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P O L I T I K A I  H E T I L A P

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

Turóczszentmártonba küldendők.

—  Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. —
Lapunk szám ára h irdetéseket — eredeti árakban — minden 

bel- é s  külföldi h irdetési iroda. el[ogad.
Nyilttér soronként 40 fiij'

A jövő programmja.
Az egyesületek, főleg a kulturális szövet- j 

ségek életképessége mindenkor az általuk elért 
eredményekből itélendők meg. Kezünkbe venni 
a zászlót, mely hangzatos, hazafias, szívbe lo- 
pódzó frázisokkal teleirva lobog, magunk köré 
gyűjteni a lelkesült tömeg ezreit, még nem 
ad jogot arra, hogy magunkat a magyarság! 
bajnokaiként ünnepeltessük. De igenis egy oly I 
kulturális egyesület előtt, melynek háta mögött I 
majdnem egy negyedszázados, tettekben, ered- j 
ményekben gazdag múlt áll, méltán hajthatjuk 
meg az elismerés zászlaját és szívesen adózunk i 
magyaros, szivüukből fakadó hálás köszönetünk- 
kel a nemzeti ügy előbbre vitelében elért 
eredményekért.

Ezen elismerésre, ezen köszönetre talán 
egyetlen kulturális egyesületünk sem szolgált 
annyira rá, mint az ezelőtt 23 évvel alapított 
F. M. K. E. Minden év lezajlása után oly 
eredményeket mutat fel, minden év kezdetén 
oly programraot ad, melyek után Ítélve, habo
zás nélkül elmondhatjuk, hogy a felvidéki 
magyarság kulturális törekvései jó kezekbe 
vannak letéve.

Fennállása óta, minden alku kizárásával, 
egyik kezében magasan tartja az egységes 
magyar állam eszméjének zászlaját, de a másik 
kezét barátságosan nyújtja mindazoknak, kik 
e jelszó alatt ősi sajátságaikat megtartani 
akarják. Lassanként, l é u é s r ő l - lé p ó s r e  a k a r j a  
m e g é r te tn i  a nemzetiségiekkel, hogy eltekintve 
minden egyéb érdekektől, mely őket e haza 
szent földjéhez tűzi, köztük és a magyarság 
közt az összekötő kapocs egyedül a magyar 
nyelv tudása lehet. Ennél pedig nemesebb 
szándékot, magasztosabb czélt és törekvést 
gondolni is alig lehet.

E nemes czél, e magasztos törekvések 
elérésére ad az idén is programmot az egyesü
let elnöke, kinek megnyitó beszédét, mint az 
egyesület jövő programinját, közöljük :

Tisztelt közgyűlés!
Fölemelő érzések árja ostromolja a telke

met, mikor itt, az ezer éves csodaszép tájon, 
szeretettel köszöntőm a Felvidék hazafias 
magyarjait, akik a magyar nemzeti kultúra

mai tisztességtevő ünnepén összegyülekeztek. 
E gyönyörű vidék nemcsak a poézis, de a 
história regélő dalaival is szól hozzánk és fel
újítja azoknak a nagyoknak a dicső emlékeze
tét, akik e komor bérezek földjét küzdelmeik
kel megszentelték. A reájuk való emlékezés 
kell, hogy szivünket megihlesse azon a földön, 
amely egykor Mátyás dicső királyunk adomá
nyából Corvin Jánosnak tulajdona volt és amely 
utóbb Rákóczi győzelmes hadseregének annyi 
hőst termett.

A békés, az alkotó munka szolid napjai
ban, mikor a nemzet serény kezei boldog 
inagabizással építi a várva-várt jövendő alap
zatát, mikor meddő és válságos veszedelmek
kel és ösvényekkel teljes viszálykodásból a 
mérséklet szerencsés bölcseségévei a közélet 
szertelen zivatarából a kormányzó művészet 
biztos erejével térünk meg igazi hivatásunk
hoz, melyben módunk van arra, hogy a haza 
szent ideáljáért gondolatainkat és érzelmein
ket, munkaerőnket és áldozatainkat érvénye
sítsük, mondom, ily időben, midőn a kétségek 
fenyegető felhői eloszlanak, ily körülmények 
között milyen jól esik a nemzeti nagyságok 
kultuszában elmerülni! Féltékenység és keserű
ség nélkül nyitni meg szivünket mindazok 
számára, akik nemzetünkért, j i  magyar földért 
éltek vagy haltak s gyönyörködni a szent 
Összhangban, melyben a nem esi élet faktorai 
ölelkeznek, hallgatni a lejMibb .zsolozsmát, 
ahogy a kuruez tárogató zengi a király nagy
ságát, dicsőségét és jóságát! Adja az Isten, 

