és nemzet, minden ország és állam a saját 
maga nemzeti céljává teszi,

Ez a magyarázat önként következik és 
indokolttá lesz, ha tekintetbe veszszük azt, 
hogy a közegészségügyi kongresszusok is azt 
a célt, mely szemük előtt lebeg, nevezetesen, 
hogy az egészségügyi érdekek nemzetközi ér
dekekké legyenek, — úgy vélik elérhetni, hogy 
ezt mondják: mi a közegészségügy rendezésére 
irányt akarunk adni az államok kormányainak, 
annak eszméje iránt minél szélesebb körben 
felakarjuk ébreszteni az érdeklődési s egyön
tetű eljárás végeit halni akarunk a társada
lomra.

Az állam azonban ezen tevékenységében 
a társadalom szövetkezése nélkül igazi ered
ményekre nem számíthat. Ha a társadalom, az 
iskolák, az egyházak, a sajtó, az irodalom 
révén közreműködik arra, hogy az egészség ér
deke minél szélesebb körben, az egyes csalá
dok kebelében is, még ott is, a hol a művelt
ség hajnalpírja csak most kezd felcsillámlani, 
— a nemzeti eszme színvonalára felemeltessék, 
akkor meg lesz az eredmény. Mert nyilván
való az államalkotó magyar faj azon hivatása, 
melynélfogva nem erőszak fegyverével igyek
szik magába beolvasztani más tájokat és nem
zetiségeket, hanem kultúrájával és azzal a 
hatalmával, mely a testi épség és egészség állan
dóságában, szívósságában és produktív képes
ségében rejlik.

Ha — egy francia tudós szerint — ördög 
alatt a test épségét értjük, akkor elkerülhetet
len szüksége van a magyar fajnak az anya
giasság ezen ördögére.

A mi a halálozást, betegséget, a testi nyo
mort illeti, mi magyarok még mindig szomorú 
állapotban vagyunk.

Miként a termőföldünk sokat igér és keve
set ad, csaknem úgy vagyunk népszaporodá
sunkkal is.

Termésünk nagy részét tömérdek betegség 
soiszor virágjában pusztítja el, újszüllötteínk- 
nek csaknem fele esik évenként úldozatúl a 
különféle nyavalyáknak.

Az ujoncozási statisztika s az a körül
mény, hogy a negyedik korosztály behívása is 
szükségessé válik, azt mutatja, hogy népünk 
testalkatra nézve satnyul, degenerálódik.

Hogy felette sok nyomorultjaink, testi és 
lelki betegeink vannak, arról kórházaink túl- 
tömöltsége eléggé tanúskodik.

Hát a túlzásig hajszolt tanulás és a fél
szeg irányba terelt modern civilizáció az ér
telmi keresetet űző osztályaink kebelében 
mennyi makacs testi bajnak okozója!

Szolgáljon ez komoly intésül és figyelmez
tetésül arra, hogy igyekezzünk oda hatni, mi

szerint az egészség, ez az államfentarló erő, 
minden honpolgárnak a hazafisággal egyenlő 
rangú nemzeti eszméjévé legyen.

Munka és — nő.
A  ki megelégedett, vidám és boldog akar lenni, 

a ki az unalmat kikerülni és a becsületes, hasznos személy 
nevét kiérdemelni törekszik: az legyen mindig tevékeny 
ember.

Isten folytonos munkára teremtett minket, köte
lességünk tehát felhasználni erőnket, készséggel hozzá
fogni minden tisztességes foglalkozáshoz s erőnkhöz 
képest dolgozni.

Mi sem képes minket inkább meglepni egy ren
dezett háztartásban, mint a fiatal, vidám s mindég te
vékeny házi asszony. Örömmel szemléljük őt. ^ber 
szeme mindenütt van. Ő lelke az egész háznak, pél
dányképe a cselédeknek és szomszédoknak, férjének 
gyönyöre, családjának disze, kedves az Istennek és az 
embereknek.

Valóban a tevékenység, a munkásság képezi az 
emberi életet s minden ember boldogságának forrását; 
míg ellenben az unalom a világ legborzasztóbb nyava- 
lája, mely a lelket és a testet egyaránt semmisíti.

Aki, midőn végórája közeledik, nyugodtan akar 
visszatekinteni életére: az már ifjúkorától kezdve mun
kának szentelje életét. Misem megnyugtatóbb, vigasz
talóbb életünk végén, mint azon öntudat, hogy erőnk
höz képest dolgoztunk; hiába nem éltünk, életünkből 
egy napot, egy órát sem pazaroltunk el.

Ha tevékeny s hasznos életet akarunk élni, akkor 
munkához kell szoknunk és annak az újság kellemeit 
kölcsönöznünk.

A ki e tekintetben legtöbbet tud s ért, az annál 
becsületreméltóbb, annál boldogabb.

Más a férfiak és más a nők hivatása, ebben is 
különbözünk egymástól.

A férfi minden dolgot kellőképen vizsgálván, a 
társaságban teljesen el van foglalva beszélgetéssel és 
gondolataival, és ha esetleg akár fizikailag, akár erköl
csileg szenved is, könyvei között erről megfeledkezik.

A nő erre nem igen képes. Puszta elmélkedés, 
okoskodás nem érdekli szellemét; esze nem fogja e
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főispánjai s tisztviselői.
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A marhák elhajtása napirenden volt. Ha a közön
ség nem volt képes élelmiszert kiállítani, a katonaság 
egyszerűen marháit hajtotta el. A tisztek kapzsisága ál
talános volt. így pl. Dória nevű őrgróf, Osztrosith Má
tyás nejétől egy négyes fogatot vitetett el s midőn a 
megye ez ügyben közben járt, az őrgróf azt állította, 
hogy jószándékból ajándékba kapta. Ilasonlókép más 
tisztek is ily hiú kifogást emeltek, különösen, ha ily cí
men nevezendő szép lovakra szert tehettek.

Az elhajtott marhák visszaszerzési ügyében Dávid 
Péter küldetett Karaffahoz s miután pénz nem volt sem 
napidíjra, sem honoráriumra, a megye folyton kölcsön
höz folyamodott.

A katonai hatóságok részéről képlegcs eredmény ju
tott a megyére, mert a katonaság az ország védelmére | 
lévén iderendelve, netn éhezhetett — írták a parancsnokok.

