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Akié a föld, azé az ország.
Elmúlt már egy esztendeje, hogy Soraogy- 

várinegye közgyűlési terméből a szürke, unal
mas tárgysorozat egyhangúságából elrebbent 
az ige : „akié a föld, azé az ország".

Dr. Kacskovics Kálmán, bizottsági tag, a 
Plutarchus fordítója, erős nemzeti eszmétől 
áthatott javaslatot terjesztett a közgyűlés elé. 
Hogy az árverésre jutott földbirtoknál lépjen 
előtérbe a magyar korona elővételi joga, az 
idegenek birtokvásárlása akadályoztassék meg 
és a külföldön élők, kiknek itt hazánkban van 
birtokuk, adóztassanak meg.

A javaslatot nagy lelkesedéssel fogadta 
el a közgyűlés és elhatározta, hogy érdekében 
íelir a képviselőházhoz, megküldi pártolás és 
csatlakozás végett a többi törvényhatóságoknak.

Azóta a Ház asztalán fekszik. A kedve
zőtlen politikai viszonyok miatt erre a kér
désre nem jutott idő és a Széli-kabinet letűnt 
a cselekvés színteréről, mielőtt még foglalkoz
hatott volna e javaslattal, melynek sorsa az 
uj kormány kezébe megy át.

Vajha megértené a kormány és a parla
ment, hogy mily nagy, erős nemzeti eszmét 
rejt e javaslat, hogy milyen hatalmas faji érzés 
nyilvánul meg ebben a feliratban s hogy léte
zésünk, fennállásunk, tovafejlődésünk, kultú
ránk, szocziális bajaink milyen szoros össze
függésben vaunak a földdel.

Vajha regélne , e felirat a rég elmúlt idők
ről, mikor azoknak a régi kastélyoknak kör
nyékén nem idegenek, nem osztrák urak 
lövöldözték a vadat, hanem kaczagáuyos, 
mentés urak üldözték hol a törököt, hol a 
németet.

Vajha eszükbe jutna, hogy a Felvidéken, 
hol egykor Rákóczi lobogtatta a magyar sza
badság zászlaját, ma idegen urak, cseh nap
számosok túrjak a földet.

De ha elfeledik a múltat, jusson eszükbe 
a jelen. Dunántúl, Baranyában, a mohácsi si-
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Tliurúczvánnegye története.
— A .F e lv id ék i H iradó" e redeti tá rczája , —

I r t a :  Bráz Béla, T uróczvárm egye levéltárosa.

(Folytatás.)

A Bentczkyek beneíalvl ősi birtoka.
Keletkezési ideje 1289. Népességű 1785-ben 138. 

1900. évben 179.
Béla király 1289. évben Thuruczi (de Thurucz) 

Imrének jobbágy (várjobbágy) fiait, úgymint Tamást, 
Benedeket és Mártont a várjobbágyi szolgálmányok alól 
kivérén, nekik a Beneföldet tyból adományozza. Nova 
donatio. (üeniczkyek levéltára A. I. 1. szám alatt.) Ezen 
ősi birtok a Registrum 27. §-a szerint Benefalvának ne
veztetett.

A nyitrai káptalan előtt 1271-ben kötött fassio 
porronalis szerint Thuruczi Chovenek fia, Bonedek azon 
2 okényi földet, inelyot IV. Béla királynak hitvese aty
jának adományozott s mely a thuróczi egyház (konvent) 
birtoka mellott terjedt, a nevezett Benedek testvérének, 
Dániel thuróczi orépostnnk adta ol Örökáron 10 ezüst 
márkáért, vagyis ,* jelenlegi Valisát.

A thuróczi konventtöl 1280. évben Magister Pouka 
és János pap által kiállított hirtok jelölő okmány, mely 
szerint Benefóldo Imre fiának, Tamásnak részére kije
löltetik.

A Bonc ürökségi földre vonatkozó osztálylevólnok 
másolata 1337. évről Doncli zólyomi komes előtt meg
kötve, mely szerint Boneföldo két részre osztatott tel,

A lap  szellem i részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turóczszentmártonba küldendők.

—  Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. —
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — minden 

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

kon, négyezer hold területen, német kuplékat 
énekelve, szántja a mi földünket Ausztria szü
lötte. A zsellérházakban német szóval dicséri 
az istent a stájer, a német, hogy ilyen áldott 
helyre került.

Zemplénvármegye 6301*58 □  km. terüle
téből 129.879 kát. hold külföldi állampolgár 
tulajdona. — E másfélszázezer hold területen 
nincs egyetlen magyar gazdatiszt, nincs egyet
len magyar cseléd.

így van az a többi felvidéki uradalom
mal is.

Csehországból, Ausztriából ide telepitett 
személyzet végzi a munkát. A magyar paraszt 
pedig mit tehetne mást — kivándorol. Földje 
nincs, parányi viskója felett megperdül a dob 
s hajléktalanul marad a saját hazájában. — 
Kenyeret, munkát nem juttat neki az a föld, 
amelyhez neki volna a legtöbb joga. Nem 
maradt hazájában egyebe, csupán a koldusbot, 
megy vele tovább, inig kiszakad lába alul az 
ut s az amerikai kohók tüzében pusztul el

Pedig a magyar földmi vés a világ leg
kitűnőbb munkása. Reggeltől késő estig túrja 
a földet. Erős hazaszeretete legyőzött minden 
külföldről importált szocziális eszmét. Nem 
kért ettől a földtől, mely hazája, soha mást, 
csupán életében egy darabka kenyeret, holta 
után egy sírhelyet. Itt nem jut részére az első, 
a másikat megtalálja bárhol. Mit keresne itt a 
magyar? Az idegen uradalom emberei egy 
külön államot kepeznek az államban fenséges 
gazdájuk védelme alatt. Elzárkóznak, külön 
társadalmat alkotnak, de nem lesznek magya
rok soha.

Nem a Jókai Aukersclimidjei ezek. Rideg, 
reálisan gondolkodó emberek, kik kihasználják 
a dús Kánaánt és telt zsebbel tovaállanak. 
Gazdájuk sem tesz máskép. Az óriás urada
lom illusztris kerczegei, grófjai eljönnek ide 
szarvast űzni, vadat hajtani. Valaha őket haj
tották a „Hej Rákóczi, Bercsényii" akkordjai 
mellett. Éveukéut egyszer kinyitják a kasté

lyok nagytermét s feltálalják a kenyértől a 
sóig Bécsböl hozott élelmet, megisszák a gyön
gyöző magyar bort, aztán Isten veled, ország 1

Az uradalom óriási jövedelmét elviszi a 
posta Bécsbe és ott költik el az urak utolsó 
fillérig. Még a személyzet sem vásárol itt 
semmit. Gráczi lodent hord a gazdatiszt, tiroli 
kucsmában jár a cseléd. A legkisebb szeg, a 
legnagyobb gép külföldről kerül. Nem hajt 
nekünk semmi hasznot az idegen földesur.

A somogyi javaslat nagy horderejű. Gon
dolkodjanak felette.

A kivándorlás szomorú bizonyítéka a té
nyeknek.

