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Egyes szám ára 20 fillér.

A lap szellemi részéi 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.

Társadalm i átalakulás.
Hosszú vajúdás után, úgy látszik, társa

dalmunk is kiemelkedik az érzékiség fertőjéből 
és az emberiségnek a legmagasabb lény iránti 
kultusza, továbbá a vallásból eredő szeretet 
nyomán fakadó intenzív együttélés eszméje 
megnyitotta a gondolkodás kapuit, hogy alap
jukban reformálja azokat az irányító eszméket, 
melyek hivatva vannak az emberiség fejlődé
sét előmozdítani.

A bölcsészeti tudomány már rég letért a 
szkepticzizmus s dogmatizmusnak bizonytalan
ságban hagyó rögös útjáról s kétségbevonha
tatlan tények alapján, a valóságban keresi az 
uj világnézetét irányító eszméket. Mintha az 
utókor igazolni akarná az eszméi miatt sokat 
zaklatott Fichtének tanait, ki anélkül, hogy 
az atheizmus lejtőjére lépett volna, de füg
getlenítve magát az egyháztól, Istent a régi 
hitvallások istenfogalma szerint azonosította az 
erkölcsi világrenddel. Tagadhatatlan, hogy a 
hitre nézve elméleti bizonyítékokat sem a 
tapasztalat, sem a következtetés nem nyújt, 
de a régi íiitbeu rejlő évezredek által szente
sitett igazságok teljesen közel állanak lelkűnk
höz, midőn önkénytelen hálával óhajtunk adózni 
az abszolút jó és igaz legfőbb képviselőjének. 
Az ember, mint veges lény, ösztönszerüleg 
hisz egy jóságos gondviselő hatalomban, még 
a legprimitívebb népnél is önként kifejlődött 
e függés érzete is lényegtelenné válik, a ma 
uralkodó két vallás- világnézet körül, akár a 
modern uj pogány világnezlet, akár az évez
redek által szentesített krisztianizmusnak meg
nyilatkozási formája, ha szívvel leiekkel arra 
törekszünk, hogy ha az Isten eszméjét 
megismerő tudásunk érzékeink fölöttinek tűnik 
is fel, ne-hagyjuk elhomályosítani szivünkben 
azt a valláserkölcsi szellemet, mely bennünk 
Isten egyseges letét tartja ébren s a sors 
legádázabb csapásai között is bizalommal s 
megnyugvással tölt el. A napjainkban forrongó 
vallási eszmék tehát ideális körben mozognak, 
de mit találunk a társadalmi szocziálpolitika

terén? A társadalmi szocziálpolitika czélja az 
életmüvészet útmutatása. Azonban egészséges 
szocziálpolitika csak ott fejlődik, ahol az iro
dalom és politika életközösségben vannak, a 

i hol a megismerési tevékenység a művészeti 
s filozófiai eszmék alapján, de a mindennapi 

I életben rejlő szerves kapcsolatnak megfelelően 
valósítja meg az élet á lu l kijelölt programm- 
pontokat.

A nyugoti nemzetek a verizmus zászlaja 
alatt hirdetik a szocziális élet reformáló tanait 
s az életben megnyilatkozó termékeny való
ságok irányítják az uj társadalmi átalakulást 
s egyengetik egy egységes világpolitika útját.

Eszmék nélküli programul mellett a leg
ideálisabb törekvések is meddők lesznek; de 
ideálokat ne keressünk a hozzáférhetetlen 
magas régiókban, mert a haladás útja nem 
annyira fölfelé, mint inkább — előre vezet.

Jövőnk.
n i.

A nemzetiségi törvény — mondja dr. Ilerczegh — 
a legmesszebb menő engedményeket nyújtja a nemzeti
ségeknek, egyeseknek, társulatoknak, hitfelekozoteknek, 
úgy a közhaíósági testületekben, mint a hatóságokkal 
való hivatalos érintkezésben.

De a közhatalmi szervek működésére nézve ki
mondja e törvény, hogy mindcu magyar honos, bármily 
nyelven is beszél, magyar állampolgár; hogy az állam
nyelv a magyar, hogy az országgyűlés mindkét házának 
tanácskozási és ügykezelési nyelve a magyar, hogy a 
kormányzó hatalom közegeinek hivatalos nyelve a ma
gyar; hogy a magyar kormány a közös miniszterekkel 
való Hivatalos érintkezésében is a magyar nyelvet kö
teles használni.

A magyar kormánynak alája rendelt összes királyi 
hatóságok, hivatalok, közintézelok, állami vállalatok hi
vatalos ügyviteli, ügyintézési, ügykezelési nyelve kizáró- 
lag magyar. A magyar kormány úgy a közös miniszte
rekkel való érintkezésben, minta közös hadsereg bármely 
parancsnokságához a magyar nyelvet köteles használni. 
(1830 : V ili. t.-cz., 1893 : 2903. rend.) A törvényható

ságok jegyzőkönyveit magyarul kötelesek vezetni, de 
vezethetik emellett más hazai nyelven is. Csak a köz
ségekben van feláldozva az állami közigazgatás szüksé
ges nyelvi egysége, amennyiben a jegyzőkönyvi vagy 
ügykezelési nyelv meghatározását a törvény a községi 
képviselet bolátására bízza.

bátran mondhatjuk tehát, hogy a hivatalos Magyar- 
ország most az 18(58. évi nemzetiségi törvény alapján 
áll. Politikája megnyugszik abban, hogy nálunk külön
böző ajkú nemzetiségek léteznek, amelyok úgy nyelvük, 
mint vallásuk és kultúrájukra nézve a magyar állami 
lét és közös nemzetiség nemzeti egységkorlátain belül 
önálló egyéni fejlődésre jogosultak. Ennek a politikának 
czélja nem az, hogy ama különböző nemzetiségek a 
magyarságba beolvasztassanak, hanem az, hogy a más
ajk u állampolgárok közt a jó viszony és nyugalmas 
együttélés előmozdittassék, fönn tartassák.

A nemzetiségek bölcsen látják azt azáltal, hogy 
ebben az országban annak a nemzotnok, mely itt vezér- 
szerepet visz, erősödése nemcsak a magyar fajnak, de 
az államnak s a közös hazának is előnyére válik. De 
azért teljes tudatában vannak a nemzetiségi szabadság
nak, illetve azon jognak is, hogy ők a magánéletben 
nemzetiségi nyelvüket használhatják, nemzetiségi szoká
saikat gyakorolhatják s hogy ezen emberi, velük szüle
tett természeti jogosítványokat az államnak is védeni, 
tisztelni kell, végre hogy a nemzetiségi különbség miatt 
senkit sem lehet kizárni a polgári és politikai jog szer
zése vagy használatától.

Épen azért a lognagyobb nyugalommal lehetnek 
cs vannak eltelve az iránt, hogy nemzetiségükből nem 
fognak kiforgattatni. Ük nem félnek a beolvasztástól, 
mert jól tudjak, hogy ellenük bizonyos határokon túl 
menni részint anyagi, részint erkölcsi lehetetlenség, már 
csak a szomszédos rokon független államokra való tekin
tetnél fogva is.

Mert végre is le kell számolnunk azon roménnyol, 
hogy o hazában élő minden nemzetiséget megmagyaro- 
sitsunk. Az újabb korbeli hasonló kiséiletek alig biztat
nak némi kilátással.