Mint láttuk, a niegye az ínség, szegénységs különösen 
a teher megkünnyebítése céljából a nádorhoz írt fel. 
A  nádor leirata 168 ,̂ július i-én érkezett a megyéhez, 
melyben értesíti, hogy ö a katonai excessusokról s visz-

szaéiésekről mit sem tud, >hogy hazánkat — írja a nádor 
— a végshő veszedelemtől megoltalmazzuk, értvén, hogy 
kegyelmes urunk s koronás királyunk eő felséghe az elmúlt 
télen mindeddigh tartó német vitézek quartélya végett úgy 
informáltatott legyen, hogy az nemes vármegyék nagy 
Contentumával, sőt maguk ultranea végzésekből lőtt 
volna azon quartélyok terhe, kiben my sémit sem tu- 
dúnk.c Felhívja a megyét, hogy a katonai kiadásokról, 
kihágásokról s kártételekről múlt év (1Ó84) november 
i-től 1685. július i-ig részletes kimutatást készítsen s 
azt latin nyelven szerkesztve mielőbb mutassa be, hogy 
látván a nagy terhet és sanyarúságot, palatinusi aucto- 
rításával érvényt s befolyást eszközöljön ez ügyben.

Midőn az egyesült hadak Bndavárának ostromára 
összpontosíttattak, a kurucok a felsőbb vármegyében 
újból felszínre kerültek, különösen a Vágvölgye volt 
kitéve kalandozásaiknak. A király Őrlik Ferenc vezér
lete alatt katonaságot küldött Árva-, Turóc- és Liptó- 
megyékbe a lázadás elnyomatására. A katonai élelme
zés új terhet rótt a megyére. A megye ugyan kimon
dotta, hogy habár a soproni articulusok értelmében a 
mágnás és nemesi osztály nem kötelezhető a teher vi
selésére, de méltányosság szempontjából, miután a pór
nép nagyon is túl van terhelve, a nemesekre is adó 
vettessék ki és pedig minden köböl rozs után 10 dénár.

Az új adónem kivetése ellen a mágnások és ne
mesek nevében a Br. Révay család tiltakozott.

Schulcz generális szintén a kurucok üldözésére
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lett kiküldve. Haulbergi táborából értesíti a megyét, 
hogy a német katonaság részére minden porta két hí
zott ökröt adjon, ellen esetben 10 aranyat számítva 
egy marha után, katonai karhatalommal fogja behajtatni 
vonakodás vagy ellenszegülés esetén.

A  megye egyszerűen visszajelentette, hogy kilévén 
merülve, mit sem adhat, de nem is köteles azon oknál 
fogva, mert Őrlik seregét kell élelmeznie, már pedig 
ily kettős teher viselésére még ő felsége sem kénysze
rítheti a megyét.

Az 1685. évi augusztus 4-én közgyűlés hirdettetett 
ugyan az Őrlik ezred élelmezésére kivetett adónem 
megvitatására, de a mágnások és nemesek nem jelen
tek meg, miért is a megye komolyan inti őket, hogy ha 
a legközelebb tartandó közgyűlésre sem jelennének meg, 
a statútumok értelmében kiszabott büntetés alkalma
zandó az indolentia ellenében.

A  legközelebb tartott közgyűlésen a Révay család 
protestatiója ellenére jóvá hagyta előbbeni határozatát 
az új adónem kivetésére.

A háborús viszonyok között s különösen a katonai 
kalandozások következtében a megyét többször pusz
tította a tűz. Mossóc, Deánfalva s Blatnica a lángok 
martaléka lett —  s más községek szintén szenvedtek 
kisebb-nagyobb károkat.

Megyénkben az esztergomi érsekség számára sze
detett tized.

A megye megkérte a besztercebányai tizednököt



annyira lelkét, hogy a bajban vagy betegségben más 
fölött is gondolkodjék.

Mit kezdjen tehát, ha dolgozni nem szeret ? A 
társaságban fölöslegesen íog beszélni s így ellent mon
dani , bármily kis betegség megfosztja őt szabadságától, 
melyet megszokott, elfogja a kedvtelenség és bú, vagy 
pedig elmerül regények olvasótárába.

A házi, családi élet éppen azon kör, melyet at 
isteni gondviselés a nőknek szánt.- A csendes s nyugodz 
boldogság az az egyedüli cél, melynek elérésére töre
kedniük kell.

Nem lehet a nő hivatása, hogy folytonosan köny
vek mellett üljön oly felvilágosodott korban, mint a 
milyen a mi korunk, oly időben, melyben némelyek a 
nőnek oly nagy, sőt nagyobb szerepet s feladatot tu
lajdonítanak, mint a férfiúnak, bizonyosan szomorú do
log volna visszaesni a talán boldog, de most alkalmat
lan tudatlansághoz. Ez tagadhatlan De szerencsétlen
ség volna az is, ha a nő házi kötelmei elhanyagolása 
mellett csakis a tudományoknak élne s ezeknek áldozná 
fel családi boldogságát!

Engedjék meg kérem, hogy itten egy nagy szak- 
tekintélynek véleményét közölhesem.

Brovne James, a londoni orvosegyesület elnöke, 
nemrég a legnagyobb mértékben elitélőieg nyilatkozott 
a nők tudományos hajlandóságairól. Egy alapos tanul
mányában azt fejtegeti a tudós orvos-proffessor, hogy 
a nők tudományossága tönkre fogja tenni a női szép
séget és végeredményben az emberi faj degenerdlodására 
fog vezetni. Brovne a fiziológiai érvek egész tömegét 
hozza fel, a melyek mind a nő tudományos foglalatos
sága ellen szólallak. Felsorolja azt a sokféle testi bajt, 
mely a férfi-nemet a tudományokkal való foglalkozás 
következtében sújtja és hangsúlyozza, hogy a nőknél 
testi szervezetőknél fogva fokozott mértékben fognak 
mutatkozni úgy, hogy a tudományos betegségek való
ságos pusztítást idéznek majd elő a női nemben.

Kimutatja statisztikailag, hogy a 14—15 éves lá
nyoknál kétszer olyan gyakori a tüdővész, mint a fiúk
nál ; ez az arány ijesztő mértékben fog emelkedni, ha 
a leányok tartós, fárasztó tudományokra adják majd 
magukat; az amúgy is fejfájásban szenvedő leányka 
korán vénült, migréntől gyötört asszonynyá lesz, a ki 
képtelen anyai kötelmeinek eleget tenni.

így jár majd az egész akadémiailag művelt női 
nem, ha csak idejekorán vége nem szakad a tudomá
nyossághoz való mostani mohó, teimészetellenes haj
lamnak.