j hogy nemzetünk boldogulására és intézménye
ink továbbfejleszthetése végett mielőbb be- 

| következzék ez áldásthozó, várva-várt békés 
idő, mert ezzel üdvözölhetnék valóban leg
méltóbban az idegen földről hazatérő bujdosók 

| szent hamvait, mikor a kegyelet ölelő karjain 
j  ringatózva idetéruek, hogy a magyar föld 
I porával vegyüljön el kihűlt szivük pora és 
I még drágábbá tegye nekünk a hantokat azzal, 
hogy a hazaszeretet zárandok utjain bármikor 
felkereshessük, mikor a hazáért való fohász
kodás vágya szomjas lelkünket megihleti. A 
fejedelmi tett, mely a nemzeti kegyelet eme 
uj forrását a magyarságnak megnyitotta, a 
világtörténelemben helyet kér, mert csak nagy,

*'+'■ ’r - *
minden közönséges indulaton felülemelkedő 
királyi s z í v  sugallhat olyan elhatározást, mely 
sok százados keserűség fonalát szakítja meg 
nagylelkűen és bátran, a teljes, tökéletes 
engesztelödés akaratával a korona fenkölt 
viselője, királyunk ő Felsége előtt hajoljon 
meg ezúttal is legelső lengésével egyesületünk 
lobogója.

Ami bennünket, a F. M. K. E-et leg 
közelebbről érint, a közvélemény zöld asztalán 
előttünk fekszik a nemzeti népoktatás átala
kulását, fejlődésének és jövendőjének biztosí
tását ezélzó törvénytervezet: bölcsen megfon- 
toló-alkotó elmék és mélyen érző hazafias 
szivek közös munkája. Talán egészben véve 
nem az, amit a rózsaszínű álomlátók türel
metlen fantáziája óhajtott, mégis ki tagadhatná, 
hogy egy erős, biztos, öntudatos lépé s ez a 
nemzeti népoktatás sziklavára felé. ^Semmi 
sincs benue, ami rombol, minden csa épit, 
téglát-téglára hord, óvatos bátorsággal és 
kíméletes gonddal. Nem érint, nem sért semmi 
jogos érzékenységet, sőt inkább méltányos, 
semmint mereven a jogokat követelné. Alap
eszméjében egész konczepcziója talán annak 
az óhajtásnak felel meg, hogy A nemzeti köz
művelődés, a nemzeti élet muukálásában vegyen 
részt mindazon faktor, valamelyik csak arra 
hivatva vau és képes is.

Az a vak és esztelen lárma, mely nyomá
ban fölriadt, bizonyára nem fog megtéveszteni 
bennünket, hiszen ismerjük eredetét. Tudjuk, 
hogy azok, akik e nemes törvénytervezet 

! ellenében síkra szálltak, miudig a hátunk mögött 
lappanganak, mint nemzeti életünk árnyékai, 
és mindig készek ránk támadni, valamikor csak 

: arra felhős idők szomorú óráiban alkalmat 
látnak. Legfeljebb egyetlenegy gondolat az, 
amelyet botor gyűlölködésük ezúttal is eszünkbe 
juttat; az, hogy vájjon nem túlságosan uagy- 
lelkü-e a mi eugedekenységüuk ? Vájjon ezéi- 
szerü-e a jogoknak és a szabadságnak azt a 
mértéket reájuk ruháznunk, ameiylyel még 

; ellenünk harezolui sem átallauak? A nemzeti
ségi hajtogatást értem, t. uraim, mely ádáz 
gyűlölettel fordult szembe a népoktatási törvény
tervezet revíziójával is. Valóban, e gyilkos 

1 támadás vehemens kitöréseit látva, szinte

r r  A b  c z  a . .

Tkuróczvármegye története.
— A „Felv idéki Iiiradó* e redeti tá rcsá ja . —

I r ta :  Bráz Béla, T uróczvárm egyc levéltárosa.

(Folytatás.)