Óriási hatalommal fekszik rá az orosz a lengyel 
nemzetre; száz év óla folytatja a legkíméletlenebb el
járást és az eredmény : semmi, pedig olt szláv törzs áll 
szláv törzssel szemben. Az uj német birodalom Elszász-
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(Folytatás.)

Ugyanekkor Benynchi Márton nemessége újból meg- 
erösitlotett, miről az 1420. évi nádori itélölovcl tanús
kodik.

így végződött a két család között sokáig húzódó 
birtok per, a Bcnynchok egyedüli jogos előnyére.

Az 1423. évi záloglevél a muthnai birtokra nézve 
(Alsómuthna IV. Béla király idejében Benő fiainak örök- 
ségi birtoka volt, miről annak bolyén fogunk szólni.) 
Vachotfalvi Pál a muthnai birtokból bizonyos részt 3 
márkáért elzálogosított Muthnai Balázsnak, ki fia volt 
Pálnak, ez pedig fia Balázsnak. Ezen elzálogosítás ellen 
a Bonicziek a megye utján Zsigmond királyhoz folya
modtak.

Beniczi Mártonnak fia György 1450-ben a thuróczi 
köríveidtől tiltakozó levelet kért. Ezen protcstáczió értel
mében nevezett György Kákolczi Lászlót (a névre vo
natkozólag a Beniczkyek levéltárában A. 1. ld. szám 
alatt.) Üraskfalvi Milkó Miklós! s ennek nejét Ilonát és 
Onosz Jakabnak leányát, Dorottyát tiltja a kis Kákolczi 
örökségi birtoknak bárminemű foglalásától vagy eladá
sától, mivel ezen birtokrész Beniczi Györgyre, illetve 
fiaira származott, Erzsébet nagyanyjuk után.

A thuróczi konvont 1450. évi jelentésű Palócz 
László országbíróhoz intézvo, mely szerint Boniczi Márton-

j link-fia György felhívja Alsómuthnai Lörincznok özve- 
: gyét Dorottyái, hogy az alsómuthnai birtokból női hozo
mány czimén bizonyos pénzösszeget vegyen fel.

A thuróczi konvont előtt 1478 bán barátságos 
egyezséget kötöttek Csoreneczoi Hoyny (Beniczi) János 
és neje Borbála, ki előbb Beniczi Györgynek volt a 
lelesege, másrészről pedig Beniczi Györgynek fia Tamás, 
(lloyny Jánosnak mostoha fiat), ki Borbálától származott 
s kit iloyny János örökbe fogadott. Ezen fasszió szerint 
a muthnai birtokot Hoyny után mostoha lia. Tamás fogja 
örökölni.

Egy másik 1495-ik évi egyezség a konvent előtt 
megkötve. Hoyny János utód nélkül lővén, az alsómuthnai, 
rákói és beniczi birtok részeit Tamásnak és utódainak 
hagyományozza.

II. Ulászló király 1498. évi mandátuma Beniczky 
(először ezen alak használva) Tamás részére, Kusawi 
Jusih András ellen egy Zsabokréthi jobbágy ügyében, 
ki Justhlól a Beniczkyokhez szökött át.

Thuráni György esztergomi papnak, mint pápai 
megbízottnak bizonyságlevele 1500. évről bizonyos Nemes 
.Mártim úrnőnek, valamint gyermekeinek, Györgynek és 
Miklósnak részére. Ezen Mártim előbb Rak Györgynek 
volt a neje, később beniczi Beniczky Tamásnak elhagyott 
neje. Ezen bizonyít vány szerint Mariba ismét törvényes 
házasságra léphet Beniczky Tamással (A. 11. 1. Beniczky 
levéltár). Benynch Tamás fiainak, Beniczky Györgynek 
és Miklósnak nevében Mykefalvi János, ki Györgynek 

i  és Miklósnak anyai részen nagybátyjuk volt, 1501-ben 
| a konvont előtt tiltakozást nygjt be Ulászló királyhoz, 
moly szorint Kusawi Justh Andrást és másokat a Beniczi-

birtok foglalásától tiltja. Ugyancsak Benynch Tamás fiat, 
György és Miklós 1503-ban protestáluak a konvont előtt 
Lclouczi Borbála mostoha nagyanyjuk, néhai Cseroncczi 
Beniczky János özvegye ellen, mivel a férje után maradt 
ingóságokat Lelouczba akarta átvitetni.

Az 1504-ik évi kibékülési egyezség Justh és a 
Boniczky-esalád között. (A. II. 5.)

Beniczky Miklós testvein Tamás 1526-ban Mohács
nál elesvén, özvegye Zsuzs nna és leányai, Anna és 
Dorottya 1528-ban osztozkodási szerződésre léptek a 
bon'czi ház és birtokra, úgyszintén a bribóczi és rákói 
birtokokra nézve. Ez időben a Beniczkyek, nevezetesen 
Tamásnak fiai, György és Miklós, anyjuk Mykefalvi 
Márta után bírták Pribóczot (lásd Radum kouies loszár- 
mázását Pribócznál), Nagyrákó egy részét pedig atyjuk, 
Benynch Tamás, Hoyny János után bírta, nuyd pedig 
1472-bou Mátyás királytól kaptak Kakochra donácziót, 
mint ezt aNagyrákóra vonatkozó okmányoknál lógjuk látni.

Zápolya János király 1530. évi protokczionálo 
mandátuma Zedleczi Kozka Péter és Miklós, a felső- 
magyarországi népek kapitányaihoz intézvo. Ezen pro- 
lokczionálo szerint Milsinszky György és Gáspár s 
unokatestvérük (anyai ágon) Beniczky Miklós, valamint 
Tarnovszky János Zápolya János magyar királynak 
hűséget fogadlak. Kcrdinand király 1534. évi expodito- 
riuma, mely szerint Beniczky Miklós alispán és szklabi- 
nyai várnagy testvérének, Beniczky Györgynek özvegyét, 
jelenleg pedig Jezerniczei Istvánnak nejét, Zsuzsauuát 
női örökségéből kielégítette.

Nádasdi Tamás nádornak prothonotáriusa által 
1537. évben kiadatott expeditoriuma. Ennek értelmében
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bán és Posenben a leggyülöletesebb rendszabályokhoz 
fogott s téreintott magának egy Achillos-sarkot, egy 
nyílt sebet — minden kecsegtető eredmény nélkül.

Kerülnünk kell a végleteket, a teljesen merev 
következetességeket. Olyan politikát kell követnünk, 
mely időszakonként viszonyainknak, a helyzet és körül- 
mónyeknek megfelelő és amely nem csupán a szigorú 
jog, liánéra a méltányosság követelményeinek is megfelelő.

Maradjunk nemzet oly értelemben, mint ezt az 
1868. évi nemzetiségi törvény bevezető szavai mondják, 
hogy Magyarország összes honpolgárai az alkotmány 
alapelvei szerint és politikai tekintetben egy nemzetet

Eddig a dr. Ilerczegli Mihály könyve, amelyet 
szerzője nagy szorgalommal, de éppoly kevés tárgy- 
ismerettel és körültekintéssel megírt. Ha pl. ismerné a 
tót nemzetiségi kérdés múltját és jelenét, akkor tudná, 
hogy a jelen a múltban gyökerezik, a törekvések, a 
ezélok ugyanazok, csak az eszközök módosultak az idő
höz és a viszonyokhoz. Valóban politikai naivság elhinni 
azt, hogy a tót nemzetiségi izgatók a tót nyolv jogaiért 
s más egyéb szellemi javakért küzdjonek. Hiszen a 
Maticza, a tót iskolák történeto mutatja, hogy nekik 
ezen „nemzeti* vívmányok llckuba. Amint hogy Húrban 
és társai nőm ismerték el a múlt században az egységes

képeznek, az oszthatatlan és egységes magyar nemzetet,! magyar államot és a magyar nemzet fensöbbségét, épp-
melynek a hon minden polgára, bármely nemzethez 
tartozzék is, egyenjogú tagja.