Nincs az isten ege alatt nép, mely úgy 
szeretné a hazáját, mint a magyar paraszt és 
ime, mégis kivándorol, mert nincs földje, mun
kája. Csinálhatnak törvényt a kivándorlásról, 
mégis elmegy, mert életösztöue hajtja.

Még egyet. A földet ijesztően vásárolják 
a nemzetiségi takarékpénztárak. Ha későn 
ébredünk, azon vesszük észre magunkat, hogy 
keserűen bizonyosodik be rajtunk: „akié a 
föld, azé a haza".

A llptószentmtklósl pótválasztás. A múlt hó 
17-én eredménytelenül megejtett válasz:ás után Lányi 
Bertalan igazságügyi miniszter és Stodola Emil dr., a 
tót nemzetiségi párt jelöltje, a íolyó hó 7-én küzdött 
meg a liptószentmiklósi mandátumért. A választás rend
kívüli izgalmasnak ígérkezett, mert mindkét fél teljes 
erővel indult a küzdelemnek. A nemzetiségiek erősen 
izgattak nemcsak az ellenpárt jelöltje ellen, de a ma
gyarság ellen általában. A választás előtt már napokkal 
a kerületbe érkezett Hodzsa Milán országgyűlési kép
viselő s végigjárván a kőzségekot, hallatlanul izgatott. 
Az utolsó napokban a tótok segítségére siettek még a 
románok is, kik közül Suciu Jáuos, Popp J. János 
román nemzetiségi képviselők szintén részt vetlek az 
izgató körmenetben. Ennyire fajult már, a magyarok 
széthúzása folytan, a nemzetiségiek merészsége !

A pótválaszlás napján a nemzetiségiek korán reggel 
zeneszóval jártak be a varost. A nemzetiségiek taborá-

| Imre unokái, illetve Bekének (Benedek,) fiai, Miklós, rancsra. Ezen iukviziczió értelmében a nádor köveikezőleg 
Márton cs Tamás között. Ítélt 142Ü*ban.

A garamszentbenedeki konvent 1424. évi jelentése 
és nyomozása Zsigmond királyhoz benyújtva. Ezen je
lentés szerint Beniczi Márton fiai, Mihály és György 
panaszt emeltek István thuróczi prépost ellen, hogy a 
beniczai földre vonatkozó okmányokat visszatartja, vala
mint azon leveleket is, melyeket nevezett Márton Laczi- 
talva (Lászlófalva) Jánosnál tett le s hogy azok csalárd 
utón jutottak a konventhez s melyeknek tanúsága szerint 
Benicznek jelentékeny része olszakittatván, az Valcha, 
Lezjachó és Thóthfaluhoz (jelenleg Szlován) csakiltatott.

Az 14U0. évi Zsigmond király olött tett egyezség, 
mely egyrészről Beniczi Jánosnak fia, Márton, másrész
ről pedig Beniczi Pethö (Péter) unokái, illetve Jánosnak 
leányai, Katharina, Dorottya és Kathus között köttetett, 
mely szerint nevozott úrnők a beniczi földet Mártonnal 
tartoznak megosztani.

Az 1391. évben megejtett nemesi nyomozás^illetvo 
összeírás alkalmával Péternek fia, János és Jánosnak 
fia, Márton mutatták be az adománylovelekot.

Idővel a Benefalvára vonatkozó kir. privilégiumok 
János leányának, Katalinnak, Rakochi Lőrinc* nejének 
a kezére korültek, miért is az ebből származott igény
per Dara Miklós itélőszéko elé jutott. Beniczi Jánosnak 
lia, Márton a nádor előtt felmutatta a thuróczi konvent 
által 1418. évben kiadott „prorogatorias littorast*, mely 
magában foglalja a Rakochi Lőrinc* özvogyo Boniczi 
Katalin ellen emelt hármas nyomozásu levelet „litteras 
inquisitorias". Az elsőt a garamszentbonedeki apátság, 
a másodikat a thuróczi konvent, a harmadikat pedig 
1409. évben a vár megye közönsége adta ki királyi pa-

Mivel a nevezett Jánosnak (de Benic) a Öenynch 
birtokára vonatkozó okmányai nevezett Katalinnak a 
birtokában vannak s Mártonnak nem akarja kiadni s a 
birtokot is a maga számára akarja visszatartani, daczira 
annak, hogy Márton már a király előtt is megjelent 3 
előadta, hogy ö, mint Jánosnak fia a Benyncb örökség! 
birtokért királyi szolgálinányokat teljesít s o cziiuen a 
megye által is a valódi nemesek sorába yétotett fel. A 
király meghallgatván bű szolgájának kérését, a szolgál
mányok alól felmentette s a kir. zászló alatt harezoló 
nemesek sorába folvétetotto s a Benyncb birtokot örök
jogon neki s utódainak adományozta s ebből kifolyólag 
a király felséghatalmával meghagyta Katalinnak az ok
mányok visszaadását.

Ennek ellenében Katalinnak fia, Jakab de Rakov 
a konventtöl megbízó levéllel jelenvén meg, előadta, 
hogy novozett Katalinnál semmiféle okmányok nincse
nek Benyncb birtokára nézvo s hogy Katalin csak azért 
tiltakozott az. uj donáczionális birtokbeigtatás ellen, 
mivel a birtoknak felerészo testvéreivel egyetemben őt 
illoti meg s erro nézvo két okmányt mutatott fel. Az 
első 1393. évről Zsigmond királytól, Véghles várából 
keltezve. Ennek értelmében a király Jánosnak, ki 
Bonynchi Petheönek volt a fia, leányait, Katalint, 
Dorottyát és Katust ugyanazon jogokkal s kiváltságok
kal ruházza fel s ugyanoly jogörökösöknek nyilvánítja 
ökot, mint János fiait s ugyanoly feltételekkel és szol
gálati kötelezottséggol terheli a Benyncb birtokra, mint 
János fiutódait.

A másik okmány 1400. évről datálva Vissegrádon,
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bán különfélo felirásu,'többnyire a magyarságot gyalázó 
táblákat hordoztak körül. A többiek közül mutatványul 
adjuk a kivetkezőt: „Kdo magyara zamilnjo necb ho 
hrom zabije." (Magyarul: „Aki a magyart szüreti, azt 
ttsse meg a menykö.“) A többi felirat mind a pánszlá
vizmust dicsőítette.

A választás eredménye rendkívül kétséges volt, 
mert mig a nemzetiségiek tömörülve vonultak fel, addig
a magyarságon még a választás napján is a széthúzás 
régi átka ült. Azok egy része, kik a múlt választáson 
Thuránszkyra adták szavazatukat, sürgős táviratban for
dultak B'ínffy Dezső báróhoz, hogy a jelen pótválasz
táson milyen álláspontot foglaljanak el. Erre a kérdésre 
Bánffy a következőket táviratozta vissza:

„A jelen sulyos politikai viszonyok között nagyobi) 
szerencsétlenségnek tartanám, ha az imparlamentáris és 
abszolutisztikus hajlamú Lányi igazságügyminiszter, aki
nek — meggyőződésem szernt — szereplése veszélyez
teti alkotmányunkat, választatnék meg országgyűlési 
képviselőnek, mint. azt, ha a többi közé még egy nem 
zeíiségi képviselő kerül a parlamentbe. 11a ez nem lelel 
meg az önök meggyőződésüknek, inkább tartózkodjanak 
a szavazástól, de Lányira semmi körülmények között se 
szavazzanak. Báró Bántíy Dezső."