A mothnal birtok.
Ama nagykiterjedésü vadon s vadakban dús ren- 

getog, mely Jánoshogy, a bajmócai váruradalom, Doboz 
b'ildc (Dubova), a fürdő s a zólyomi balárok közt terült 
H, IV. Béla király idejében lakatlan s csakis elvadult 
gonosztevők s vadállatok menholyo volt s igy jellogzo- 
tes szláv olnevozéso — mutno, megfelel ome spccziális 
viszonyának.

IV. Béla király idejében, a második honalkolás 
korszakában, kozd eme rengeteg kiemelkedni mély s 
titokzatos homályából, de csakis csekély fokozatú clő- 
haladással leginkább ama rész, mely a jolonlogi Felső- 
stubnya, Szklenó, Dubová s Alsóslubnya közt terült cl 
s moly Alsó-, belső- s közép Muthna néven szerepelt 
majdnem a XV. század elejéig. Folytatólag a Bcniczky- 
család birtokszerzésének történetével, o helyt Alsómuthna 
keletkezésével s történeti fejlődésével foglalkozunk.

A legrégibb időben II. Endre király alatt 1230. 
körül a Palatha-nomzetség bírta a kél ekényi terjedelmű

Alsómuthnát, mivel ezen birtok közvetlen összefüggés
ben volt a gyweghi (divéki) birtokkal. II. Endre király 
1230-ban a Falatba (a Falatba alatt röviditott alakban 
a Flatby-család, mások szerint a Falugya értendő. Né
zetem szerint a Flathy-nemzetség, mivel a Platbyak Divék- 
nok logrégibb birtoktulajdonosai.) nemzetség ősoinok 
Doner és Veiszknak adományozta Alsómuthnát, de a 
király ellen támasztott lázadás alkalmával tőlük elvétő- 
tett s királyi joghatóság alá került.

Mint a honcfalvi birtok adományozásánál láttuk,
IV. Béla király 12G9-ben Tburuczi (Cbeve) Imrének fiát 
Bonét, vagy Bőkét (Benedek rövidített alakja) a bono- 
falvi birtokban uj adományozással megerősítette, miből 
világos, begy a Thuruczi-család már előbb bírta ezen 
birtokot, moly a második birtokadományostól Bonefalvá- 
nak neveztetik az 1269. évi diplomában.

Alsó-Mutbnát 1266-ban kapta donáczióba ugyan
csak Tburuczi Imrének fia. Boné sub conditione, oly 
teltétel mellott, hogyha őzen két ekényi földnél többet 
akarna, akár ő, akár utódai elfoglalni, az egész Alsó- 
Muthnától elesnének.

Előzőleg 1263-ban kapta a Csopchon-Vladár-család 
felső s középső Mutlmát, melyről annak bolyén fogunk 
szólni.

Az alsómuthnai birtokot egész 1352-ig nyugodtan 
bírta Bekenek fia, János unokatestvéreivel, Miklósnak 
fiaival, Péter és Lászlóval. A jelzett évben Falatba

Demeternek tia, Loránd hivatkozással az 1230-iki ado- 
mánylovélro, a Bouiczkyoktöl elfoglalta Alsómuthnát. 
Do a királyi tábla hosszas per után Jánosnak Ítélte oda 
s a birtokboállitással a konvontet bízta mog s az 1358. 
évi határló levélben Alsómuthna a Chepchen-Vladár- 
családnak felső s középső muthnai birtokától határjelek
kel különittotett ol, mit az 1390. évi nemesi összeíró 
bizottság is jóváhagyott Turóczszoulmártouban. Boniczi 
János után a birtok fiára, Mártonra mentát, Márton ha
lála után pedig ennek özvegyére, Klára nemesi urnőro.

A nevozott nobilis domina Zsiguioud királynál, ki 
ekkor Lipche várában tartózkodott, személyesen megje
lenvén, 1392-ben uj donácziót kapott a saját, valamint 
liai Lörincz, Lukács és János részére s ezen Alsómuthna 
őzen ly donáezióban Lipócznak neveztetik, megkülön
böztetés végett a másik Lipnik novü résztől.