Itt van elismerve a magyarság szupremácziája, a 
magyar nemzeti egyéniség. Nálunk sóból sem lehet szó 
arról, hogy a nemzetiségek közül melyiket illeti az 
elsőbbség. A nyelvkérdés közegyetéitéssol van meg
állapítva azzal, hogy a törvényhozás és közigazgatás, 
valamint az állam hatóságok nyelve is, illetve az állam 
nyelve a magyar. Ez a lényeg, ez az a megingalliatlan 
pont, az a sziklaszirt, amelyről, érett megfontolás után, 
esetről esetre minden előfordulható nemzetiségi kérdés 
tisztába hozható, mert ezek már inkább czélszerllségi 
kérdések lesznek.

úgy most is o kettő ellen foly a harcz és mihelyest 
amitől Isten megóvjon — szorult helyzetbe jutna nemze
tünk, az 1848. események is meg fognának ismétlődni. 
És mit követeltek az „ősi (ót nemzet* novébon 1848-hai 
a királyhoz, a magyar törvényhozó testülethez, a nádor
ispánhoz, a magyar kormányhoz intézett kérvényükben 
az ultralótok? Nem kevesebbet, mint az itt élő nemzeti
ségek nemzeti szuverenitásának elismerését.

A Felvidéken az összes iskolákban, kezdve az 
elemi népiskoláktól fel az egyetemig, tót legyen a taní
tás nyelve, a magyar nyel vöt csak mint tantárgyat tanít
sák, viszont pedig a magyar tannyelvű iskolákban ("tehát 
tiszta magyar vidékeken) a tót nyelvet is tanítsák, hogy

A törvény biztosítja a magyar fajnak ama előnyt,! a két nemzet egymáshoz közeledjék, egymást az ors/.á; 
hogy ha kimondjuk e szót: magyarnemzet, 18 millió j gyűlésen megérthessék. Mert ezen az országgyűlésen 
emberi ériünk alatta. Ez azonban csak úgy történhetik, 'birodalmi gyűlésen, amint a kérvény mondta) az egyes
ha e nemzet egyik fele nem helyezkedik hadilábra a ! „nemzet* képviselői csakis az illető „nemzet* nyelvén
másikkal. El kell ismerni, hogy e hazában a vezér- szólalhattak volna fel, különbeni büntetés terhe alatt; a 
szerepet vivő magyarságon kivttl vannak oly nemzeti- \ tót országgyűléseken pedig (amelyeket alighanem Tttrócz- 
ségek is, melyek teljesen kifejlett nemzeti érzülettel I szentmártonba vagy Liptószentmiklósra tervezlek Húrban- 
bírnak s a melyeket éppen azért nemzetiségükből ki- j Hodzsáék) tisztán tót nyelven folyt volna a tanácskozás,
forgatni lehetetlenség. A magyar nemzet ez országban í A magyar nemzet, a magyar faj, amely ezt az országot,
él, fejlődik, uralkodik, mim nemzeti egyéniség rá is megalapította, neki a maga nemzeti és faji jellegét adta 
nyomja erre az államra a maga egyéniségének, indivi- és egy évezreden át ennek az országnak fonntartój; 
dualizmusának bélyegét. De ezen formai kereten belül | védelmezője volt, egy csapással leszállt volna ama

obskúrus, történelmi hagyományok nélkül szűkölködőhelyet kell adni a többi nemzetiségeknek is.
Kétségkívül könnyebb a dolguk az olyan államok

nak, ahol nemzetiségi különbségek nincsenek. De Ma
gyarország egyetlen nemzetiségnek ma már nem lehet 
hazája. A magyarság itt teljesen kifejtheti egyéniségéi, 
ebben őt a többi itt élő nemzetiség sem nem feszélyezi, 
sem nem gátolhatja. A magyarságnak jogát arra, hogy 
ez államot fészkének tartsa, senki kétségbe nem von 
hatja, annál kevésbbé, mert az egyenjogúság törvényes 
elismerése folytán a nemzetiségek sem nélkülözik annak 
előnyeit, hogy a nyelv, melyet beszélnek, állami nyelv.

néptörzsek közé, mint amiuök a tótok, az oláhok, 
ruthének stb. és amely magyar fajnak és nemzetnek 
még örülnie kellett volna, ha neki a „tót nemzet" a 
múltért, az elnyomatásért megbocsát s vissza nem kergeti 
Ázsiába. (A kérvény vonatkozó része — 1. pont — 
emigyen szól: „Daruin als Urnádon und einstigo einzigo 
Hesitzerin oieses hoiligen Landes fordort die slowakische 
Nation unter dér Fahne dieses Zeitallers dér Gloichhoit 
allé Nationen Ungarns auf zűr Gloichheit und Brüdor- 
lichkeit, und erklürl ihrerseits, eláss sie keine Nationa-

Nekünk egész erővel a történelmi alaphoz k ell1 in Ungarn beunrechten, beleidigen und verringem, 
ragaszkodnunk. A múltban is mindig meg volt az állam-1 am wenigsten ausrotten wolle, — aber sie fordert auch 
nak magyar jellege, meg különösen kidomborodo 
hivatalos latin nyelv kiküszöbölése által. A történelmi

von den Nationen Ungarns, dass auch sie ihrerseits von 
solchen tgarischon Vaterlandssinne erfüllt sein mügén 

előzmények következménye a jelen állapot (status quo). j und würdigend die slowakische Nationalitat,. síeli dér 
Itt birtokon belül vagyunk. Ez és a hazafias szellem, | Kreundschaft und dér lÁcbe ion tíeitc dér Sloioakischen 
mellyel honához, szülőföldjéhez minden honos ragasz-1 Nation wiirdig machten. — „Dér Elovak." Boitriige zűr
kodik, olyan tényezők, melyek mellett Magyarország 
jövőben is kellő életerővel bírhat.

! Beleuchtung dér slawischeu Fiage in Ungarn von M. M. 
! Hodía V. D. M. l'rag, 1848.) E kérvényben tehát a

nagy, a dicső „tót nemzet* azt ígéri, hogy nem fogja 
a többi, ezen országban lakó nemzetoket kiirtani, követeli 
azonban, hogy ezek a nemzetek vagy nemzetiségek, 
köztük természetesen a magyar nomzot is, magukat a tót 
nemzőt barátságára és szeretetéro méltóvá tegyék. Ha 
sokat mondunk, hát legfeljebb egy millió lelket számlál
hatott 1848-ban a „tót nemzet* s bár sohasem volt neki 
önálló államszorvozeto, mégis úgy diktál, úgy követel 
mintha neki egyedül, neki köszönhetuők ozon ország 
létezését.