Ez a távirat még jobban elmérgesitette a helyze
tet, ugyannyira, hogy a magyarság teljes desperáczióval 
indult a választásnak. Némi lelket öntött a csüggedőkbe 
Esterházy János grófnak, mint az Országos Magyar 
Nemzeti Szövetség elnökének távirata, ki a szövetség 
liptói fiókjának a következőket táviratozta:

„Ajánlom a magyar jelölt aktív támogatását. A tót 
jelölt győzelmét minden nemzetiségi kerületben meg
éreznek. Tegyenek félre minden egyéni kontüderácziót."

A választás három szazazatszedö küldöttségnél tör
tént. Az első szavazatszedő bizottság elnöke: ifj. Balló 
Lajos liptószentmiklósi gyógyszerész ; a második szava- 
zatszedö küldöttség elnöke és választási elnökhelyettese 
Sliegler Kálmán liplóujvári ügyvéd ; a harmadik küldött
ség elnöke dr. kuksz Vilmos liptóvári ügyvéd volt.

A választás megkezdésétől egész esti ti óráig foly
ton a Lányi-párt volt többségben, csak az esti órákban 
kerültek a fStodoláék némi előnybe, de a kevés különb
séget a Lányi-párt tartalékja csakhamar legyűrte. Ez 
időtől kezdve a magyarság győzelme biztos volt. Esti 
félkiienez órakor hirdette ki az elnök az eredményt. 
Eszerint leadatott összoseu 3121 szavazat. Ebből Lányira 
esett 1578, Stodolára 1543 s igy Lányi Bertalan 33 
szótöbbséggel a liptószentmiklósi választókerület meg
választott képviselőjének jelentetett ki.

A választás napja izgalmas epizódokban gazdag 
volt. Hodzsa Milán kéj.viselőt a lányisták rakták el s 
csak a csendörség közbelépte mentette mog a nagyobb 
veszedelemtől, Ezokoly Oyula varseczi jegyzőt a nem- 
zetiségiek húzták le a kocsiról s kis hijja, hogy a ke
letkezett tumultusban a csendörség, kiket szintén bán
talmazni kezdtek, fegyverét nem használta.

mely szerint Benynch Jánosnak fia, Márton, másrészt 
Rakochi Tálnak fia, Lőrincz, Benynchi János leányainak 
Katalin, Dorottya és Katusnak nevében a fhuróczi kon- 
vent által kiállított megbízó levelükkel megjelenvén a 
király előtt, előadták és megvádolták, hogy jóllehet, 
Márton és nővérei abban egyeztek meg, miszerint a bir
tok felerésze őket illeti meg s azt Márton nekik át is 
engedte, de idők folytán a birtok folerésze tőlük elvé
telvén, azért a mostani birtok adományozásnál tekintetbe 
kell venni a régi donácziót a birtok fele részére, vagyis 
hogy ezen tél rész a leányokat illette meg. Márton hi
vatkozott az 1391. évi nemesi összeírásra, hol a leányok 
nem szerepelnek.

Miiion János meghalt, az okmányok Katalinnál 
maradtak, iiakochi Jakab, Katalinnak a fia, ezt tagadja. 
Ebből kifolyólag a megye azt határozta, hogy folyó évi 
Szent György najijára az alispán Neczpáli György, kinél 
a thuruchi liegistrum van vigye azt a konvent elé s 
abból Benynchre másolatot készíttessen, a mint azt 
1891-ben bemutatták.

Ebből kitűnik, hogy mivel Márton újabb donácziót 
kapott Zsigmond királytól, Benynch, vagyis Benefalvára 
azon a czimen, hogy a királyi zászló alá iraltassék be, 
miből következik, hogy ez csak a fiágra vonatkozhatik, 
vág) is, hogy Márton az egész Benynchre feltétlen örök
jogot kapott.

Benynch Márton Gara nádortól ezek után 141'J-ben 
biitokboállitást nyert ai  egész Benynchre, de mind a 
iOiük ellen háborúba ment vala, a birtokboiklalást el- 
balasztatni kérte.

(Folyt, köv.)

Egyet azonban konstatálnunk kell s  ez az, hogy 
a választás vezetésében teljes fejetlenség uralkodott. A 
kirendelt katonaság ezredese, amint értesülünk, egy
szerűen megtagadta az engedelmességot s a választási 
elnököt tette felelőssé az esetleges fegyverhasználatért. 
Magunk láttuk, amint a katonaság minden vezényszó 
nélkül elhagyta állását s a keletkezett tumultus szét
osztására  hurrázva megindult. Igaz, hogy a választási 
eljárás uincs a reglamában, do az ezredes ur utasításá
ban bizonyosan bent volf, hogy ilyenkor a válasz‘ási 
elnöknek tartozik engedelmeskedni s a katonaság minden 
ténykedéséért, moly a választásból folyt, az elnök felelős.

„Zsivena.“
Az évekkel ezelőtt még annyira látogatott Zsivena 

ma már toljesen elvesztette jelentőségét. Mondhatni, tö
kéletesen ollaposult. A külföldiek, különösen a csehek, 
kik minden egyes alkalomkor tömegesen siettek a tót 
testvérek ünnepeire, ez idén — leszámítva cgy-két utazó 
cselt diákot — majdnem toljesen távol maradtak. A 
hazai tótok sem mutattak valami különös érdeklődést s 
ebben, úgy hisszük, jó részo van a liptószentmiklósi 
vereségnek, mely toljesen leloliasztotta az ünnepi han
gulatot.

A vozetőség nincs is megelégedve az ünnepségek 
ilyetén kimenetével s többen közülük kiadták ajelszól, 
hogy a zsivenális ünnepek régi tényét (?), korábbi je 
lentőségét, bármely módon, de vissza kell állítani. Ez 
ugyan nehezen fog sikerülni, mert — nézetünk szerint — 
Turóczszentmárton a nemzetiségi kérdésben elvesztette 
vezető szerepét s a kérdés súlypontja ma már Liptó leié 
hajlik, hol a legutolsó választáson is megmutatták, mi
szerint a nemzetiségi izgatásnak ott jobb talaj kínálkozik.

A külföldiek közül az ünnepség fényének (?) eme
lésére ideérkeztek: Knbina Forencz ügyvéd (Békásme
gyer), J  űrig a Nándor dr. kalh. plébános (Nyitraszőllős), 
Túrna József ügyvéd (Prága), Rostál Ottó dr. ügyvéd 
(Oliiiütz), C. Jurdanovics (Breila), volt meg egynéhány 
cseh diák, akiket uévszorjut elősorolni íelcslegeshok 
tartjuk.

A folyó hó 9-én röggel 9 órakor tartotta a „Mú
zeumi tói társaság" ülését Kmet: András katholikus 
plébános elnöklete alatt a Dont nagytermében, meg
csappant számú hallgatóság jelenlétében, a z  elnök meg
nyitó beszédének tenorja az volt, amit különben már 
évek óta hallunk hajtogatni, hogy a muzeuin jelenlegi 
helyiségei elégtelenek és tűzveszélyesek s bekövetkezett 
annak szükségo, hogy a jelenlegi helyiségek vagy ki- 
bövittessenek, vagy a muzeuin számára egy leljcsen uj 
épület emeltessék.