Ha a nőknek a tudományosságot csakugyan — 
mint Brovne állítja, csak a női szépség és a női nem 
degenerációja árán lehetne megszerezni, — akkor talán 
mégiscsak kissé drágán volna az — megfizetve. Egyébb- 
iránt a nő erényeihez és szépségéhez szükséges a házi 
foglalkozásnak és a kézi munkának kedvelése; mert 
hiszen ki biztosíthatja őt, hogy e kedvtelés egykor élet- 
fentartási szükséggé nem válik ?

Magas származásában, áliásá' an, sőt gazdagságá
ban senki sem bízhatik teljesen; s a nő képességei, 
felületes, meddő tudománya, művészete igen keveset 
használnak neki a szükségben.

Még a szerelem sem képes magában véve bizto
sítani neki a családi boldogságot. Igaz ugyan, hogy 
mindenki, a ki szeret, megérdemli, hogy boldog is le
gyen : de tény az is, hogy a szerelemnek nem mindig 
jutalma a — boldogság.

2 Turóc-Szt.-Márlon, 1
A szerelem a kedvelt lény felől való ábrándozás 

hatása alatt támad; és egyedül ez képes megizleltetni 
az emberrel az élet boldogságának tetőfokát; az ábrán
dozás élteti azt tovább, s ékesíti minden díszszel; de 
az ábránd halálával meghal a szülötte is —- a  szere
lem! — És akkor az azelőtt boldog élet — boldogta
lanná válik és sivárrá.

Bizonyítja mindezeket a komolyan megfigyelt em
beri élet,
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Másutt az iskolák a nyári hónapokban némák, a 
turóc-szent-márloni most igazán hangos.

Ha valaki szép nyári délután, mikor a nap kissé 
hanyatlani kezd, társaságot keres, nézzen be az állami 
iskolák udvarára. Ott van a tennispálya. Milyen élénk
ség ! Mozog az egész udvar. Tele van szép leányokkal 
és fiatal emberekkel. Oldalt a mamák s nehány bácsi 
foglal helyet s gyönyörködnek a fiatalság tennis-, toll- 
labda- és karika-játékában.

Ki hinné, hogy ennek az ártatlan, testedző és 
olcsó mulatságnak akad ellensége is?

De evvel ki törődik, mikor barátainak száma gyor
san növekszik ?

Egyik műszaki szaktekintélyünk rövid próbálgatás 
után szintén nagyon megszerette az újabban meghonosított 
játékokat s most kész volna megesküdni, hogy csak 
akkor alszik igazán jól, ha tennisezett. A fiatal embe- 
reK  evvel nem igy vannak. Ők meg tennisezés után 
n e m  tudnak aludni. Hanem hát azért ne a játékban 
keressük a hibát.

A t. közönség tájékoztatása végett az első sport
gyűlés jegyzőkönyvét egész terjedelmében itt közöljük.

Jegyzőkönyv
a turóc-szent-mártoni sport-társulat 1900. évi július hó 
21-én tartott alakuló gyűléséről.

Jelen lévők: Beniczky Kálmán, Boldis Ignácné, 
B i . j ís  Ilona, Boldis Dezső, Borbély Kálmán, Dávid 
János, Dugovich Titus, Erdődy Györgyné, Fekete Mik- 
lósné, Fekete Ilona, Janthó Jánosné, Janthó János, ifj. 
Justh György, Kertész Gizella, Kolosy Bein, Kolosy 
Miklós, Lehotzky Anna, Lehotzky Ilona, gr. Neyhauss 
Ottóné, czv. Soest Ottóné, Soest Alice, Trorabauer 
Árpád, Zöld Jánosné és Zöld János.

A különböző sport mulatságok közül, különösen 
a tennis, a korcsolyázás és a vívás sportjainak előmoz
dítása céljából Kolosy Béla 1900. évi július 21-ére gyű
lést hívott egybe.

E gyűlés lefolyása a következő volt:
A gyűlést Kolosy Béla nyitja meg, köszönetét 

mondva a megjelent közönségnek, hogy meghívásának 
eleget téve ily szép számban jelent meg.

Boldis Dezső a jegyzőkönyv vezetésével bíza
tott meg.

Kolosy Béla jelenti, hogy egy ízben már hívott 
össze gyűlést, de oly kevesen jelentek meg, hogy az 
nem volt megtartható, ezután az egylet eddigi vagyoni 
állapotát ismerteti, a mely a következő :

Február hó 27-én sportcélokra táncmulatság ren- 
deztetett; ennek a tiszta jövedelme a iFelvidéki Hír
adó* 1900. évi mártius 4-ikén kelt 9-ik számában kö-

(decimatori, Wyhelt, eszközölné ki a megye javára, hogy 
a tŰzkáiosultak s leégettek mentessenek fel a tizedtől. 
A tizednök visszajelenti, hogy a megye a tized elenge
dése ügyében a kamara grófhoz s az esztergomi érsek
hez fordúljon, kinek számára a tized szedetik.

Mint láttuk, a megye a folyton növekedő katonai 
terhek s zsarolások ellenében orvoslást sehol sem ta
lált, jólehet a nádor Ígéretét bírta, ő felségének leirata 
pedig szigorúan megtiltja a katonáknak a zsarolást és 
mcgterheltetést. A megye mindennek dacára napról- 
napra súlyosbodó katonai zaklatásoknak van kitéve.

A megye a hiú remények s Ígéretek ellenére egye
nesen ő felségéhez fordúit kérelmével. A királyhoz in
tézett feliratnak rövid kivánata, hogy a megye a király 
leirata értelmében hódolattal veszi ugyan a legfelsőbb 
parancsot az Őrlik ezred élelmezésére nézve, de itt 
ama rendkívüli viszony támadt, a mi még a megye 
történetében páratlan, hogy ezen súlyos kötelezettség 
a nyári időszakban vetetett ki a szegénységre, a mely 
élelmiszereinek betakarításával van elfoglalva, s anyagi 
létének kérdésében a sír szélén áll s néma megadással 
hanyatlik abba. A megyei nemesség a királyi hűség 
iránti tekintetből s a nemesi kiváltságok ellenére mindent 
megtesz a áldoz a haza javára s védelmére, de mit

várhat élőlény egy haldoklótól. Vegye felséged kegyes 
figyelembe azt, hogy egy év s nehány hét óta külön
féle módon zaklattatunk. Mennyit szenvedünk a kuru- 
coktól s a hegyi rablóktól. Személyünk míg biztonság
ban, a bebörtönöztetés, kínzás, bírságolás, sőt a gyil
kolás napi renden van. Mennyi kárt szenvedtünk tulaj
donunkban s vagyonúnkban templomok, kúriák, porták 
s kastélyaink kirablása után. A mi kevés marhaállo
mányunk volf, a kuruc elhajtotta, a katonaság felemész
tette. Mindenből kifosztva, csak Isten irgalma tart fenn 
bennünket. Felséged iránt tartozó hűségünket kimutat
tuk, Buda ostrománál vérünket ontva, itthon a kurucok 
ellen harcolva. Mennyiért mennyi áldozatot követett 
mindez.