S a tót nemzetiségi ekszaltadók iha is ugyanezen 
állásponton vannak, a szláv mogalománia most is ott 
motoszkál a fejeikben, amolyoknek szerény adagit agy- 
veleje a kis tót népet és az orosz nemzetet valami 
csudálatos azonosítás proczesszusának alávetni igyekezik 
és a már ismeretes „My Slováci. . . “ hangoztatásával 
mind magasabbra és magasabbra hág a nemzetiségi 
követeléseket Álom-Chimborasszóján, megfeledkezve arról 
hogy mennél magasabbra hág a törpe, annál kevesebbet 
mutat, annál kirívóbb és szembetűnőbb a — törpesége.

Mivel azonban álltok, gonosz népség a törpék (nem
csak a regeheliok), hát jó lesz őket szemmel tartani.

Qui benő distinquit, benő docef. A dr. Ilerczegli 
M. által dicsőített u. n. nemzetiségi törvényről csak ogy 
vélemény lehet, az, hogy ha nem rossz, hát legalább is 
felesleges. Mi mind a kettőnek tartjuk, tehát eltörlését 
sürgetjük. Nemzetiségek, közjogi értoíombcn véve, 
nincsenek Magyarországon és nemzet csak egy van, 
a magyar, melyhez ez ország minden polgára tartozik, 
bármi legyen az anyanyelve. De vannak itt külömböző 
nyelvű néptörzsek (magyar, tót, román stb.), amelyek 
között azonban csakis ethnografiai tekintetben lehet és 
szabad különbséget fonni, mert a néptörzs nem politikai 
avagy állami szervezet, hanem faji csoportosulás. A nem- 
magyar ajkú néptörzsek már most — ahogy azt alkot
mányunk is úgy rendeli — a politikai magyar nemzet 
tartozékának tekinthetik magukat s ez esetben róluk 
mint nemzetiségekről külön nemzetiségi törvényben 
gondoskodni felesleges; vagy pedig tételes törvényeink 
alkotmányunk ellenében nem akarják magukat a politikai 
magyar nemzet tartozékainak tekinteni s oz esetben párt
ütök, akikről nem külön nemzetiségi törvényben, hanem 

büntető törvényben kell kellően gondoskodni. Ezekkel 
szemben sem messzebb, sem közelebb menő enged
ményeink nem lehetnek. Mert ha én megengedom azt, 
hogy az életem ellen törő ellenségem rám töriiossen, 
sőt még fegyvert is adok a kezébe, a magainét pedig 
eldobom, ezzel nemcsak öngyilkosságot, hanoin gyáva
ságot is követek el.

A nemzetiségek bölcsön látják azt által, hogy 
ebben az orzzágban annak a nemzetnek, amely itt vezér- 
szerepet vissz, erösödöse nemcsak a magyar fájnak, de 
az államnak s közös hazának is elönyéro válik", mondja 
dr. Ilerczegli, — de a tapasztalás épp az elleukezöt 

utalja. Épp az a haj, hogy ezt nem akarják belátni, 
a magyar táj vezérszorepéröl pedig még hallani sem 
akarnak.

Beniczky Tamásnak fia, Miklós, testvérének néhai j 
Györgynek leányát, Katalint, Lászlófalvi Koza Lörincz | 
Özvegyét, továbbá Lászlófalvi Cserth János leányát. 
Dorottyát, ki Bcniczky Györgynek leányától, Borbálától 
származott, jelenleg pedig Fricz Györgynek a neje, úgy
szintén Ivókutby Mihályt és fiait, Jánost és Györgyöt s 
leányait, Borbálát, Katalint, Dorottyát, Margitét, kik 
Cserth Jánosnak és Bcniczky Borbálának leányától. 
Annától származnak, a nagyrákói és beniczi birtokrészek 
örökségéből kifizette. (A. II. 9.)

A Beniczkyek nemesi levelének és czimerének í 
megújítása:

A Beniczkyek klizöli vitézségével s politikai l e i t -1 
kenységével kittlnt Bcniczky Miklós. Fiatalkoriban (1530) j 
Zipnlyn János szolgálatában látjuk n \  ki a magyar 
néniket függetlenségi eszméjének volt híve. Nemsokára 1 
1534-ben a megye alispánja s Szklabinya várának lifls 
védelmezője, mint várnagy. A trónvillongásuk szomorú 
eseményei között, midőn Ferdinand a felső részeken 
mindinkább nagyobb tért hódított, Beniczky Miklós is 
Sipolyától Ferdínandlioz pártolt át s a török invázió: 
ellen védte hazájái. Hősi vitézség s önfeláldozásával ki
tűnt Belgrád s Tcmes ostrománál a török ellen. Hü szol- j 
gálatainak s hadi elismeréséül Ferdinand király a meg 
érdeinlett nyugalomba visszavonuló hőst és fiait, Tamást. 
Gáspárt, Benedek és Fcrcnczet, valamint Jánost, úgyszin
tén leányait, Zsófiát, Borbálát, Márt hát és Annál ősi 
nemességük s nemesi czimerük inegujitása nellett összes 
nemesi birtokukban és kiváltságaikban 1562-ben meg
erősítette. (A megújított diploma Beniczkyek levéltárá
ban A. II. 12. szám alatt.)

Beniczky Miklós 1665-ben végrendeletet készített, 
melynek végrehajtását bü barátjára, Oláh Miklós eszter
gomi érsekre bízta, úgyszintén gyermekeinek pártfogóul 
az érseket s Révay Ferencz főispánt jelölte ki. A vég
rendelet értelmében a beniczi és nagyrákói birtokait 
egyenlő arányban osztja fel. Leányait, Zsófiát, Dobrov- 
nilzky Mihálynét, Borbálát, ubinszky Jakabnét, Marillát, 
Sipcky Istvánnét és Annát, Kéry Fercncznét, az általa 
szerzett birtokokból, a mitsinai, folkusfalvi, bisztricskai 
és pribóczi részekből clegitotte ki. A zabikon pusztát a 
beniczi kúriához csatolván, fiának Gáspárnak hagyta, 
kinek neje Folkusfalvi Ágnes volt.

Meghalt 1565-ben. Fiai a végrendelet értelmében 
Rakovszky János alispán s a választott bíróság utján 
kuriájokat igy osztották lel. Gáspár kapta a pribóczi 
házat és kúriát, melyet maga épittetett. Benedek Nagy- 
rákót. Ferencz Mykefalvát (Mitsinét). János édesanyjá
val kapta a beniczi házat és kúriát (atyai örökség). 
Ferencz pedig a beniczi Kelierovszky-lélo elhagyatott 
fundust a kúriával. Folkusfalvi Ágnes, Miklós özvegye, 
női hozományát a beniczi malom jövedelméből elégí
tette ki.

A nagyhírű Miklós unokája, Márton 1582-ben Dobó 
István, a Dunáninneni részek kapitányának sollicitatora, 
1587-ben Dobó István utóda, később pedig alnádor. 
Neje Bessei Farkas Magdolna volt, kinek emlőit a zsi- 
ványok leharapták, megbosszulandók czinkostársaiknak 
Turóczszentmártonban történt kínzásait.

(Folyt, köv.)

Megyei élet.
Közigazgatási bizottsági Ulós.

Turóczvármcgyo közigazgatási bizottsága folyó évi 
augusztus 12 én tartotta meg havi rendes ülését ifj. Justh 
György főispán elnöklete alatt.