Bejelentene egybon, hogy az e czélból megindított 
gyűjtés 47281 koronát eredményezett, do ezen eredmény 
a szükséges összeg leiét sem ledezi. — Nézete szerint 
helyes volna az építkezést arra az időre halasztani, 
midőn az építkezéshez megkívánt összeg teljesen együtt 
lesz. A jelenvolt tagok helyeselték ezen indítványt s a 
közgyűlés ily értelemben határozott.

Az elnöki megnyitó után HalaSa András pénztár
nok olvasta fel az 1904. év pénztári eredményét s be
mutatta az 1905. év költségvetését. Bejelentette egyben, 
hogy a múzeumi lót társaság tagjainak a száma az el
múlt év folyamán 120 taggal szaporodott, s igy a tagok 
száma az elmúlt év végén 015-öt tett ki.

A gyűlés befejezéséül Sokolik András múzeumi 
könyvtáros tartott felolvasást.

Ezúttal a tulajdonképoni Zsivena (Nőogylol) küz
di Illése elmaradt. Lgy halljuk, hogy már napokkal a 
közgyűlés olött az egyesület niltagjai közt nézeteltérés  
merült tél néhány leljcsen jelentéktelen kérdésben s az 
esetleges hlaniázstól léivé, a vezetőség a gyűlés meg- 
tartását jobb időkre toka ki.

Délben a kilenczvon személyre toritet! fehér asztal 
körül alig ültek 45-en. Az elhangzott beszédek is telje
sen jelentéktelenek voltak. — Este a Dout nagytermé
ben konczert volt, melyre berukkolt a turóczszentmártoni 
tót fiatalság. A szimelöadást cs konczertet táuc/uiulalság 
követte*.

Csütörtökön, e hó 10-én, az ittmaradt gyérszátnu 
ünneplők kedvéért, kirándulást rendezlek a Sztrányába, 
ahol meglehetős közömbös hangulatban ősiig eltöltölték 
az időt.

.■Szívesebben mondtunk volna még kövesebbet az 
„ünnepségekről". De ha most nem is, reméljük, néhány 
cv múlva egyáltalán nem kell megemlékeznünk róla, 
mert a részvétlenseg miatt önmagétól fog a kérdés a 
napirendről lekerülni.

R akovszky Iván
1825-1905.

A folyó hó 7-én, hétfőn reggel terjedt el a hir, 
hogy Rakovszky Iván, rákói nagybirtokos, vármegyei 
bizottsági tag, rövid szenvedés illán jobb létro szenderült. 
Kétkedve fogadtuk a hírt, mórt ismervo életerejének 
szívósságát, mely csak a közelmúltban küzdött meg 
győzelmesen egy veszedelmes betegséggel, nem tudtuk 
elhinni, hogy a múlandóság hatalma ily gyorsan Iolürjo 
a százados tölgy orojét.

Kétkedésünket azonban csakhamar eloszlatta a vár
megyeházára kitűzőit gyászlobogó, mely szomorúan hir
dette, hogy eggyel ismét kovosobhon vagyunk, hogy 
kidőlt a luróczi magyar társadalom egyik erős oszlopa, 
melyre bizton építhettünk mindenkor, valahányszor a 
magyar nemzeti érdek megvédéséről és embertársaink 
nyomorának enyhítéséről vala szó.

A halál hiro nemcsak a turóczi magyarság közt, 
de a szomszédos vármegyékben is. hol nemes és főnkéit 
gondolkodását szintén ismerték — mély megdöbbenést 
és meleg részvétet keltett.

Betegsége.
Néhány héttel ezelőtt, midőn a meleg nyári napok 

beköszöntőitek, kikocsizott a szabadba, hogy a virágos 
mezők pompájában gyönyörködjék. Útközben a könnyen 
öltözött öreg urat eső érte utói s a sélakocsizásról át
ázva érkezett vissza rákói kastélyába. Másnap már gyen
gélkedni kezdett s a gyorsan hívott kezelőorvos a beteg 
öreg uron nagyfokú llldögyuladást állapított meg. A 
gondos kezelés, az orvosi tudás, de főleg a beteg rend
kívüli s z í v ó s  élotorejo ekkor még megküzdőit a nehéz 
és veszedelmes betegséggel s jól esett hallanunk, hogy 
feltolt betogünk l.ul volt a veszélyen.

Néhány nappal ezelőtt, az orvos megkérdezése nél
kül, talán a kelleténél több gyümölcsöt és dinnyét eveit, 
mely azután amúgy is megviseli szervezetének annyit a 
megártott, hogy az öreg ur ismét ágyba dőlt. Most már 
azonban hiába volt minden kísérlet, többé az életnek 
megmenteni nem lehetett s hétlön virradóra, kezelőorvo
sának karjai között, kiadta mindig nemesen érző lelkét.

Halálos ágyánál ott virrasztottak Rakovszky Géza 
nagybirtokos és Rakovszky István, a képvisolőliáz alolnükc, 
mint a megboldogultnak közeli rokonai. Az elhunyt 
haláláról a rokonság nevében a következő gyászjelen
tést adták ki.

„Rakovszky Géza a saját és az összes rokonok ne
vében fájdalomtel! szívvel jelenti, hogy szerelőit nagy
bátyjuk nagyrákói és kelemenfalvi Rakovszky Iván 
földbirtokos ur, 1848/9. évi honvédliszt, várinegycbizolt- 
sági tag, 1 tiroc/.vármegye volt alispánja, folyó évi augusztus 
hú B-án, életének 80-ik évében, rövid szenvedés és a 
halotti szentségük ájlatos felvétele után, jobb létre szen- 
dcrlllf. A boldogult lilik loiemei folyó évi augusztus hó
9- én délelőtt 9 és fél órakor a nagyrákói sirkcrlbon 
lógnak örök nyugalomra helyeztetni, az engesztelő szent 
miseáidozatok pedig l ’rihóczon a Szontmárián augusztus
10- én d. e. 9 órakor lógnak a Mindenhatónak bemutat- 
tatm. Nngyrákó, 1905. évi agusztus hó 7-én. Béke 
hamvaira!“

Az elhunyt élete.
Rakovszky Jván született Nagyfákon 1825-ben. 

Középiskoláit és jogi tanulmányait Pozsonyban végezte, 
melynek befejeztével, mint fogalmazó, a kanczolláriálioz 
került. Itt találta öt a magyar szabadságharc/., melynek 
kitörésekor a lUzoslelkll ilju odahagyva állását, beállt 
liouvédiiuszáruak a 4-ik huszárezredbe. Dicsőséggel küz
dötte végig a szabadság szent liarczait s a kápolnai üt
közetben, már mint honvéd hadnagy, bal arczán súlyos 
sebet kapott. A világosi fegyverletétel után besorozták 
öt is az osztrák ármádiába, lionnét mint huszárfőhadnagy 
1858-ban vált meg, hogy családi tűzhelyt alapítson. 
Családi élete azonban nem volt szerencsés, mert forrón 
szeretett nejét csakhamar oltometto.