A segítő bajor katonaság 24 ezrede 4 — 5 hétig 
quartélyozott ezen kis megyében ; kástélyokat, házakat 
kirabolva s a megyétől erőszakkal káros kötelezvénye
ket kicsikarva, embereket, marhákat foglyúl hajtva. 
Báró Ábele és KaraíTt tábornokok által a megyére hi
hetetlen számú portió vetetett ki, miután a bajor had
sereg megyénkből kivonult. Ily siralmas viszonyok kö
zött a megye kormányzata lehetetlenné vált. A katonai 
hatóságok a megyei tisztviselőkön erőszakoskodtak s 
ha tiltó szót emeltek, bebörtönöztettek. Künnel bajor 
generális, gróf Iluszin alezredes és Dória őrgróf a me*

zölt számadás és a bemutatott nyugták szerint 247 ko* 
róna 64 fillér volt. Ehhez hozzáadandó még a dr. Haás 
Adolf és Csepcsányi Sándor által utólag befizetett 2—2 
korona.

Az összes vagyon tehát 251 korona 64 fillér. Ez 
az összeg két korona híján vagyis 249 kor. 64 fillér f. 
évi mártius 3-án a turóci kereskedelmi és hitelintézet
nél helyeztetett el.

Minthogy a közönség nagy része ezen összegből 
első sorban egy tennispálya létesítését óhajtotta, elő
adó a szükséges felszerelést beszerezte és kieszközölte, 
hogy a tennispálya az állami iskolák udvarán legyen 
fölállítható. A pálya még május havában elkészült, s 
azóta a közönség használja.

A bemutatott nyugták szerint az eddigi összes 
kiadás 129 korona 50 fillér.

Ezt az összeget a gyűlés a rendelkezésre álló 
összegből egyhangúlag kiutalványozza.

A gyűlés az ügyek további vezetését Kolosy Bé
lára bízza; a pénztár kezelésére pedig Lehotzky Eda 
úrhölgyet kéri fel.

A gyűlés továbbá elhatározza, hogy addig is, a 
míg alapszabályokkal bíró egyesület létesülne, választ
mányt alakít, melynek hivatása fontosabb esetekben 
határozni, ezen gyűlés által meg nem hozott szabályo
kat megalkotni, esetleg pótolni és a szükséges szerek 
beszerzése iránt intézkedni.

A választmány a mennyiben ez szükséges lesz, sa
ját magát a szükséges tagokkal kiegészítheti.

Választmányi tagok lettek egyhangúlag :
Hölgyek: Fekete Ilona, Kertész Gizella. Lax Va

léria és Soest Alice.
Urak : Borbély Kálmán, Boldis Dezső, Lázár Jenő, 

Trombauer Árpád.
A választmány egyszersmind egyhangú megbíza

tást nyert arra nézve is, hogy egy korcsolyapályát 
létesítsen és a f. év őszén vívó eszközöket szerezzen 
be a rendelkezésre álló összegből. A korcsolyapálya 
helyének megválasztását és a pálya használatának meg
szerzését Borbély Kálmán és Kolosy Bélára bízza a 
gyűlés.

A tennispálya használatáért a gyűlés határozata 
szerint a következő díjak fizetendők :

Személyjegynél első évben beiratás címén 4 ko
rona, továbbá évente tagsági díj fejében 6 korona. 
Családjegynél az első évben beiratás címén összesen 
4 korona, továbbá évente tagsági díj fejében az első 
személyért 6 korona, a többi személyért személyenkint 
4 korona. Akik a pályát rövidebb időre óhajtják igénybe 
venni, havonta 2 koronát fizetnek. Az ilyen résztvevők, 
ha utóbb egész évre lépnek be, a beiratkozási díjat 
szintén tartoznak megfizetni.

A gyűlés engedélyt ad 2 tucat új labda beszer
zésére.

Főispán úr Öméltósága indítványozza, hogy a gyű
lés köszönetét s bizalmát fejezze ki Kolosy Bélának 
eddigi fáradozásáért. A gyűlés az indítványt egyhan
gúlag elfogadja.

Több tárgy nem lévén, a gyűlés berekesztetik.
Turóc-Szent-Márton, 1900. évi július hó 21-én.

Boldis Dezső
jegyző.

1900. augusztus 5. 31. szám

gyei tisztviselőket s a nemeseket bebörtönöztették 
mivel túlköveteléseikuek nem tudtak eleget tenni.

Ily kétségbeejtő viszonyok közt a tisztviselők hi
vatalukról lemondtak s ily veszélylyel s életfeláldozás
sal járó tisztességet senki nem akart elfogadni. A kuruc 
kegyetlenség s katonai üldözés e'ől a nemesség s pór
nép a hegyekben rejtőzik, vagy más vidéken keres ol
talmat! E'csigázott éhező emberekkel találkozunk. Ház
helyeink füstölgő romjai a kétségbeejtő enyészet rém
képét tűntetik fel. A hegyektől környezett s hajdan 
virágzó megye a pusztulás s a siralom völgye.

Egy haldokló megye a trón zsámolyánál emeli 
fel elhaló szavát s Isten irgalmáért s felséged kegyes
ségéért könyörög, esedezik. Vegye felséged kegyes figye
lembe a felhozottakat s királyi kegyelmével s atyai 
szeretetével orvosolja, enyhítse siralmas helyzetünket.

Az előadottaknak a trón zsámolyánál leendő elő
terjesztésére s kegyes resolutio elnyerhctése végett kö
vetül Felségedhez Okolicsányi Pált, a megye megbízott 
követét küldjük ki és a megye tántoríthatlan hűségéről 
tanúságot teend felséged előtt (Sz.-Márton, 1685. szep
tember 6-án a vármegye közönsége).