A Thurucz folyó nyugati részén fokvő alsómuthnai 
rész Jánost illette, do testvérei, vagyis Mártonnak fiai, 
két okényit foglaltak el Jánostól, miből nagy per kelet
kezett, mit azonban János már nem élhetett mog, do a pert 
eskü letétele mellett Jánosnak fia, Tamás nyerte meg s 
ezen alsómuthnai rész itten Lipniknek neveztetik. Ebből 
láthatjuk, hogy Alsómuthna már ekkor sokkal nagyobb 
terjedelmű volt két okényinél.

1426-ban Mártonnak fia, Lörincz do Muthna volt 
az ura Alsóinuthnáuak, ki már az alsómuthnai vagy 
Muthnánszky előnevet használta s ezen elnevezés a



F e l v i d é k i  H í r a d ó

megdöbben az ember a vakmerőségtől, mikor ! 
tulajdonkópen itt — a magyar földön nem az 
idegen nemzetiségek nyelvét, hanem épen a j 
magyart kell védelmezni.

De mi, Uraim! jogaink, igazságunk 
tudatában nem engedjük magunkat arra a 
térre ragadtatni, melyen erőnk nyugodt bizton
ságáról megfelejtkezhetnénk. A mi fegyverünk 
a szeretet. A mindent átölelő, mindent meg
szentelő szeretet, mely szivünket a haza rögé
hez fűzi s összekapcsolja a haza millióit. Ez 
volt vezető eszméje egyesületünknek kezdet
től fogva, § ez most is, mikor csaknem egy 
negyedszázaid küzdelmeiből ez az eszme 
ragyogó tisztességében uj korszak elébe indul, j 
Hiszen a gazdasági irányú népnevelés, az ifjú
sági egyesületek, a népélet nemesítése a dalok 
által, mindennek, ez üdvös és kedves gondo
latoknak a bölcsője is, a mi egyesületünk volt, j 
s mindezt az a közvélemény, mely a nép
oktatás jövendő szervezetét építgeti, már a j 
nemzeti kulturális közszükségletek sorozatába 
iktatta be.

Ha semmi más nem adná is meg a F. M.
K. E. jelentőségét, már munkásságának ez az 
eddigi eredménye is bizonyság arra, hogy a 
közszellem egészséges fejlesztésére egyesüle
tünk nem hiába törekedett s hogy múltja 
küzdelmeiből sok olyan becses tulajdont védett! 
meg, ami nélküle csak később érhetett volna | 
föltámadást, vagy talán el is múlott volna.

Megaczélozott erővel, a munka és a kliz- i 
dés vágyával s azzal a rajongó, mégis meg-! 
fontoló hazaszeretettel, mely a korona suga- j 
rainak fényét e rodostói bujdosók hazai j 
phanteonjára szórja, fogjuk kezünkbe a szer- j 
számokat, amelyekkel a F. M. K. E. diadal- i 
szekerét összeróhatjuk. Telerakjuk ezt a sze
kerét a magyar kultúra virágaival, a magyar 
szellemi élet termő és termékenyítő kincseivel. í 
Nem teszünk különbséget ember és ember 
között, a virág mindnyájunknak nyílik és illa
tozik. De egyet megkövetelünk, azt, hogy a k i1 
ebből a virágból bokrétát köt, az a szive 
gyöngyével liarmatozza azt be, hogy belőle í = 
olyan gyümölcs fakadjon, ami ezt a szép 
Magyarországot, az egy és osztatlan magyar 
nemzet gazdaságát gyarapítsa.