Kkkur a köztigyek vezetésében korcselt enyhülést 
s 18(il-bon megválasztana magát alispánnak, cin a rövid 
alkotmányos időszak lolellcvel őzen állásáról is leköszönt. 
Azétn, mint vármegyei bizottsági tag, mindenkor élénk 
érdeklődéssel kisérto a megyei élet mozgalmait s min- 
dcnuit ott láttuk öt, hol szeretett megyéje érdekének 
megvédéséről volt szó.

A temetés.
■Szerdán a halottas ház udvarát már korán reggel 

nagy tömegben lepték el az elhunyt tisztelői, kik el
jöttek, hogy a boldogult iránt érzett szerotetük és ra
gaszkodásuk adóját, a végső tisztesség megadásával 
leróják. A rokonság közöl ott láttuk Rakomiky Uéza
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nagybirtokost és Knkovszlcy Istvánt, a képviselöbáz al 
olnükét. Az alispán vezotéso inollolt testületileg vonult 
ki a vármegye tisztviselői kara, a holyboli járásbíróság, 
adóhivatal és a zniói tanilóképozdo tanári kara. Ott volt 
a gyászolók küzt a vármegye főispánja, ilj. Justh György, 
Juath Kálmán nyug. főispán, Justh Furoncz országgyű
lési képviselő családjával, Lehotzky Lajos kúriai biró, 
lierecz Gyula kir. tanfelügyelő, gróf Nyári Kálmán nagy
birtokos, Miehnik Vilmos, Midiink Gyula, Kontsek Gábor, 
Kontsek Józsof, Kontsek György turóczi földbirtokos, 
szóval ott volt az egész vármegye magyar intolligencziája.
X TAtralmnkot, melynek részvényese volt, szintén kül
döttség képviselte.

Kilcncz órakor kezdődött a gyászszertartás, melyet 
Cserei Emil esperes-plébános czelebrált fényes segéd
lettel. A. nehéz érczkoporsót számtalan és szobbnél-szobb 
koszom ékositotto, melyeket kegyelotos és szerető kezek 
kötöttek a boldogult tetőmét takaró koporsó fölé. A 
gyászszertartás befejeztével 1 M arik József szent máriai 
plébános búcsúztatta az elhunytat, különösen méltatva 
annak korosztényios életét. A beszéli befejeztével a vár
megye fiatalsága és a zniói képezdo tanárai vették 
vállaikra a nehéz koporsót s a gyászolók nagy seregétől 
kisérvo, elvitték oda, honnét nincs többé visszatérés.

A sírnál Cserei Emil esperes-plébános, vármegyei 
bizottsági tag mondotta ol búcsúztatóját, melyben külö
nösen kiemelte azokat az érdemeket, melyeket a meg
boldogult a közpályán szerzett.

A beszéd után a jelenlevő rokonság és ismerősök 
Zokogása közt leeresztenék a koporsót a sírba, átadva 
az elhunyt porhüvelyét az enyészetnek, mert lelke, 
szelleme nem enyészhet el soha, az itt fog élni köve
tendő példa gyanánt örökké.

. Epizód az elhunyt életéből.
Egy alkalommal Albrecht füherezeg szemlét tartott 

a huszárok fölött s mindjárt a szemle elején szemébe 
ötlött a délezég huszárfőhadnagy, kinek arczát a kápolnai 
csatában kapott kardvágás ékesítette. Ödalovagolt hozzá 
s nagy érdeklőd őssel tudakozódott kiléte felől.

— És ezt a gyönyörű vágást hol kapta, főhadnagy urV
— Kápolnánál.
— Hol szolgált, főhadnagy urV
— A negyedik huszárezredben, fenség.
A főherczeg sarkon fordult, nőin volt kedve tovább 

kérdezősködni, mert élénk emlékezetében volt még, hogy 
Kápolnánál a huszárok ugyancsak kiporolták a vasa
sokat.

H Í R E I N K .

Felsőturcsek égése.
Csak a múlt számunkban adtunk hirt egy virágzó 

község pusztulásáról s ma ismét egy rettenetes iűzoset 
hírét kell regisztrálnunk, mely tökéletesen elhamvasztott 
ogy községet, hajléktalanná téve, koldusbotra juttatva 
annak szorgalmas lakóit, bclcöturcsek elpusztult, nincs 
többé. Füstös romok, niogszenesedott gerendák, az 
udvarokon szerte heverő gazdasági gépmaradványok 
mutatják csak, hogy nem is rég istenfélő, jómódú, 
igyekvő munkásuép lakott, melyet mindenétől moglosztott 
egy utolsó itéletszorű délután.

Délután ogy óra volt. A község közvetlen szomszéd
ságában épült Glesinger-félo gőzlürész sípja végig sivitott 
völgy hosszat munkába szólítva a község lakosainak jó
részét. Másik része pedig a mezőre sietett, hogy folytassa 
az ebéd idejére félbehagyott aratást. Ekkoriéban érkezett 
a község elé az államvasutak 355. számú tobervonata, 
mely a rendkívül nagy emelkedőn pöfékolvo, szikrái 
okádva haladt el a község fölött: Még látni lekötött a 
Jánosbegy felé elforduló vonalot, midőn egy a vasút 
mellett épült szalmafedelos viskó, úgyszólván tűst nélkül, 
hirtelen lángra lobbant, molyét a rendkívül erős szól 
gyorsan élesztett, úgy hogy néhány pillanat alatt a 
szomszédos tetők is tüzet fogtak.

.Sirás, jajveszékelés töllütto meg a fenyvesekkel 
koszoruzott turcsekl völgyet. Az otthon maradt lakosok 
f ej vesztett ou- futkostak idestova, mentve, amit menteni 
lehetett, Bútor, ágynemű szerte hevert a közöli erdők 
szelein s a magas helyek árnyas bokrai közt. A falu 
végén összeverődött apró gyormoksorog zokogva kiabált 
édes szülői után, do a röttoncs recsegés, ropogás közt 
elveszett gyenge hangjuk s nem jött az édes szülő, bog) 
keblére ölelje az ijedtségtől remegő gyermekét.

Két órakor lángolt a templom, égett az állami iskola 
s a nagy viharban hihetetlen gyorsasággal terjedő tűz 
megfékezéséről szó sem lehetett. Az égő templom tornya 
magasan fellángolt az alacsony épületek közül s mikor 
R kis harangot tartó faváz összeomlott, kongva zuhant 
le a zsarátnokok közé s darabokra tört. A községháza

szintén leégett s a szegény lakosok közczélokra be
fizetett garasait a rettenetes (tíztől nem volt képes 
megvédeni a vasszokrény sem, mely egészen deformálódva 
került elő u lángok közül. A papírpénz, mintegy kilenc/.- 
száz korona, teljesen elpusztult, csak 300 koronányi 
arany került elő sértetlenül.

Az egyik házban épen temetésre készültek az nap 
délutánján. Egy szogény család konyérkeresője feküdt 
a ravatalon. Hozzátartozói nem voltak képesek meg
menteni a holt tetőmet. Odaégett.