Jelen voltak: Beniczky Kálmán alispán, Keviczky 
István á aszéki elnök, dr. Beniczky Ákos főjegyző, 
tizigc ht, \ ilmos pénzügyigazgató, Berecz Gyula kir. 
laulelügyolö, dr. Lux Adolf tiszti főügyész, dr. Haas 
Jakab megyei főorvos, Borbély Kálmán főmérnök, Szakmdry 
Gyula kir. alügyész, Keviczky Imre közgazdasági előadó. 
A bizottság tagjai közül jelen voltak még .Justh Ferencz 
országgyűlési képviselő, Klimó Vilmos, Dávid Ferencz, 
lioth  Emil, Kosza János és Cserei Emil.

Dr. Beniczky Ákos vármegyei (Őjegyző több útadó- 
leírási és házépítés iránti kérvény előadása után bemu
tatja a közigazgatás állapotáról egy beállított I. felévi 
jelentési. Miután a jelentésben oly különös jelenségek, 
melyekre ne/.vo a kormány figyelmét fel kellene hívni, 
elő nem fordullak — a jelentés tartalma tudomásul vé
tetett s a in. kir. miniszterelnökséghez felterjosztetoii.

Bemutatja a törvényhatósági állatorvos jelentését, 
az 1905. évi július havi állategészségügyi állapotáról. 
A jelentés szerint a házi állatok egészségi állapota, a 
sértések kivételével, kedvezőnek mondható. Az elmúlt 
hó folyamán ugyanis Sertesorbancz 9 községben állapít
tatott meg, több községben pedig a lakosság indulón- 
cziaja miau a betegség tényleges (ellepte nem volt 
konstatálható. A megtartott állatvásárok élénk forgalmúak 
voltak. A vasúti állatforgalom szinten kielégítő. A szom
szédos Barsmegyo területen, a szarVaSuiarhák közt lol-
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lépett száj- és körömfájás behurczolása ellen, a hatósági
intézkedések megtétettok.

Csepcsdnyi Sándor tb. főjegyző több betogápolási 
dij alól felmentést kérő folyamodványt terjesztőit elő, 
amelyek az előadó javaslata szerint intéztottok el.

Ezek után bemutatja az állívmépifészeti hivatal 
főnökének jelentését, mely szerint n jánosbegy— priekopai 
törvényhatósági közúton levő 3. sz. Ilid ujraépitéso tár
gyában megtartott árlejtés eredménnyel járt s az építés 
keresztttlvitelévol Vrabecz András és Károlyi J. Antal, 
mint legolcsóbb ajánlattevők bízatlak meg. A törvény
hatósági közutakon szükségelt korlátfák szállítása pedig 
Komenda István vállalkozónak adatott ki. Bemutatja 
Vrabecz András knvicsszálliló kérvényét, melyben nőve- 
zott vállalkozó kéri, begy a vármegyével kötött szerző
désben kikötött kavicsárak 2 köbméteres halmokként 
— tekintoflol a felettébb nehéz munkás- és fuvaros
viszonyokra — 1905. évtől kezdve, 1 koronával emel
tessenek. A kérvény pótlás végett nevezett vállalkozó
nak adatott vissza.

Dr. Haas Jakab vármegyei főorvos jelentése szerint 
az elmúlt hónapban, az általános közegészség nem volt 
kedvezőtlenebb, mint az előző hónapban. A megbetego- J kyr io —10 korom 
dósok száma nem volt nagy. Csak a gyermekeknél lé- [ felesége 5 —5 korom

tagosítás még 1868. év előtt vitetett keresztül, a további
eljárás boszüntettetik.

A nagyméltóságu vallás- és küzoktatásUgyi m. kir. 
miniszter VdoJ'ka Károly turóczszentmártoni róni. kaili. 
tanító évötödös pótlékának fedezésére 200 korona állam
segélyt engedélyezett.

H Í R E I N K .

— A k irá ly  születésnapja. A király ő 
Felsége e hó lb-áti ünnepelte 75-ik születés
napját. E napon a róm. kath. templomban 
ünnepélyes isteni tisztelet tartatott, melyen a
főispán vezetése alatt megjelent az egész köz- 
igazgatási és állami tisztviselői kar.

Adakozások. A: felkötü/cseki ítlzkárosultak 
részére folytatólagosan a következő adományok érkeztek 
a járás főszolgnbirájához : Turóo/.vármegyo törvény
hatósága 1000 korona; Turóczmegyei jótékony nőogylot 
200 korona; Frisch Valerio (Brllnnböl) 50 korona; 
Reviczky István 20 korona ; Zorkóozy Tivadar, Bonic/.ky 
Ákos, Beiecz Gyula, Kertész János, zniói magyar olvasó- 

Totnasek János, Go'rő Virgil és 
Cserey Emil, dr. Végoss Ferenc/.

polt fel nagyobb mértékben, a szokásos nyári betegség. U s János, Éder Ferenc/, Somogyi Géza 4 — 1 korona; 
A halálozások aránya igen csekély. dr. Lax Adolf, Édor Fereiiczné 3—3 korona: dr. Haas

A hevonyfortöző kórok közül a kövotkozö esetek1 j ;lkab, Skiiftély kir. ügyész, Kliiuo Vilmos, Dávid Ferenc/,, 
fordultak elő: -Borbély Kálmán, Csppcsányi Sándor, Sebönaicb Viktor,

Vürheny: l'odbrágyon 3, Szucsányban 2, Ruílkán 1, Tilles Károly, gróf Vass, Jaimjvák, Berlscíi, Wagnor 
Znióváralján 2, Csromosnón 3. Cipót 2 - 2  korona; Roseiizweig Jakab, Babusok Ede,

Kanyaró: Bellán 1, Szucsányban 10, Znióváralján 5, j Kirchmayer Győző, A ilcii, Polóny, znióváraljai fogyasztási 
Szklabinyán 3. | szövetkezet, Engel, Mezei József, Scbusztek Fáni,' Szibnor

Roncsoló toroklob•. Záturesán 1, Hájban 1, Dubovón I. Gyula, Krisioi'csák Lajos, Krccs Gyula, Bargár Emil 
Hasi hayymdz: Turóczszenlmártonban 1, Krpellán- i _ i  korona. — Főtisztelendő Griger Miklós főreáliskolai 

bán 1, Szklenón 1. 1 hitoktató ivén Körmöczbányún a felsőlurcscki ítlzkárosultak
Hörkhurut: Lipóczon 3, Szucsányban 3, Kissolmo-' részére a következő nemosszivü emberbarátok adakoztak : 

ezen 2, Záturesán 5, MosÓ'czoh 3, Bodorfáim) 1. Zeeheztnok Gusztáv dr. és Tecbler György 30 korona;
Az időszaki vizsgálatok úgy a vendéglőkben, mint Mobapel Antal 22 korona; Briosztyanszky József 15 

a pék-műhelyekben és szikvizgyárakban kellő időben korona ; Reie/.ner Miksa, Griger .Miklós 10 10 korona;
foganatosíttatlak s ez irányban hatásosabb intézkedések ■ gömöri Havas Gizella 6 korona; Gruj E. és Veres J., 
szüksége fel nem merült. j  Stilfol László 5 — 5 korona; üzv. Anion Edené, Nikólay

Jelenti továbbá a főorvos, hogy az elmúlt hónap-. Alajos, ilj. Scbnáhel Gyula, Tomascbek Gyula 4 — l kor.; 
bán két elmebolegnek az országos tébolydába loendő j Jaukoyszky Demeter, Fisclier Józselné, ü z y . DonbolVer 
elszállítása vált. szükségessé. | Szilárd né, Bessenyei Dániolnc, Hercz Ármin, Ambrózy

Orvosrendőri bullaszemle 4 esőiben tartatott. Túrán- Zénó, özv. Mobapoi Antaluó, Hlatky József, lleller Jakab
bán egy ács vizbeíult hullája bonczoltatott fut, Szucsány 
bán ós Bellán pedig két csecsemő bullája vétetett orvosi Frigyes, Gerl Karoly 
vizsgálat alá, melyek közül az utóbbi esetben a cse
csemő erőszakos halála tényleg meg is állapíttatott.