(Folyt, köv.)



31. szám. Turóc-Szent-Márlon,

H Í R E I N K .
— Áthelyezés. Az igazságügyminiszer Trombaw  

Árpádot, a helybeli kir. járásbíróság aljegyzőjét, a 
besztercebányai törvényszékhez helyezte át.

“  Magyar hitközség Ruttkán. A rultkai rom. 
katolikus hitközség immár megalakuljak tekinthető 
a mennyiben dr. Rimély Károly megyés püspök ha t
hatós támogatása mellett a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, a nevezett hitközség szervezeti szabályza
tát a napokban jóváhagyta. Az autonóm jogokkal meg
alakult hitközség tehát most már teljes erővel láthat 
hozzá hitközségi ügyeinek intézéséhez. Nincs benne 
kétségünk, hogy ha a megalakulás nehézségeit kiál
lotta, a további teendőket fényesen fogja megoldani
— Hogy Ruttkán autonomikus hitközség jött létre, 
ez sokak előtt közömbösnek látszhatik. De nem lesz 
azzá az igaz hazafi előtt, ha kijelentjük, hogy abban 
az uj hitközségben felváltva: magyar és tót egyházi 
beszédek és énekek tartatnak s igy a maga nemében 
az egyetlen a vármegye területén. A vármegye ma
gyar anyanyelvű, illetve tótul nem tudó r. katolikus 
vallású polgárai tehát ezentúl nem lesznek már hit
szónoklatok nélkül. Vallásos buzgóságukat kielégít
hetik Ruttkán. Egy időben volt ugyan arról szó, 
hogy Turóc-Szt.-Mártonban részint a szép számban 
levő tanulókra, részint pedig a magyar hivatalnokok 
s ezek családjaira való tekintetből: jó lenne egy 
kápláni állás szervezése. Ámde a megpendített eszme 
nem részesülvén pártolásban, — magától elaludt. 
Pedig kár ezt az ügyet elejteni! Vallás-erkölcsi és 
hazafias érdekek sürgetik, ezek előtt pedig meg kell 
hajolni mindenkinek!! Erre a kérdésre különben 
még visszatérünk!

— Nyilvános számadás. A folyó évi július hó
26-án Stubnyafürdőben rendezett estélyen jegyek 
darusításából befolyt 405 K., felülfizetésekből pedig 
108 K , összesen 513 K. Ezen bevételből kiadatott: 
meghívókért, belépti jegyekért, a színpadnak Kör
möcbányáról Slubnyafiirdőbe és innen vissza történt 
szállításáért, a zenészeknek, ácsmunkáért, díszletek
ért, világításért s egyéb apróságok fedezésére 182 K. 
2 f. Maradt tehát tiszta jövedelem 330 K, 98 f, a 
mely összegnek felerésze, vagyis 1G5 K. 49 f, a Tu- 
rócmegyei Jótékony Nőegyletnek, fele része pedig
— 105 K. 49 f. — a felső-stubnyai r. kath. templom 
nagy oltára javítási költségeinek fedezése céljából, 
Holbay Lajos ol/ani plébánosnak küldeted meg. — 
Ezek után kötelességemnek tartom mindazoknak, a 
kik az előadás anyagi sikerét kegyes adományaikkal 
előmozdítani szívesek voltak, őszinte köszönetemet 
nyilvánítani.

Stubnyafürdőn, 1900. évi július hó 30-án.
Zovkóczy Tivadarné.

Halálozás, Anion Ede, Körmöcbánya város or
szággyűlési képviselője, folyó hó l én, szivszélhüdés 
következtében, rövid szenvedés után meghalt. A bol
dogult 1884. év óta volt képviselője Körmöcbányá
nak s megnyerő, kedves modora miatt mindenki 
előtt a legnagyobb tiszteletben és szeretetben állott. 
Temetése folyó hó 3 án ment végbé impozáns rész
vét mellett. Turócvármegye törvényhatósága képvi
seletében részt veitek a temetésen : Beniczky Kálmán 
alispán és Dávid János várnagy.

— Az olasz király meggyilkoltatása. U m b c r t o  
olasz király szivét, folyó évi július hó 29 én esti 
10 óra 45 perckor, egy gyilkos anarkista golyója 
fúrta át. A népe által szeretett király Monzában 
részt vett a kerületi tornav.ersenyen s midőn innen 
távozva, kocsijára szállt, Gaetano Bressi nevű anar* 
kisla három revolver-lövést tett rá, minek következ
tében rövid szenvedés után meghalt.

— Nópgyülés Rajecen. A szabadelvű párt bizott
sága f. hó 5-ére népgyűlést hivott össze Rajecra 
azon célból, hogy a kerület polgárainak alkalmuk 
legyen a szabadelvű álláspont meghallgatására is. 
Megnyitó beszédet mond dr. Smialovszky Valér orsz. 
képviselő, a közgazdasági kérdésekről dr. Pechány 
Adolf fog szónokolni, mig Haydin Imre a szabadelvű 
és néppárt közt fog párhuzamot vonni.

— Gyilkosság Ruttkán. Halál és szerelem gyak
ran ölelkeznek, ha a féltékenység is beleékelődik 
a boldog szivekbe. Ezúttal is szerelembeli elsőségért 
való versenynek esett áldozatúl egy priekopai legény 
élete. A verseny tárgya egy éjjeli pillangó volt, azon 
fakó leányok fajtájából való, kik a hónap első nap
jain éjente ellepik a rultkai sétatereket, hogy segít
senek vigadni a pénznél levő legényeknek. A priekopai 
legény e hó 1-én este egy másik rultkai legénynyel 
zördült össze a sétányon, vitatván az elsőséget egy 
pille társaságában, a mire amaz kést rántott s a 
priekopai mellén, karján és torkán halálos sebeket 
ejtett. Még volt annyi ereje a sebesültnek, hogy a 
patakhoz, majd orvos után fusson, de mire segítség 
érkezeit, holtan rogyott össze. A gyilkost gondos 
nyomozás dacára sem sikerült még megfogni s a 
fogságban levő leányzó sem igen tudja megmondani 
ki volt a gyilkos I? Az esett nagyon felizgatta a 
munkásnép kedélyét Ruttkaszerte, mert nem lehe
tetlen, hogy a szenzáció hőse az ottani nagyobb épít
kezésekhez most összejött csőcselékből való.