Nagyinéltóságu pártelnök ur! Kogyohnos urunk 
Az o hónap 17-éro kert pártórtekezlot nagyméltósá- 
god által e hónap 23-ára hivatván össze, ezen a napon 
sajnálatunkra nem jelenhetünk meg. De klllümbeu is 
a pártórtekezlot ránk nézve annyiban czéltalan, umony- 
nyiben mi abban az őseiben som maradhatunk s 
szabadolvlipárt kötelékében, ha a többség annak fen 
tartása mellett foglalna állást. Nem azért határoztuk 
ol magunkat erre a különválásra, mintha a szabad 
olvlipárt alapolveilöl elfordultunk volna. .Mi továbbra 
is szilárdan ragaszkodunk ahhoz a közjogi alaphoz, 
amelyet az 1807. évi kiegyezés megleremleil es amely 
változatlan meggyőződésünk szerint a jövőben is leg
jobban biztosítja nemzői link fokozatos megerősödései, 
hazánk zavartalan anyagi és szellemi elöhaladásál 
Ez alapon ezentúl is szabadelvű politikát akarunk 
követni, mely, amidőn a közszabadságok és állam- 
polgári jogok növelésére törekszik, egyedül alkalmas 
arra, hogy hazánk különböző nemzetiségeinek, foleko- 
zoteinok és osztályainak érdekei összhangba hozassa
nak és a magyar állameszmét megszilárdítsa. Mély 
sajnálatunkra azonban mindinkább meg kellett győ
ződnünk arról, hogy a SzabadolvUpárt jolon szerveze
tében és eljárásában való lentartása az országnak máris 
nagy erkölcsi és anyagi károkat okozott, a válság mi
előbbi megszüntetésének útjában áll és az 1807. évi 
kiegyezés ügyének többé azt a szolgálatot nem teheti, 
melyet a múltban teljesített és amely főhivatását ké
pezte. Megdöbbenve látjuk, hogy az amúgy is vész
jó sló ig  kiélésedéit konfliktusban a képviselőké/ több
sége és a korona között a kiegyezés iiivei az ország
ban rohamosan fogynak és ha a 67-os alapnak eddig 
még többségben levő képviselői összo nem fognak 
annak megerősítésére, az ország végzetes katasztrófába 
sodortatik. De arról is meg vagyunk győződve, hogy 
a 67-es alap híveinek hatályos együttműködése csak 
úgy képzelhető, ha sikerül a fennálló összes parlamenti 
partokból erőteljes uj többségi pártot létrehozni olyan 
progiamuial, mely a nemzet jogosult követelményeinek 
minden irányban megteld, különösen az 1807. évi 
XII. lörvényczikkbeu biztosított paritásnak teljes 
végrehajtását és ez által A agyarország önállóságának 
tényleges megvalósítását foglalja magában. Minthogy 
pedig ezen uj pártalakulás a szabadéivllpárt együtt- 
maradása mellett lehetetlen és arra nincs kilátás, hogy 
a szabadelvű pártnak, mint ilyennek, közreműködésé
vel történhetnék, csakis úgy remélhetjük ezen czél 
elérését, ha erre közösen ugyan, de minden j»ártkö
teléktől függetloniil törekedünk. Mindezeknél fogva 
tisztelettel bejelentjük nagyméltóságodnak, hogy a 
szabadelvűjén kötelékéből kiléjdlnk, kérvén egyúttal, 
hogy ezen megokolt bejelentésünket a pártérlokezlet 
elé terjeszteni szíveskedjék.

hogy a nagy ősök porladó szivei megdobbantak, 
valahányszor felharsant a lelkesült tábor éljen 
riadalma s büszkén tekintettek le reánk a 
magasból, mert látták, hogy utódaikból nem 
halt ki a nemzet, a hazaszeretet magasztos 
érzése.

A méltóságteljesen lefolyt közgyűlés külüm- 
közö fázisairól az alábbiakban adunk számot.

A F. M. | í .  E. közgyűlése.
A felvidéki magyarságnak ünnepe volt.

Klotlld föherczcgüö köszöneté a vármegyéhez.
Tekintotes Beniczky Kálmán urnák, Turóczvármegyo 
alisjiánjának Turóczszenlmárlon. Legfelsőbb megbízásból 
van szerencsém Klotild föliorczcgnő Ö csősz, és kir. 
Fensége hálás köszönetét kifejezni felejthetetlen jó férje, 
József főherczeg elhunyta alkalmából a vármegye közön
sége részéről nyilvánító!! őszinte részvété 
megbízásból Pauer, udvari titkár.

Tizennégy vármegye lelkes közönségének kül
döttjei gyűltek össze a Tliurzók ősi fészkébe, 
hogy egyrészt emeljék a legnagyobb magyar 
kulturegyesület közgyűlésének külső fényét, 
másrészt pedig, hogy megjelenésükkel tanú
bizonyságot tegyenek arról, hogy a nemzeti 
ügy iránti érdeklődés tüze nem aludt ki még 

fölsőbb a magyar szivekből.
A Tliurzók vára ma újból benépesült. Egy 

kulturegyesület harezosai vonultak fel a sok
vihart látott falak közé, kik lélekemelő 
eszmékért küzdenek, nem ugyan élesre fent, ion-

viselők, többedmagukkal egyetemben a küvetlíQzö leve- j v illo g ó  k ard ok k al, hanem  a  ̂m eg g y ő z é s  szelíd , testületek szinoivel. A házak jóreszo foldiszitvo, az ab- 
let intézték a szabadelvű pár* elnökéhez:

Képviselőink kilépése a szabadelvű pártból.
Justh Fercncz és Ilévay Simon báró, országgyűlési kép

Megérkezés.