Egy másik házban egy kicsiny gyerniok aludta 
délutáni édes álmát s a tűz az alatt lepte meg, inig 
anyja a férj számára készített ebéddel odajárt a gőz- 
fűrészen. Mire a boldogtalan asszony jajvoszékolve 
visszatért, a lakóház már porrá égett, kicsiny magzatjával 
együtt.

Négy órakor már teljes volt a pusztulás képe. A 
falu nem volt többé, csak ogy völgyoletbo béé kelt 
néhány ház jelezte, hogy pár órával ezelőtt még pezsgőit, 
az élet a szomorú romok közt. A község jómódú népe, 
megfosztva mindenétől, koldusbotra jutott, ogy betevő 
falat kenyér nélkül, odalökve az ébonbalás veszedelmének.

Tizenhárom kivételével, porrá égett minden lakóház, 
az összes melleképUlotekkol s a betakarított áldással 
együtt. Hajléktalanná lett több mint száz család, kik most 
az erdőkben ütöttek tanyát. Oda veszett számtalan 
szarvasmarha s igen sok apró háziállat. A kár meg
haladja a 700 ezer koronát.

A járás főszolgabírója, nyomban a tüzeset után, 
megjelent a színhelyen s intézkedett, hogy a hajlék
talanul és kenyér nélkül maradt lakosságnak a legszük
ségesebb dolgok rendelkezésükre bucsájtassanak. Meg
alakította a jóléti bizottságot, melynek hivatása lesz 
gondoskodni arról, hogy a sokat átszouvedott lakosság
nak anyagi veszteségei némikép kárpótolhassanak s a 
részükre netán érkező könyüradományok, a veszteségek 
aránya szerint, szét osztassák. Folsőslubnyáról ké tszekér 
élelmet hozatott s rögtöni segélykép, az éhező lakosók 
közt kiosztotta. Körültekintően gondoskodik arról, hogy 
a kárvallottak ínséget ne szenvedjenek. Megjelent a tűz 
színhelyén a vármegye főispánja, licniczlcy Kálmán al
ispán, Justh Ferenc/, országgyűlési képviselő és lierecz 
Gyula kir. tanfelügyelő, hogy a kár mérvéhez a 
minisztériumtól segélyt kérjenek. A kérelem előterjesztése 
távirati utón meg is történt. A kir. tanfelügyelő pedig 
azonnal intézkedett, hogy a leégett állami iskola helyre
állítására az árlejtés kiirassók.

A járás löszplgabirája e lielyon is fölkéri a nomos 
emberhalatokat, hogy a leégott községi lakosok szenve
déseinek enyhítéséhez, anyagi tehetségükhöz képest, 
hozzájárulni szivoskodjenok. A’ beérkezett adományokat 
hírlapikig fogja nyugtázni.

Ugyancsak ez ügyben Skrbek Károly né, a felső* 
lurcsoki töerdész áldozatkész neje, a következő felhívást 
iutézia vármegye közönségéhez:

FoIhivásTuróczvármegyo nagyérdemű közönségéhez. 
Miután megyénk egy kis faluja, Felsőturcsek e hó 

ötödikén ogy borzasaié elem, a tűz által úgyszólván 
teljesen tclomősztolott és ez által számos család hajlék
talanná és koldussá lőtt, úgy, hogy e nyomorúság Iái ása 
valósággal megrendítő és elszomorító.

Ezért bátorkodom Turóczvármegye nagyérdemű 
közönségéhez azon kérelemmel fordulni, hogy luhotülog 
ki-ki anyagi viszonyaihoz mérten, o szerencsétleneknek 
akár pénzbeli, akar természetbeli (rulianemüfélo) ado
mánnyal segélyt nyújtani szíveskedjék.

Tisztelettel
Skrbek Kdrolyné.

Lapunk zártáig a tüzkárosultak részére a következő 
kéázpenzadomán/ok érkeztek a járás főszolgabírójához. 

A felsőimcseki tüzkárosultak részére adakoztak : 
ldb. Justli György, Justh Kálmán, ifj. Justli György 

főispán, Justh Ferenoz orsz. képviselő 1 (KJ— 100 korona; 
Üraskóczy Árpád 20 korona.

Készben a felsőturcseki, részben a kisfalvi tüz
károsultak javára a küYolkoző adományok tolytak b o: 
Dr. Tilles Béla 50 korona; Karap Ferencz 20 korona; 
dporzon Ernő, Nyírinó, Holossy Miklós, özv. Zsoldos 
Feroncznc, Páltfyne, Kolomaune, Jeszenszky Danó, Grexa 
János, Dr. kovács Ernő 10—10 korona: Lichíonstuin 
(Becs) 0 korona; liübuur, Büclilor Ármin, N. N., lluflman 
Bclane 5 —5 korona ; Lichtonsteiu (csupán kisfalviaknak; 
30 korona; özv. ltóiiyi Györgyim, Öztránszky, Vrabocz, 
llovossy László 4 - 4  korona; Krouor János, Bomczky, 
dr. Biró Kálmán 3 - 3  korona ; Kunyárszky, llorovitz, 
K o s c n b e r g  Dávid, títrolingor, Kovács Gezáue, lvan.cz 
Emil, Teglássy Lajos, Fábry, LisSkai Bálint, Major 
lstvanné, Kalai Nándor, Klein László, N. N., Grósz 2 - 2  
korona; Öuif, Spitz, Afomer, Braun Margit, Draszlor 
•Simon 1 - 1  korona; Uoksics Gusztáv 20 korona;

Jeszenszky Sándor 10 korona; dr. Hermán Fuchsz 
Braun Ármin 5 —5 korona. Természetbeni adományok
kal a következő jószivü emberbarátok siettek a nyomorba 
jutott lakosság ínségét enyhiloni; Glesinger J. P. h. ezég 
adott 40 darab kenyeret, Felsőstubnya község, Jelinek 
Alajos és Kelemen M. 98 kenyeret, 3 ‘/a zsák lisztet,
9 klg. szalonét. A fclsőstubnyai fogyasztási szövetkezet 
6 zsák lisztet, 11 klg. szalonét és 10 kenyeret, Zorkóozy 
Tivadar főszolgabíró küldött 243 kenyeret, Griger Miklós 
hittanár küldeménye 1223 kenyér és 6 klg. szalona. 
Felsőstubnya község az élelmi szereken kívül még 26 
korona 04 fillért, Kandi Ármin 1 zsák borsót és 1 zsák 
árpadarát. Herclit Ferencz naponként 15—20 gyermeket 
lát el főtt meleg étellel.

— A III. kir. belügyminiszter, a vármegye fő
ispánjának előterjesztésére, a felsöturcseki tüzkárosultak 
javára táviratilag 1500 korona segélyt utalványozott.