Kisfalván egy házaló köszörűs bullája honczolta- 
tott fel.

Kiállít látott 19 orvosi bizony itvány és 15 orvosi 
látlelet, valamennyi könnyű testi sértésről.

Sziyethy Vilmos pénzügyigazgató jelentése szerint, 
az állami cgyencsadók befizetése, az elmúlt év hasonló 
időszakához mérten, 3844 korona 89 fillérrel, badmon- 
fosségi díjban pedig 76 koronával kedvezőtlenebb volt.
Az országos betegápolási pótadó befizetése ellenben 
294 korona 12 fillérrel emelkedett.

Befizettetett összeson állami ogyonesadóban 10864 
korona 55 fillér, országos botogápolási pótadóban pedig 
504 korona 41 fillér. Ezen befizetések után az elmúlt 
julius hó végén az adóhátrálék egyenesadóban 239896 
korona 81 fillért, liadmentességi díjban 10752 korona 
70 fillért, országos betogápolási pótadóban pedig 14385 
korona 98 fillért tett ki.

Ezek előadása után több adótörlési kérvényt mula
tott be,' melyek a pénzügy igazgató referálása szerint 
nyertek elintézést.

JJerecz Gyula kir. tanfelügyelő bemutatja a szuesányi, 
turáni, krpolláni iskolai alapvagyon 1904. évi számadá
sát. Miután az említett számadások helyeseknek találtat
tak, jóváhagyás végett a nagyméltóságu vallás- és köz
oktatásügyi miniszterhez terjesztetnek fel. Bemutatja a 
rultkai és a podhrágyi iskolai nlftpVagyőnlioz tartozó 
ingatlanok bérbeadása tárgyában tett főszolgabírói jelen
tést. Aliután o jelentések szerint az árverés eredményre 
nem vezetett, ujahb árverési határnap kitűzése rendelte* 
telt cl. A blatniczai iskolai alapvagyon számadásának 
helyszíni összeállítására, a főszolgabíró utján, a járási 
számvevő ulasittatott. Nemesek János noezpáli elemi 
iskolai tanító részére II. évötödös pótléknak államsegély
ként leendő folyósítása kéretett. A kir. tanfelügyelő 
Vladdr János tanító ellen folyamatba lőtt fegyelmi elő
vizsgálat megszüntetését javasolja. Tekintettel arra, hogy 
az illető .Suttóról időközben Verbóezra helyeztetett át. 
a javaslat elfogadtatott.

A alsókáluoki iskolai alapvagyon biztosítása tár
gyában folyamatba tett intézkedések — tokinlottoi arra, 
hogy ezen községben, a főügyész jolentéso szerint, a

fodor A., gOmOri Hitvita Mariska, ltom
dr. Lánglelcler Adolf, Karlicb 

Józscl, Bártfai Győző 2 —2 korona; Tevely Mihály 1 kor. 
50 fillér; Behoz Antal I korona 20 fillér; Klappalek A., 
Konlísok K., l ’imko A., Plander J., Misik A., özv. 
Zsizsmann Józselné, Jauovszky V., Halász János, Bellaágb 
Aladár, Biron Hugó, Biron Olga, ilj, Jauovszky Vilmos, 
özv. Pszötka Jánosáé, özv. Valicsek Jánosáé, Zlatoblavecz 
Pál, l ’rivoszky Alajos, latéra Károly, Galantlia Gyula 
özv: Selmából Györgyué, Stiel Forencznc, Teleky Antal, 
Bittér Sándor, l ’szotka Ferencz, Feriit Alajos, Frouud 
Manó, lloxer András, Preiszner Nándor, Reichardt Márk, 
Gantko János, Zsilinszky János, Staer N., Draskóczy 
Virginia, Havas N., dr. Petyko Izsák, Slesinger Józscl, 
dr. llönigsteld Tivadar, Sclimidt Mátyás, Kolestik Pál, 
Kallósne, Vitlchen Quidú, Emődi Géza, Laczfalvi Ferencz, 
Onczay Ödön 1—1 korona ; Molnár József, Rónai Ignácz, 
Ujliely József 80—80 fillér; Bognár László, Flóra Ignácz, 
Starke Gyula, Laczkó Elek, Goidnor N., ilj. Klómul 
Béla 60—60 fillér; Szeppelfold János, özeppojtbla Jánosné, 
Paricska Ludmilla, Marró N., Balázs L., Paxaor János, 
Spaug N. 5 0 —50 fillér; llaunk V. 70 fillér; Klein lápót, 
üzv. Kuchinka Károlyné, Iriiifí Stetike, C'livojka Janosné, 
Klobusiczky Edóué. Kuba Pál, Grosz F., Fajesik Gyula 
4 —4 fillér; Knopp An rás, Atkáry Alajos, Kokas Xándoi 
3U—30 fillér; Knip Róbert, Kuip Kóbertné, ilj. Rakovszky 
Imre, özy. Kóboráé 20—20 fillér — összesen 22Ő kor. 
80 fillér.

— A Jótékony nöegyesttet gyűlése. A folyó hó 
13-án a turóezi jótékony nöegyesülct választmánya
J m t h  Fereiiczné születeti B a t t h y á n y  Maria grófilő elnök
lete alatt ülést tartott, mely ülésén a választmány a 
tolsöturesoki tüzkarosuliak javára 200 koronái szavazott 
meg. Az elnöklő grófnő ürömmel joleniotlo be, hogy 
báró Prónay Dezsőim és dr. Bolemaiin Janosné az egye
sület pártoló tagjai közé beleptek s tagsági (lyuk cziuieu 
a báróué 200 koronát, dr. Bolemauu Janosné pedig 100 
koronát küldött be az egyesülőt pénztárába.

— Tolvaj órásseged. K m p n i  János órássogédet 
munkaadója, Rolkó József helybeli órás- és ékszeres/, 
azzal bízta meg, Imgy R 'y a r y  Karoly grót szontpeton 
kastélyában többféle javítást munkákat végezzen, a. 
seged ki is járt büségoson s javítgatta a kozero bízott 
holmikat. Egy napon a gróf észrevette, hogy egy igen 
becses régi arany órája hiányzik. Kutatni, keresni kez

dőit s a szorgalmas ulánnézcsnek az lön az eredménye, 
hogy tulajdonképon nemcsak az órája, de egyebe is 
hiányzik. Egy értékes molltü s néhány ezüst órának 
szintén lába költ. Panaszra mont tollát Rolkóboz, mint 
a segéd gazdájához s megkérte, hogy nézne utána, 
hogy a segéd nem folojtotte-o valahogy zsebébon eze
ket az ékszereket V Rolkó, a gróf panasza folytán, szem 
mel tartotta a legényt s az elveszett dolgoknak csakha
mar nyomára is jutott. Mikor a segédet hűtlenségéért 
folejősségro vonta, ez annyira megijedt, hogy őszintén 
bevallott mindent; nemcsak azt, hogy a grófot moglopta, 
hanem azt is, hogy gazdájától is elcsent néhány igen 
érfékes ékszerdarabot. A inegíévedt legényt a csendör- 
ség letartóztatta'.