— Az orvosok uj szigorlati rendje. Az egyetemi 
orvoskari szigorlatok reformját régóta sürgetik s 
most már küszöbön is van. A kultuszminiszter a 
többször megvitatott reformot szentesítés végett már 
fölterjesztette a királyhoz s minden valószínűség 
szerint már szeptemberben életbe is lesz léptet
hető. A reform részletei a következőkben foglaljuk
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össze: Az uj szigorlati rendnek a legfontosabb in
tézkedése az, hogy az orvosi pálya elérhetésének 
elengedhetetlen föltételéül szabja meg a kórházi gya
korlatot. Mielőtt az orvos önálló gyakorlatot kezd, 
a praktikus kiképzést kórházakban kell megszerezni. 
Akkor megszűnik a közönségnek a fiatal orvosok 
iránt való bizalmatlansága, de az orvos is megbíz- 
hátik majd a maga tudásában. A reform csökkenti 
a vizsgálatok számát és leszállítja a szigorlati tárgya
kat. Ez ÍÖképen anyagi szempontból fontos az orvos- 
jelöltekre, mert minden vizsga több-kevesebb költségbe 
kerül. Az ásvány-, növény- és állattanból való úgy
nevezett alapvizsgálatokat eltörli, elmarad negyven
két korona szigorlati dij és a vizsgálattal járó egyéb 
kiadások. A második alapvizsgát és az első gya
korlati szigorlat nyolc tárgyát négybe vonja össze; 
azaz az addig kétszer cenzúra tárgyául szol
gált bonctant és élettant csak egyszer követeli, a 
fizikát és vegytant pedig teljesen elhagyja A máso
dik gyakorlati szigorlat megmarad, ellenben a har
madikból a törvényszéki orvostani és a közegészség
tani rész kiesik. Ezekre csak azokat kötelezik, akik 
tiszti orvosi vagy lörvényszekiorvosiállásra készülnek.

— Szabadamazott taneszköz. Zsigmondik János 
bazini községi tanító szabadalmazott telluriumát úgy 
célszerű szerkezeténél, mint felette olcsó áránál 
fogva, a kir. tanfelügyelőségekhez intézett leiratában 
a vallás- é,s közoktatásügyi miniszter ajánlja a nép
oktatási intézetek részére való beszerzésre. E tan
eszköz megrendelhető a nevezett tanítónál 20 koro
náért, avagy nagyobb példányban 30 koronáért.

— Magyarország őstörténetéről jelent meg újabban 
egy jeles mű. A jó tollú és erős itéletü történet
tudós, dr. Borovszky Samu irta. A nép vándorlás 
történetéről szó1, de azért magyar tárgyú könyv, 
hiszen a népvándorlás minden hulláma átvonult a 
mi hazánk földjén. Borovszky 20 év óta foglalkozik 
a népvándorlás történetével, miről számos tanul
mánya jelent meg hazai és külföldi szakfolyóira
tokban. Önálló kutatásait összefoglalva, átdolgozva 
s uj tanulmányokkal kibővítve adta most közre e 
kötetben, mely a Nagy Képes Világtörténet (Szerk. 
Marczali Henrik) IV. kötete. Nagy szeretettel merül 
egyes kiválóbb alakok rajzolásába, s sikerül is neki 
könyvet nemcsak a korok, hanem az egyének eleven 
rajzával is élénkké, vonzóvá s kedves olvasmánynyá 
tenni. A kötet pazarul el van árasztva illusztráci
ókkal ; ezek közt is igen sok a magyar vonatkozású. 
Ott vannak például az Attila kincsének főbb edényei 
kitűnő kisebbített képekben. A színesek közül magyar 
tárgyú Lehel állítólagos kürtje és a pécsi cubiculum 
falfestménye. Mind a kettő művésziesen van repro
dukálva. — Nagybecsű dr. Goldziher Ignác jeles 
essayje is az iszlámról. Ez a kitűnő orientalista, 
kinek müvei Európa minden nyelvére le vannak 
fordítva, s kit társai egyhangúan választottak meg a 
keleti enciklopédia szerkesztőjévé, most adott először 
teljes áttekinthető képet az a rabok vallásáról, melyről 
általán oly keveset tudunk, s azt is csak homályosan 
inkább keleti regék- és regényekből. Megemlítjük, 
hogy az egész nagy vállalat 12 kötet lesz. Egy kötet 
ára díszkötésben 8 frt. Kapható — részletfizetésre is

a kiadó Révay Testvéreknél (Budapest, VIII., 
Üllői-út 18.) s bármely hazai könyvkereskedésben.

— A Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű házi 
szerré lett, mely számos családban már több mint 
27 év óta mindig készletben van. Hátfájásnál, csip- 
fájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúznál stb.-nél a 
IIorgony-Pain-Expellerrel való bedörzsölések mindig 
fájdalomcsillapító hatásuaknak bizonyultak, sőt já r
ványkórnál. minő : a kolera, hányóhasfolyás, az altest
nek Pain-Expellerrel való bedörzsölése mindig igen 
hasznosnak bizonyult. E kitűnő háziszer jó ered
ménynyel használtatott bedörzsölésként az influenza 
ellen is és 40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban 
a legtöbb gyógyszertárban készletben van, hanem 
bevásárlás alkalmával mindig határozottan: mint 
>Richter-féle Horgony-Pain-Expeller vagy »Richtert- 
féle »Horgony-Liniment« kérendő és a »Horgony< 
Aédjegyre kérünk figyelni.

— Fontos háziasszonyoknak. A lakás csak ak
kor lehel tiszta és pormentes, ha a padló fénymáz
zal van bevonva. Puha padlóknál ez akkor érhető e 
legjobban, ha azt Eisenstádter-féle L’noleum padló 
zománccal kenik be. Ezen kitűnő és elismert legjobb 
fénymáz gyorsan szárad, tartós és gyönyörű fén*- 
nyel bír, nem terjeszt kellemetlen szagot, olcsóbb 
minden más fénymáznál, mert kiadóbb es tarfósabb. 
Értéktelen utánz ltoktól óvakodjunk és kérjen mi - 
Zt>nki kizárólag Eisensliid'er-féle »Linoleum padi
ománcc-ot törv. bejegyzett >vaslovag< védjegygyrl

— Eisenstádter Testvérek bécsi fénymáz és fes
ték gyárában készült Linóleum adló zománc az el
ismert legjobb éz összes szobapadló fénymázak kö
zött. mert gyorsan szárad, ragyogóan fényes és rend
kívül tarlós.