— Adományok a Jókal-szoborra. Újabban a kö
vetkező adományok érkeztek bo. Ifj. Saskó Gyula nagy- 
csopcsényi állami iskolai tanító ur ivén 3 korona. Ebhez 
hozzájárultak : Ifj. Saskó Gyula, Vladár Emil és Vladár 
János Sándor 1— 1 korona. — Krasznetz Lajos állami 
iskolai tanító ur a maga ivén 2 korona. — Gregorovits 
József tótprónai állami iskolai tanító ur ivén 12 korona. 
Ehhez hozzájárultak: Gregorovits József és Gregorovits 
László 2 —2 kor., Gregorovits Vilma, Szvoboda Ferencz, 
Mezey Anna, N. N., Zsarnoviczky Gábor és Velits Dezső
1 — 1 korona, Dávid Vilma 40 fillér, Szimaniczky Mária, 
Szakozó Mária, Weliacsik, Kohn József, Kolin Sámuel, 
Kampis G., Sirán János és Tihanyi 20—20 fillér. — 
Nemesek János ncczpáli tanító ur a saját ivén 2 korona. — 
llyó  .László folkusfalvi állami isk. tanító ur a saját ivén
2 korona.

Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m.
kir. miniszter Demeter József turóczszontmártoni állami 
polgári iskolai megbízott tanárt segédtanárrá nevezte 
ki. — A magy. kir. pénzügyminiszter Wiívitzky István 
turóczszontmártoni lakost a boszterezobányai pénzügy- 
igazgatóság mellé rendelt számvevőség turóczszeutmár
tom kirendeltségéhez díjas számgyakornokká nevezte ki.

— Hirtelen balál. Wittmann Dániel helybeli pék
mester folyó bó 7 én, a sütési munka bevégezte után, 
hirtelen rosszul lett s miro az orvosi segély megérkezett, 
már kiszenvedett. Halálát szivszélliüdés okozta, özvegyet 
és három kis árvát hagyott maga után.

— Rllttkaiak a püspöknél. A ruttkai róm. kath. 
templom, mely valóságos diszo eunok a rohamosan fej
lődő községnek, a jövő hó közepéig teljesen elkészül. 
A róm. katholikus hitközség elöljárósága Saayer Ferencz 
hitközségi elnök vezetésével kUblüttségilcg jelentette 
ezt dr. lladnai Farkas beszterczebányai püspöknek és 
felkérte, hogy a templom fölszentelését személyesen 
eszközölje. A püspök a küldöttséget igen szívesen fogadta 
és megígérte, hogy a ruttkai templom folszentelésére 
Turóczba jön, körülbelül október hó l  én, amoly alka
lommal a megyei előkelőségeknél is látogatásokat tesz

— Felülflzetósek nyugtázása. A kissolmeczi önk. 
tüzoltóegylet f. hó ö-an tartott mulatságán folülfizottek: 
Báró Révay Gyuhuié (50 koronát; báró Révay Simon 
50 koronát; Duscliok János Löwinger Ármin, Náthán 
Henrik, Schulz Lajos 7 —7 korona; Graggor Kálmán 5 
korona; ilj. báró Révay Gyula, gróf Pejachevics Emil 
3 —3 koronát; Krivanek Gusztáv, Spitzor Mór 2—2 kor.; 
gróf'Sláray Gábor, Timkó Gusztáv, Lamos János, Boróczy 
Lajos, Akantisz Ödön, Kellerwann Rózsika, Jakubovics 
Leó, Kosztra János, Steiner Lajos, Moskóczi Ferenczné, 
Ruzsicska Győző, Lencsó András, Fercsek József 1—1 
korona. Fogadják a ni. t. adakozók ezúton is hálás 
köszönet linket. A rendezőség.

— Egy kis parázstüntetés. Pozsonyból írja leve
lezőnk a következőket: Még a múlt hétfőn este 7 óra
kor, a zsolnai gyorsvonat megérkezése után pánszláv 
tüntetés folyt lo. E vonattal érkezett meg dr. Jehlicska 
pozsonyi káplán, akit minap sub auspiciis imperatoris a 
bécsi ogyotemen doktorrá avattak. A pályaudvar előtt 
vagy 30—40 ember várta s élénk „Na zdar“ és „Sláva* 
kiállással fogadták a perronról kilépő káplánt. A tünte
tők közül pedig két egyén kilépett s az egyik : Maosalka 
Adolf pozsonyi kereskedő a „tót nemzetnek Pozsonyban 
lakó reszou (!!) nevében üdvözölte a „tót nemzőt díszét*.

— Akis feleségét meg akarja gyilkoltam!. Csősznek 
József jahodniki asztalos nőjétől, szül. Sdioehla Emíliától, 
a folytonos családi perpatvarok miatt, már régóta elválva 
élt. Az asszony Pribóczon lakó sógoránál, liuszndk 
Foroncznél tartózkodott. Csősznek már többször rimán- 
kodott az asszonynak, hogy térjen hozzá vissza, de az 
ismerve a lérj brutális természetét, kérőimét teljesíteni 
vonakodott. A folyó hó 9 én a férj ismét kint járt 
Kusznákéknál, do ismét orodniénytelenUl. Ekkor elhatá
rozta, hogy az asszonyt mogüli. Hazajövő! felfogadta
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Turcsin András helybeli lakott s magival vivő ™ b4c" *  
éjiül 12 ára tájban revolverről és késekből folfoeyvor- 
keavo, betonok Rostnak lakására. Uattnik uzonhan jó
kor ésarovctto a fenyegető veszélyt s aj ablakon ki- 
ugorva, a közeli tűzoltó M anyira szaladt segítségeit 
Csősznek látva a tűzoltókat, társával együtt kerekei 
oldott s a község közelében levő vetésben bujt el. 
Torosán azonban pórul járt. A dühös R e j t ik  u.olér o 
öt s egy kezoügyébe akadt neliez karddal, jobbU *>  
lejéről bárom újat tökéletesen levágott s azonkívül ol) 
súlyos sebeket ejtett rajta, hogy a hely bolt kórházba 
kellett a teljesen elnyomoritott embert szállítom, tsosz- 
nekot a csendőrség másnap elíogta s átadta a merénylőt 
a helybeli kir. járásbíróságnak.

_  Félboltan találták az átmentén, i n d  Józsot
rudoltslhali illetőségű egyent a rultkai fuvarosok felből- 
tan találták az ut irkában. A jószívű emberek kocsira 
votték a szerencsétlent s a helybeli kórházba szállították 
he, hol a kezelőorvos megállapította, hogy a vándorló- 
legényt útközben iéloldali szélhUdés élte.

— Antidol a legjobb gyógyszer: fejfájás, ideges 
fejfájás és nátha ellen. A szert nem kell bevenni, nehány 
csepp a tenyéren eldörzsölve s használati utasítás szerint 
belélegezve, azonnal megszünteti a bajt. Sok ezer ember 
használja s mindenki csak jót mond róla. Kérdezze 
ismerőseit: hogy basznál-e már az Antidol-t, amely 
nagyszerű hatásáért arany éremmel lett kitüntetve, hgy 
Uvegecske ára 1 korona 20 fillér és 35-ször mulaszthatja 
el Yole fejfájását. Kapható Gazdik János gyógyszerész 
urnái Kürmöczbánya.

Felelős szerk . BERECZ GYULA. — Fóm unkatárs DUGOVICH TITUS.
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A közeledő iskol ai évadra szükséges

fin- és leány-fehérnemíiek 
=  és ruhanemüek =

dús választékban, igen jutányos áron 
kaphatók

Bindfeld  Ármin
d i v a t á r u h á z á b a n  
Turóczszentmártonban.