A F. M. K. lí. közgyűlésére siető vármogyoi kül- 
dötfségok tagjai közül azok, akik Zólyom, Hars, Hont, 
Nyitra, Pozsony, Troncséu és Turóczvármogyékből ér
koztok, már 22-én délután találkoztak a rultkai vasúti 
állomás étkező termeiben, hol mint egy nagy, közös 

harezosai összcismerkodvo, üsszebarátkozva, a dél
után félhárom órakor induló személyvonallal roboglak 
tovább Alsókubin felé. Kralovánban az ünnepségeket 
rendező árváink fogadták az érkezőket, élükön Clair 
Vilmossal, a F. M. K. E. fáradhatatlan főtitkárával s 
foiszállva az induló vonatra, már utküzbon elrendezték 
az elszállásolási ügyokot s lájékozlalták a vendégeket 
az ünnepségek sorrendjéről.

Amint a vonat befordult az Árva folyó szűk, sok 
helyütt vadregényes völgyébe, mellyel párhuzamosan, 
itt-ott erősen emolkodvo, fut a helyiérdekű vasút — már 
a külső jelenségekből látni, érezni lelieíolt, hogy Arva- 
várinegyo ünnepet ülni készül. A megállóhelyek, vasúti 
állomások fenyőgaly- és zászlódiszt Öltöttek s majdnem 
minden állomáson festői Ünneplőbe öltözött földmivesok 
várták a vonat érkezését s jórészük szintén csatlakozott 
a közgyűlésre igyekezőkhóz.

Arvanagyfalut elhagyva, a vonat egy hirtolen ka
nyarulattal átszeli az Árvát s elénk tárul az ünneplő 
megyei székhely, a festői fekvésű Alsókubin. A felső- 
magyarországi vármegyék czimoroivel ékesített vasúti 
állomás valósággal virág- és lobogódiszt öltött. A por- 
rónon hemzseg a nép s amint a vonat bejár az állo
másra, egetverő „éljen" tör fel a várakozó sokaság 
ajkairól.

A városi lll/.oltóság kordonán belül állt a vármegye 
tisztikara és a megye intelligoncziája, valamint az ün
nepség rendezői. Mihelyt a vonat megállt, előlépett Bulla 
György alispán, ki Thuróczy Vilmos főispánt, mint a F. 
M. K. E. elnökét, valamint a vele együtt érkezett ven
dégeket hazafias szellemű, magas rttplü szavakkal üd
vözölte. Az üdvözlő beszédre a F. M. K. E. elnöke vá
laszolt s a szives, magyaros fogadtatásért köszöuotót 
fojezto ki a vármegye első tisztviselőjének. A vendéglátó 
város nevében a város bírája igazán szívből fakadó, 
hazafias szavakkal üdvözölte az ünnepségekre érkezett 
vendégeket, mely üdvözlésre Lite Gyula honli főispán 
válaszolt.

Ezután megkezdődött a bevonulás. A vendégeknek 
számtalan, szobbuél-szobb fogat állott rendelkezésükre, 
melyeken keitesével-liármnsával elhelyezkedve, robogtak 
végig a fellobogózott utczákon, kiki előre kijelölt szállására.

A város külső képe igazán iiujíozáns látványt 
uj ujtott. Majdnem minden épületen nemzeti színit lobogó 

itt-ott tarkázva a vármegye és egyéb macán

családi névbe ment át, jólcliet a Mutbnánszky-család 
egyenes vérbeli leszármazása a Bcniczky-törzsnok.

Muthnai Lörincz nővérei után, ezek fiainak kény
telen volt a birtokból kvartalicziumot adni, de ezek pénz 
helyett földbirtokot követellek s az igy kihasított birtok- 
rész Medovárnak neveztetett s Lőrincznek unokatestvérei, 
nővéreinek a fiai a medovári előnevel vették lel.