Felöklolto a bika. liuttkay  József vasúti éjjeli 
őr a f. hó 17-én éjjel ott ögyolgott a ruttkai vasúti 
állat rakodónál s bámulta a szállításra váró bikákat. Ki
rakás közben az egyik bika elszabadult s a megvadult 
állat egyenesen neki rontott a szerencsétlen éjjoli örnok, 
kinek altostén és mollon öklelés közben súlyos sebeket 
ejtett. A segítségére siető munkásoknak csak nagy- 
nehezen sikerült a válságos helyzetbe jutott embert 
megszabadítani.

— Eljegyzés. Fűzi Ernő, tartalékos hadnagy, máv. 
hivatalnok Maramarosszigotrőj. eljegyezte Nagy Ilonát, 
Nagy Márton máv. ellenőr, stubnyafürdői állomáslőuök 
bajos és kedves leányát.

Alkoholizmus ellőni X. kongresszus, az 1903. 
év április liavaban Brémában tanult nemzetközi alkoholiN 
mus elleni IX. kongresszus elhatározta, hogy a nemzet
közi X. kongresszus 1905. évben Budapesten fog ülésezni. 
A szervező-bizottság — tölog a külföldi érdeklődők 
kívánságának megfelelően — megállapította, hogy a 
kongresszust 1905. évi szeptember hó 11-tö) 16 ig bezáró
lag tartja meg. Az alkoholizmus elleni ezen nemzetközi 
kongresszus ezúttal oly országban fogja tárgyalásait tar
tani, amelyben eddigelé az alkoholizmus veszedelmének 
elhárítására úgyszólván semmi sem történt. Az a csekély 
társadalmi mozgalom, mely a bécsi hasonló tárgyú 
kongresszus hatása folytan hazánkban megindult, meg 
alig mutat fel valamelyes eredményt s küzd a kezdet 
nehézségeivel. Pedig az alkoholizmus kérdése immár 
régen kinőtt azon szűk keretből, melyben az ellene való 
védekezés kezdőién mozgott és nagytontosságu társadalmi 
kérdéssé lejtődön. A kougrosszus való részvétel, valamint 
midoimemll más bejelentés dr. Sióin Fülöp főtitkár cziraéu 
a nemzetközi alkoholizmus elleni X. kongresszus irodájába 
intézendő. A kongresszusra vonatkozó' mindonnemU fel
világosítás itt nyerhető. Az iroda czime f. évi szeptember 
hó 1-ig Budapest, IV., Közpouti városháza, azontúl VII., 
Műcsarnok, Városliget. A kongresszussal kapcsolatban 
rendezendő kiállításra vonatkozólag bővebb felvilágosítást 
ad dr. Kovács Gyula kir. tanácsos, a kereskedelmi 
múzeum igazgatója (V., Váczi-kürut 32.;. A kiállítandó 
tárgyak Budapest, \ II., Műcsarnok, Városliget czim alá 
küldendők. A kongresszuson való részvételre a jelent
kezéseket lehetőleg szeptember hó 1-ig kell beküldeni. 
A kongresszusi tagdíj 6 korona. A penzkUldomények a 
végreliajtó-bizyitsag pénztárosához Taufi'er Károly gyógy
szerészhez (Budapest, VI., Teréz-kürut 39.; czimzendök. 
A tagok a kongresszus valamennyi nyomtatványát ingyen 
kapják.

— Számadás ós köszönet. Rákópribócz és vidéke 
gazdák szövetségének t. évi julius hó 9-en megtartott 
juliálisa, a vidéki és helybeli intelligens közönség rész
vétele mellett nagyon jól sikerült. A mulatság anyagi 
sikeréhez adományaikkal a következők járultak hozzá: 
Rakovszky Iván, Duchaj János, Weinstoin Fülöp 10—10 
korona; Algay István 8 korona; Nemes Miklós 7 korona; 
Mielinik Gyula, Michnik Vilmos, Ruttkay Béla, Ölein 
Lajos 6 —6 korona; gróf Neyhaus Ottó, Draskóczy Árpád, 
Kliuió Vilmos, Vrána Foroncz, Labath József, Lövy Adolf, 
Karlovszky Iván, Újhelyi Gusztáv, Csepcsányi Sándor, 
Kubala Alajos, Langer József 5 —5 korona ; Akautisz 
Rezső, Menkina Fulüp, Lohoczky János, Gáspár József, 
Bergci Jakab, Frauok Tamás 4— 4 korona; Ruttkay 
Viktor, Tbomka Emil, Toporczer Nándor, Párvy Endre, 
Tuuczer János, Faczuua Samu, ührauesik Samu 3 —3 
kurpua; Ruttkay Aurél, Ötepocz Ignácz, Tbomka János,

jPotrasovics Miklós, Zúthuroczky Zoltán, Kossuth Lajos, 
Tbomka Józsof, Folkusházy Zoltán, Flak Jáuos, Fóliák 
János, dr. tíimko János, Öalath József, iludák Endre, 
Grioger Alajos, Fabry Pál, Hrivnák János, Lupták György, 
Cloment Aladár, llrivnák Zsuzsanna, Bertsch Oltó, dr. 
Aíossingor Mór, Faczuna János, dr. Osvald Károly, 
Janota Pál, Bartos Pál, Jeszenszky Zsigmoud, Usicsuuuocz 
lvan és János, Jeszenszky Miklós, Matula József, Quotidian 
Gyula, Fabriczy Öamu, Kovácsik Jauos, Matejcsik György, 
Bízik György, Climolik Emil, Maiina Jáuos, Klimó Kálmán, 
Vauovics Ferencz, Achimszky Józsof, Gyurkovics János,
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Faczuna István, Kvorka Hamu, Hlavnya Pál, Kasuba 
Samu, Moskóczi Feronczné 1 — 1 korona, összes bevétő! 
254 korona 90 fillér, kiadás 128 korona 82 fillér, tiszta 
maradvány 126 korona 82 fillér. A szives adakozóknak, 
adományaikért ez utón mond köszönetét a rendezőség.

— Antidol a legjobb gyógyszer: fejfájás, idogos 
fejfájás és nátha ellen. A szórt nem kell bevenni, néhány 
csepp a tenyéren eldörzsölvo 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 Antidoi-t, amely 
nagyszerű hatásáért arany éremmel lett kitüntetve. Egy 
Uvegecske ára 1 korona 20 fillér és 35-szür mulaszthatja 
el vele fejfájását. Kapható Gazdik János gyógyszerész 
urnái Körmöczbánya.