T elje s  m e n y a ss z o n y i H clengyíH '-
—> i V éd jeg y : „Horgony", e * -  *■

ALiminent.Capsici comp.
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka
egy régjóuak bizonyult híziszer, moly m ir több 
mint 35 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, ostiznál és meghüléieknél
bedől zselésképpen használva.

F lg je lm ezto tés . Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üveget 
fogadjunk el. a mely a „Horgony" védjegygyei és a 
Riohter czégjegyzéssel ellátott dobozba van' csoma
golva. Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 kor. 
os úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budnpesten.
R'chlar g y íg y u ir l in  az „Arany oroszlánhoz", P'ágaban,

Eliauh.'ti (Uruu-i- 6 nen. Mindennapi •r.-tkülOri r

Toperczer Sándor gyógyszertárában Turóczszent
mártonban, Schönaich Viktor gyógyszertárában 
Znióváralján és Friedmann Mór gyógyszertárában 

Ruttkán.

A Fő*ut 6 3 .  sz á m ú  h á zb a n  
!{ét 2  sz o b á b ó l é s  m elléljhely iségeH bóT  á l lő

6-18. sz.
1905. tk. .

Árverési liirdeiinényi kivonat.
A znióváraljai kir. jbíróság mint tlkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy Tandlich Manó végrehajtatnak, 
Polereczky Kűriem János és kisk. Polereczky János 
végrehajtást szenvedő ellőni 80 korona J7 fillér töko- 
követolés és jár. iránti végrehajtási Ügyében a hesztorezo- 
bányai kir. törvényszék (a znióváraljai kir. járásbíróság) 
teilllotén lévő, Divék községhon fekvő, 1. a divóki 33. sz. 
tjkvhen A. I. 4—5. sorsz. a. foglalt és B. 4. a. l’oloreczky 
Kuricza János nevén l/*, B. 13. a. kisk. Polereczky 
János nővén */«, B. 6. a. logifj. Puloreczky János nevén 
»/, és B. 14. a. Hrivnák szili. Poloroczky Anna nevén 
*/s részbon irt ingatlanokra a végr. élj. 156. §. értői
mében 127 korona, 2. az u. o. 47. sz. tjkvhen A. + 1. 
sor. 54. sz. ház és ingatlanokból B. 7. a. Polereczky 
Kuricza János nővén V* részhon és B. 9. a. kisk. 
Polereczky János nővén ‘/a részbon irt jutalékára 765 
korona, 3. az u. o. 68. sz. tjkvhen A. I. 2 3. sorsz. a. 
foglalt és B. 2. a. Polereczky Kuricza János nevén V* 
részben és B. 7. a. kisk. Polereczky János nővén V« 
részben irt ingatlanokra 643 koronában ezonnol meg
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlanok az 1905. évi augusztus 
hó 26 án d. e. 10 órakor Divék községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs
árának 10% át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-cz. 
42. §-ban jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3833. sz. a. kelt igazságügy miniszteri 
rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. r.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elö- 
logos elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

A znióváraljai kir. jbirós&g mint tlkvi hatóság.
Kelt Znióváralján, 1905. évi május hó 22-én.

Janovják, kir. albiró.

DIAKOKAT
vállalok lakásra, esetleg teljes ellátásra is.

Gottlieb Ignácz TUZSlrtőn.

/ .  éVi n o v em b er  b ő  1 -tő l K iadó. K ö zeleb b i 
a K iad őh iV ata lb an .

ix jViiKsa T u rd cz sz e n tm á r to n
liszt-, fűszer-, csemege-, bor-, szeszesital- 

kókuszzsir-, üveg-, és porczellánraktára. —

Ablaküvegezések, £kg£3S
fénykép- és képkeretek nagy választékban.

3 szobás utczai lakás
4 0 0  K oron áért, n o v em b er  1 - tő l  K iadó. 
K özeleb b i m eg tu d h a tó  d r . Z á n y i n á l .

Egy turóczi nemes család tulajdonát képező értékes

•olajfestmények •
eladók. Megtekinthetők Moskóczi Ferenczné 
könyvkereskedésében Turóczszentmártonban.

265. sz.
Í9Öi£

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, 

hogy znióváraljai kir. jbíróság 1905. évi Pv. 88. sz. vég
zése következtében vb. Bellovics Fórén ez és nojo szili. 
Lilge Vilma mosóczi lakosok ellen a besztorczebányai 
kir. törvényszék által 2894/905. sz. végzéssel elrondelt 
csődUgyben az 1/277. folyó sz. n. 5865 kor. 88 fillérnyi 
becsárban felvett röfüs és rövidáruk, fehér ruhanoraUok, 
különféle bútorok, házi és bolti felszerelés nyilvános 
árverés utján eladatnak.

Moly árverés a helyszínén Mosóczon leondő eszköz
lésére 1905. évi augusztus 23 áu és következő nap
jainak az eljárás kezdete naponta délelőtt 10 órája
batáridőül kiiiizoiik és ahoz a venni akarók azzal ineg- 
hivalnak, hogy minden tárgy a legtöbbet ígérőnek kész
fizetés mellett el fognak adatni. Ezen hirdetmény két 
példánya Turcsányi Ödön Ügyvéd mint csödtümeggond- 
ltoknak, a budapesti „Hivatalos Közlönyében és Turócz- 
szenlmártonban székelő „Felvidéki Híradódban, valamint 
ezen járásbeli körjegyzőségeknek közhírré tétele végett 
kiadatnak.

Znióváralján, 1905. évi augusztus 4-én.
Szibner, kir. hir. végrehajtó.

X /6>7 ^ r « ; 7 fS • Minden darab szappan a Schicht névvel v x. í. x.1 . ,j8zta 6g ment káf0s alkatrészektől.

5(bi(bt-$zap|iaii!
(S za rvas - és K ulcsszappan)

a legjobb, használatban a legolcsóbb min
den ruhanemű és m osási m ódszer részére.

lÓtál 1 ás * 25,000 koroíát fizet Schicht György ezég Aussigban bárkinek, aki bebizonyítja, hogy J  .  szappana a bchichl névvel valamely károa keveréket tartalmaz.

k e s e r i ív i z ,  r e g g e l  f é l  p o h á r r a l  h a s z n á lv a ,A radio-actW
S c h m id th a iter -fó U  = = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ásványvíz, Amelyben IíAI) H M  fedeztetett fel. Oyógycrejc rend k i,iili. Kapható kis és nagy üvegben TOPERCZER SÁNDOR gyóiry- 
azertiirábuii ás SZENDE 0 . cseincgekerenkcdénél)en. Fószótkülrlés a forrtotulajdonos: Schm idthnuer Lajos gyógyszerésznél Komáromban. 

Kiadótulajdonos: Hoikóost rerenoiüó. '----------------—-------------------------------------------------------- -

gmándi jelenleg a legjobb természetes gyomor-, bél- és vértlsztltó, 
mint ivókúra a KARLSBAÜl és MARIENBADI gyógymód 
meglepően gyors és sikeres helyettesitője. — Az cisö llMgynr

Magyar Nyomda Turócmentmárton.
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