Henneberg-selyem
— csak akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendelletik,
— fekete, fehér és színes, 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként Mindenkinek póstabér és vámmentesen 
házhoz szállítva! Minták postafordultával küldetnek. 
Henneberg G. selyemgyáros Ü  Zürichben

1900. a u g u s z t u s  5. 8

46G. sz. tik. 1900.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré tesz, hogy t.-szt.-mártoni r. taka
rékpénztár végrehajtatónak Porubszky sz. Vojták 
Vincencia végrehajtást szenvedő elleni 934 kor. tőke 
követelés és jár iránti végrehajtási ügyében a znió
váraljai kir. jbiróság területén lévő Znióváralján 
fekvő:

1. a znióváraljai 102. sz. tjkvben A. 1. 23—29. 
sor-sz. a. foglalt B. 24. t. n. egészben Porubszky sz. 
Vojták Vincencia nevére irt ingatlanra 1018 kor.

2. az ugyanoltani 103. tjkvben A. -f- 4. sor-sz. 
a, foglalt B. 13. t. a egészben ugyanannak nevére 
irt ingatlanra 59 kor,

3. az ugyanottani 207. sz. tjkvben A. -j- 2. sor- 
sz. a. foglalt 13. 4. t. a egészben ugyan annak ne
vére irt ingatlanra 18 koronában ezennel megállapí
tott kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1900. augusztus ho 
18-ik napján d. e. 10 órakor Znióváralja község há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alól is el fog adatni.

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

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Znióváralján, 1900. április hó 12-én.

Dr. Bedó Béla. kir. aljbiró.

s o o o Q o e Richler-fcle c  ö e  o e  © c

Horgony-Pain-Expeller
Linimeut. Capsici comp.

Ezen hirnovos háziszer ellontállt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
óv óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsöiésként alkalmaztatik köszvénynél, 
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölésokro is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony- Pain-Expellor, gyakorta Ilorgony- 
Lini' iont elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban som kellcno hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet
ben van; f ő r a k t á r :  Török József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb- 
bértékü utánzat van forgalomban. Ki nem 
akarmegkárosodni, az minden egyes üveget 
„Horgony" védjegy és Richtcr ezégjogyzés 
nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. 
RICHTER F. AD. és társa, RD D 0LST A D T

cs. é» k ir. udTftrl uráliitok .
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Legfinomabb málnaszörp
ö t kilós bádogdobozokbau 0 korona 10 fillérért 
kapható kar.ilik nyó|sy*®crcw*nél, K ör

m öcbányán.
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H irdetm ény.
Lászlófalu község telekkönyvo birtokszabályozás 

következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg azokra 
az ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886: XXIV., az 
1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. t.-cikkek a tényleges 
birtoklás tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. 
XXIX. t.-cikkbcn szabályozott eljárás a telekjegyzökönyvi 
bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foganatosít
tatott.

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

és 17. §§-a. alapján ideértve e §§-oknak az 1889. 
XXXVIII. t.-c. 5. és 6. §§-aiban, és az 1891. XVI. t.-c. 
15. §. A. pontjában foglalt kiegészítéseit is, valamint az 
1889. XXXVIII. t.-c. 7. §-a és az 1891. XVI. t.-c. 15. 
§. A. pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy az 1886. 
XXIX. t.-c. 22. §-a alapján történt törlések érvényte
lenségét kimutathatják, e végből törlési keresetüket hat 
hónap alatt vagyis 1901. évi január 31-ig napjáig bezá
rólag a znióváraljai kir. járásbíróság m. tkvi hatóság
hoz nyújtsák be, mert azon meg nem hosszabitható 
záros határidő eltelte után indított törlési kereset annak 
a harmadik személynek aki időközben nyilvánkönyvi 
jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat;

2. hogy mindazok, akik az 1886: XXIX. t.-c. 16. 
és 18. §§-ainak eseteiben ide értve ez utóbbi §-nak az 
1889. évi XXXVIII. t.-c. 5. és 6. §-iban foglalt kiegé
szítéseit is, a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegy
zése ellenében elleumondással élni kívánnak, Írásbeli el
lentmondásukat hat hónap alatt vagyis 1901. január 31-ik 
napjáig bezárólag a fentncvezctt telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabitható záros 
határidő letelte után ellentmondásuk többé figyelembe 
vétetni nem fog.

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által, nemkülönben azok, 
akik az 1. és 2. pontban körülírt eseteken kívül az 
1892. XXIX. t.-c. szerinti eljárás és az annak folyamán 
történt bejegyzések által elöbbnyert nyilvánkönyvi jo
gaikat bármely irányban sértve vélik, ide értve azo
kat is, akik tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIII, 
t.-c. 16. §-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek ta
lálják, e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvé
nyüket a fent megnevezett tkkvi hatósághoz hat hónap 
alatt vagyis 1901. évi január 31-ig bezárólag nyújtsák 
be, mert ezen meg nem hosszabitható záros határidő 
elmúlta után az átalakításkor közbejött téves bevezetés
ből eredő bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik 
személyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
említett bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes ut
ján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett 
harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhat
ják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek a felek, kik a hitelesítő 
bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy a meny 
nyiben azokhoz másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket 
pótlólag benyiytanak, az eredetieket a fent megnevezett 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik.

Znióváralján, a kir. jbiróság m. tkkvi hatósáj 
1900. évi jűlius 7.

Dr. Bedö Béla, kir. aljárásbiró.

L óversen yek
T á t r a - L o m n i c o n

1900. a u g u sz tu s  6 ., 7., 9. és 10-én
A „Magyar Lovaregylct" által rendezve, kezdetük m ind ig  d él

u tá n  3 ó ra  45 p e rc k o r.
A versenyek alkalm ából külünvonatok indulnak a rendes d í j 
tétel m ellett az összes közbeeső állom ások érin tésével és pedig: 

Oda:
Tátra-Lom nicról indul 2 ó. — p. 2 ó. 50 p. 3. ó. 20 p. 
V ersenytérre . érk. 2 » 20 » 3 > 10 » 3 » 39 »
K a s s á r ó l .......................................... indul 7 óra - perc
A b o s t r ó l ..................................................  7 » 38
M a r g i t f a l u r ó l .................................... » 8 » 29
S z e p e s -O la sz ib ó l..................................» 9 » 06
l g l ó r ó l .......................................................» 10 » 05
P o p r á d - F e lk á r ó l ..................................» 3 » — >
V e rseu y té rre ...................................... érkezik 3 » 20 »