W ix jltilpa
liszt-, fűszer-, csemei

T u rd czszen tm á rto n A F ő -iit  6 3 .  s z in t ű  h iz b a u  
1 (6  2  sz o b á b ó l H  m elléH hclyrscgckbó't á l ló

kókuszzslr-, üveg-,

csemege-, bor-, szeszesital-, 
és porczellánraktára. = =

Ablaküvegezések, éŝükrűk*
fénykép- és képkere.ek nagy választékban.

l a t i ;
I. éVi n o v em b er  h í  J -tö l k ia d ó , k öze leb b i  

a k ia d ó h iv a ta lb a n .

fe le lő s  szerk . BERECZ GYULA. — főm onkatá rs  DUG0V1CH T1TUS.

3 szobás ulczai lakás
4 0 0  k o ro n á ért, novem ber 1-tő l k iad d . 
K özelebbi m egtu d h ató  d r . Z i n y i n i l .

tg
&s

S zü lö k  fig y e lm éb e!
A közeledő iskolai évadra szükséges

fin- és leány-fehérnemüek 
=  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.

Nytii^, m enetrend 

A magyar királyt áUamvasatakon:

(Érvényei lSOVévl májul 1-töl kezdve.)

Budapeit—T.-SzL-Mártoz: T -S rt  Marion B udrp .it:

Gyv. i. reggel 7-10, é.d.u^jl'38 i.d .u . 2-54, i .  esto 9 1 0  
Sav. i. d. e. 9'35, é. esté .Jr52 i. reg. 8-42, é. esto 7'00
Gyr.i d. u. 380 , é. osté^l-SX i. reg. 6-08, c. rí. u. 12-40
Szv. i. d. u. 5 35, é. reg|*4*l8 i. este 11-35, é. d. e. 9-45
Vv. i.éjtfel 11-10, é.d .pjT l 41 *• d- “• 4-57, é. rog. 5 20

T.-SzL-M irton— Ruták* : R uttka -T .-Szt.-M árton :

G yv.i.d.u. 1-39,é.d. u. 1-47 i .d .u . 2-45, é.d . u. 2-53
szv. i. este 7-54, é. este 8-03 i. reg. 8-30, é. rog. 8-40 
Gyv. i. este 10-22, é. este 10-30 i. rog. 5 59, é. reg. 6 07 
Szv. i. reg. 4-20, é. reg. 4-30 i.esto 11-22,. é. este 11-33
Vv. i. reg. 7-47, é. reg. 8-06 — — — — ------------ —
Vv. i.d e. 11-42, é .d .e . 11-53 i.d .u . 4-45, é. d. u. 4-56

Budapest ny.—Zsolna: Zsolna—Budapest:

Gyv. i. reg. 7-20, é. d. u 1-33 i éjjol 3 46, c. reg. 9-25 
Szv. i. reg. 9-20, é. esto 8-30 i. reg. 7*11, é. este 5-55 
Gyv. i. este 6-45, é. éjjel 12-24 i. d u. 3-14, c. este 9-45 
Szv. i. este 10-30, é. rog. 7-20 i. este 9-15, é. reg. 6 35

A cs. és kir. szab. Kassa-Oderbergl vasutakon:

Kassa—Ruttka: Ruttka—Kassa:

Szv. i. reg. 5-27 é.d. u. 12-10 Gyv. i. reg. 4-01 é. d. o. 8 30 
Szv. i. reg. 7 40 é. d. u. 2 06 Szv. i. reg. 4 50 é. d. o. 11 -50 
Gyv. i. d. u. 12-35 é. d. u. ó"36 .Szv. i. d. e. 8-35 é. d. u. 4-18 
Szv. i. d. u. 12-46 é. este 8-13 Gyv. i. d. u. 12-17 é. d. u. 4 48 
Szv. i.d .u . 3-55 é. esto 11-05 Szv. i. d. u. 2.36 e. este 8-40 
Gyv. i. este 7-30 e. éjjel 12*02 Szv. i. d. u. 4.23 é. ejjell 1-35 
Vv. i. este 10 45 é. rog. 5-49 Vv.i. este 10.40 é. rog. 6-14

Ruttka— Zsolna: Zsolna— Ruttka :

Szv. i. reg. 6-30 é. reg. 6-58 Gyv. i. éjjel 3-35 é. éjjel 3.57 
Szv. i.d .u . 12-316. d. u. 100  Szv. i. reg. 4* 10 é. reg. 4 3 6  
Szv. i.d. u. 2-21 é. d. u. 2-50 Szv. i. reg. 7-45 c .d .e .  8-15 
Gyv. i. d. u. 5 42 é. este 6.04 Gyv. i. d. e. 11-50 é. d. u. 12 12 
Szv. i. este 8-33 é. este 9 00 Szv. i. d. u. 1*50 c. d. u. 2 20 
Szv. i. éjjel 11-17 é. éjjel 11-42 Szv. i. d. u. 3-34 é. d. u. 4  03 
Gyv. i. ejjel 12 07 e. ejjel 12 29 Szv. i. esto 9 20 é. esto 9 50

-X  Vódjogy: „Horgony".

ALiniment.Capsici comp.
a Hor g ony - Pa in - Exp eller

pótlék* r
egy régjóuak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 35 ev óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 

. kö tvényné l, csórnál és meghűléseknél
bodorzsoleskeppen használva.

t  lg ; e linez te tés . Silány hamisítványok miatt be. 
r fm trU lo r ov.to.ak legyünk «, c . l  olv.n üveg., 
rotáljunk el. a mely a „Horgony*' védjeiryirvol é* *  
Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van csórna 
golva. Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 kor 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. -  
fő raktár: Törők József gyógyszerésznél, Budapesten. 
S cliler gyoggsn rlá ra  a i „ A n n i  ír s s iM n b u " , frlga tag,

His .il. I! Ura...- 6 nru. MlnHcnn.pl •». tküldrs

T elje s  m e n y a ss z o n y i H ele ttg y ék l

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

Ruttkán.

Egy turóczi nemes család tulajdonát képező értékes

•olajfestm éngeh*
eladók. Megtekinthetők Moskóczi Ferenczné 
könyvkereskedésében Turóczszentmártonban.

DIÁKOKAT
vállalok lakásra, esetleg teljes ellátásra is.

Gottlieb Ignácz t S S S S Z

KirdetéseKd
f e lv e s z  la p u n k  k ia d ó h iv a ta la .

Egyszeri átsim itás

Schicht-szappan tial
(Szarvas- vagy kulcsszappan)

Kétszeri
p ó t o l

átsim itást közönséges  szap p an n a l.

Schicht-szappan a legjobb és használatban a legolcsóbb!

S ch m id th a u cr -fő le  = Igmándi k e s e r üyíz, 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 ,^  t a d i O  f t C t lV  ■  P  ®  l  I  ■  I  I  I  ■  ■  jelenleg a legjobb természetes gyom or-, bél- és vértisztitó ,
mint ivókúra a KAltl.SIIADI ós MAIUENIIADI gyógymód 
meglepően gyors és sikeres helyettesítője. — A/, cisö m agyar 

ásványvíz, amelyben RÁDIUM fedeztetett fel. Üyógyereje rendkívüli. Kapható kis és nagy üvegben TOPERCZER SÁNDOR gyógy
szertárában és SZENDE 0 . esemegekereskedésében. Főszétküldés a forrástulajilonos: Schm idtbauer Lajos gyógyszerésznél Komáromban. 

Kitditulaidonnl: * “,kÓ0*1 V w tM Ilí. Us«yar Nyoimls T.iricMientiuirton.


	34