Muthnai Lörincz cs testvérei magtalanul hallak cl, 
minek következtében llunyady János kormányzó M P.'-ben 
Szontmiklóssy Pongrácz közbenjárására s ajánlatára Alsó
malmát rokonának, Beniczy Györgynek s általa fiainak, 
Miklós, János és Andrásnak adományozd 
birtokot, illetve ment át újból a Beniczkyekrc 1450-ben 
Alsómufhna, a Muthnai-család rövid élete után. A birtok- 
beállitást a konvent foganatosította s azt László király 
1453-ban jóváhagyta, illetve a donácziót megerősítette.

s z e r e te tte lje s  lé g y  v é r e iv e l.  És m ég is  é r ez tü k , lakok tele a város szép hölgyeivel, kik kendőket lobog
tatva üdvözölték a kocsikon érkezőket. Legszebb, leg
díszesebb a vármegyeháza volt, mélynek falait alig 
lehetett látni a temérdek virág- és fenyÖgálydisztŐI. A 
nagykapu elölt gyönyörű diadalkapu állott, „Isten hozott" 
(“zimii magyaros felirattal. Nemcsak a szemnek nyújtóit 
mindez bőséges látnivalót, de lelkünk, szivünk is fel
melegedett a külsőségeken, mert éreztük, ha a városi 
lakosságnak szivét nem járta volna át o nagy nap fon
tosságának igaz, öszinto érzete, nem mutathatott volna a 
külsőségekben sem ily szép, harmonikus egyöntetűséget.

pribóczi és Mykelaiv} birtokot s több falut Zólyomban 
s igy alapvetője lett a több megyékre terjedő Beniczky - 
uradalmaknak.

Beniczky Tamás hatalmas ellenfelével, Ncczjiál uj 
urával, Kusawy Josili Andrással huzamosabban perle
kedvén.

Körmöcztöl perköltségekre 200 arany forintot vett 
fel, elzálogosítván Alsómutknáloly feltétel mellett, hogyha 
ö, vagy fiai, Miklós és György 20 év alatt Alsómutlmát 
ki nem váltják, az Körmöcznek birtokába megy át, más 
pedig nem válthalja ki. »S mivel sem ő, sem fiai nem 

. . . C?C.r i váltották vissza, de a föld s réteket használták, ebből 
uj per támadt.

A megye előtt Kürmöcz húzta a rüvidebbct, de 
a város a kir. táblához folobbezvén, itt Könuöcz lett a

Az iyazyató választmány ülése.

Este 7 órára nagy és intelligens közönség gyülo- 
kezott össze a vármegyeház tanácstermében, hol a 
mondott időben az igazgaióválaszlmány ülése volt meg
tartandó. A terem zsúfolásig megtelt s a nagy, széles 
karzat sem lett volna képes többé befogadni egy hőket

Beniczky György Medovári János ellen perelt, KJ’özl0S» ez cllcn Pe<li6  a két 1Jeniczky élt perújítással m _ Valamivel hét óra után megjelentek az ogyc-
...i . . . ............ ItHv/in I*. t í iiiid fil/ílt k'Ormiif-v 11 li lí v:t ii :i lif*r. . . .  . . .hogy ax többet foglalt volna cl a jogosnál AMmuthna Bitl,orí  István palatínus előtt. Kdrmiicr, óhajtván a per- 

lipnild részéből. A per kimenetele ismeretlen. György »®k vdSo t. ,otni> a rendkívüli kiadásokat kímélni, 600 
halála után a nyugati részt fia, János tartotla inog, ki aranyat Ígért a két testvérnek. Ezen rendkívüli nagy 
Hojnynak ncvezlclott, a keletit pedig Borbála nevll összeget azért áldozta lel, mivel már okkor fölad s
nővére fiának, Beniczky Tamásnak adományozta. Hojny
János magtalanul halt el s Boniczi Tamást fogadta örök- város a Chepchen-Vladár 
ségébe. Ezen Tamásnak neje volt Mykcfalvy Mártha 
Ö volt a Beniczky-család ősei között a legnagyobb bir 
tokszerzö. Örökség utján anyja után kapta Alsómutlmát,
házasság utján pedig néhai Kadó komes örökségét, a i íFolyt. k«v.)

középső Muthnát részint megvette, részint elfoglalta
■saládtól s az uj tclcpilvényok 

is már birtokában voltak a fürdővel s Hájjal s közbe 
esett a nagykiterjedésü nlsómuthiia, mit minden áion 
iparkodott megszerezni.