Vissza:
V ersenytérről indul 6 ó. 40 p. 7 ó. 25 p. 8 ó. 25 p.
T átra-L om nicra érkezik 7 » — > 7 > 45 » 8  » 44 »
Versenytérről indul 6 ó ra  39 perc 6 ó ra  50 perc
P oprád-Felkára érkezik 7 ,, 01 7 „ 11
I g l ó r a ..................... ..... . . . . érkezik 7 „ 52 „
S z e p e s -O la s z ib a ...............................  „ 8 „ 35 „
M a r g i t f a lu b a ..................... .....  . „ 9 ,. 06 „
A b o s r a ..............................................  „ 9 „ 46 „
K a s s á r a ..................... , . . . „ 10 „ 20 „

A K assáról P oprád-Felkára és vissza, nem különben Eperjesről 
P oprád-Felkára és vissza szóló, ünnep- és vasárnapokon érvé
nyes kedvezm ényes jegyek a versenynapokon is k iadatnak, 

és ped ig ;
Kassa—Poprád-Felka II. oszt, 6 kor. III. oszt 4 kor. 
Eperjes—Poprád-Felka II. oszt 6 kor. III. oszt. 4 kor 
Helyarak a versenytérre: l-sö hely 6 kor., Il-ik hely 

2 kor., III. hely 40 fillér.
Jegyek kaphatók.- Tátra-Lom nicon Kuszman Gyula ba

zá rjáb an , és a  versenynapokon Tátra-Lom nicon a versenytéren 
— R estaurációk  az I. és II. helyen, szintúgy totalisateurök, 
bookm aker és katonazene.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Gziger Ferenc és tsai 
végrehajtatónak l-'erjencsik Ignác és tsai végrehajtást 
szenvedő elleni vagyon közösség megszüntetése és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a zniói kir. jbiróság 
területén lévő, Nagy-Szocócon fekvő, a nagy-szocóci 
32 sz. tjkvben A. -{- 1, sor-sz. a. foglalt B. 1—6. t, 
a. egészben Cziger Ferenc, Gziger sz. Ferjencsik 
Mária, Ferjencsik Ignác, Cziger született Ferjencsik] 
Mária, Ferjencsik János és Malko született Fer- 
jencsik Zsuzsanna nevére irt 8. ö. i. sz. házra I 
814 koronábán ezennel megállapított kikiáltási árban

elárvereztetni fognak, az árverést elrendelte, és 
hogy a fenneb megjelölt ingatlan az 1900. évi augusz
tus hó II. napján d. e. 10 órakor Nogy-Szocóc község
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

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

Kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Kelt Znióváralján, 1900. évi április hó 14-én.

Dr. Bedó Béla, 
kir. a ljbiró.

I

C sak  e z z e l  a  tö rv é n y sz . 
bej. v é d ü je g y g y e l valódi 
LONDON, Chief Office S. 

W. 48 Brixton Road. 
F ő r a k tá ra k t  

B urm ann , Angol India. 
A gen. Z á g rá b . A lg ier. 

A m sterd am , H. Sandcrs, 
Hokin 8 .

B asel, Szt.-János gyógy
tár, W . Kratz. 

B e lg rá d , Nikola A. De- 
lini, gyógytár Mihály feje
delemhez, Központi rak tá r 

Szerbia részére. 
B erlin  C. B o logna . 

B ru x e lle s , Pharm acie Ch.
Delacre & Co. 

B u d ap es t, Török J., Dr.
Eggcr L. és J. 

C airo . Cöln a. R h ., Noris. 
D ebrecen .

E ieli, L u x em b u rg . 
Schinidt P., gyógysz.

T H I E R R Y  A .
moll* és gyomor-balzsamát

(a melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált)
az egész világ kedveli és mindenütt keresik. Csak 
akkor valódi, ha az oldalt látható z ü ld ^  a törvény
széknél bejegyzett »apáca«-védőjegygyel van ellátva. 
Fölülmulhalatlan szer minden mell-, tü<lö-, máj-, 
gyom orbetegség e llen  stb. kü lső leg  is 

kitünően hát és sebet gyógyít.
Egy próbaüveg bérmentesen 1 korona 40 fillér. 

Széjjelküldés e s t i k  előzetes fizetés esetén.

T hierry A. cen tifo liak en öcse
(c8odakcnöcsnek nevezik)

utólérhetetlen szívó erejű és gyógyitöliatású. O perációkat a leg
több esetben fölöslegessé teszi. E  kenöcscsel egy  14 éves, g yó
gyíthatatlannak ta rto tt csontszut, újabban pedig egy 22 éves rák- 
szerű b ajt gyógyítottak meg. AntiszeptikuB és gyógyitóhatásu 

mindenféle seb gyuladásánál.

Próbatégely bérmentve 1 to r .  80 fii,  C sak e lőzetes fize tés e setén ü lő je !;  meg. 
Óvakodjanak utánzatoktól és kerüljék az értéktelen úgy

nevezett házi kenőcsöket s más efféléket.

C in: A. Thierry, gyógytár á. g y á ra  Yéáőangyalhcz,
Pregrada Pragerhof felé, a Déli vasút menten. 

Prospektus ingyen és bérmentve*
E szerek sohasem romlanak meg és jó  azokat használatra 

készen a házban tartani. Az összes m üveit állam okban bejegyzett 
védüjegycim nek u tánzatát a törvény üldözi.

I s s ig e a e , D ordogne, Ko- 
p e n h á g a , fabriken farina. 

M ilánó , A. Bcrtoloni. 
M almö, S ev rig c , Apót 

Lejonet.
N a n te s , Pharm acie C. 

Fredet,
N ápo ly , P a le rm e . 

P a r i s ,  Pharm acien fran- 
yaise, 2 & 3, P lacc de la 

H epubliquc, Pharm acie 
Daprey, 11, ltuc dcs francs 

Bourgcois.
P rá g a .

R óm a, Corso, A genzia dél 
Policlinico.

lto u h a ix , Pharm acie F. 
G crrath.

S a rn jc v o . S zeg e d . T e 
m e sv á r . T r ie sz t . V elence 

V ienne . Z ü rich .

C sa k  oel a  tö rv é n y  sz. 
b e je g y z e t t  véd ü jeg y g y el 

v a ló d i.

Turóc-Mt.-mártoni magyar nyomda — Moskéczi F.-né
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