.>Uiet igazgató választ mány ának tagjai, élükön Thuróczy 
Vilmos elnökkel s helyet foglaltak a virágokkal feldí
szített, zöld posztós tanácskozási asztalok körül.

Miután az elnök üdvözölte az összegyűlt tagokat, 
az ülést megnyitotta. Egyúttal azt a kérelmet terjesztette 
a bizottság elé, hogy az elnökség állal benyújtott hatá- 
rozali javaslatokat most az igazgaióválaszlmány ülésén 
vitassák meg kellő alapossággal, hogy a közgyűlés 
minden inczidons nélkül, lehetőleg egyhangú határozatot 
hozhasson. Egyúttal indítványozza, hogy József királyi
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borong ellmnylu felett érzeti liij'laluiának a kiizgjltlés 
a fenséges családhoz Inlézondll follnitban ntljbn kifejezést. 
A bizottsági tagok élónk helyeslése mellett, özek elő
adása után, áttérlek a benyújtóit határozati javaslatok 
megvitatására, melyeket az elnökség felkérése folytán 
Clair Vilmos ogyostlloti titkár olvasott fel. A határozati 
javaslatok, nagy vonásokban, a következők: Az egyestl- 
let igazgatása czimll fojezotnél indiiványoztatik, hogy a 
XXIII. közgyűlés alkalmából O Folségét alattvalói hű
séggel Üdvözölje a közgyűlés. a z  elhunyt József fölig 
emlékezete pedig a közgyűlési jegyzőkönyvbe ürökit- 
tcssék meg. A J'\ M. K. IC. törvényhatósági választmá
nyainak működését tárgyaló fejezetnél nagy és széles 
mederben folyó vita indult inog azon kérdés körül, hogy 
a tálraíürodi közgyűlésen hozott, azon határozat, mely 
szerint utasiftatott az elnökség, hogy az ogyosltlet által 
lontartott óvodákat lassanként adja állami kezelésbe, 
kellő mértékhon végrehajtatott-e, vagy sem, A vitára 
szükséges anyagot a tormosi uj ovoda megnyitása és a 
boczkói ovoda Ügyében benyújtott azon határozati javas
lat szolgáltatta, hogy ez utóbbi ovoda állami kezelésbe 
no adassék át. A vitát Bvrv.cz Gyula kir. tanfelügyelő 
indította meg, ki nőm látja végrehajtva lenni az egye
sület fentebb jelzott határozatát akkor, midőn a már 
meghozott határozat daczára vonakodunk az ovodák 
állami kezelésbo leondö átadásától, mint ezt a boczkói 
eset is mulatja. Kérdi, micsoda különös ok vezette az 
egyesületet, hogy ezen ovodát tovább is saját kezelés
ben szándékolja fonlartani V Hasonló értelemben szólal 
lel Libertényi János nyitravármegyoi tanfelügyelő is.

Miután Gyttrki Géza dr., Nyitravármegyo főügyésze, 
mint ügyvozotö alelnök és Clair Vilmos titkár a íolvotott 
kérdésokro a szükségos íolvilágositásokat megadták, a 
választmány a benyújtott határozati javaslatokat változat
lanul olíogadja.

Hasonlóképon változatlan szövegezésben fogadja el 
az évkönyv III., IV., V., VI., VII., V ili. és IX. fejeze
téhez benyújtott határozati javaslatokat is.

A határozati javaslatok letárgyalása után az elnök 
kérdést intéz a választmány tagjaihoz, hogy nincs-e 
valami indítvány, melynok tárgyalása a közgyűlés elé 
vitessék. Miután felszólalás nőm történt, az elnök a 
választmány ülését, a jelenlévők lelkes éljonzéso között, 
bezárja.

Az ismerkedő estély.
A választmányi Uiéson jelönié vő közönség leg

nagyobb részo, az ülés bezárása után, az U radalm i 
szállóim sietett, hogy részt vegyen a vendégek tisztelő
iére rendezett ismerkedő estélyen. A szálloda nagytermo 
és az összes mellékholyiscgok annyira tümvo voltak, 
hogy aki valamivel később érkezett, az már a lerombol 
teljesen kiszorult.

Vacsora alatt az ajsÓkubini czigány játszott szebbnél- 
szebb magyar nótákat, mely nóták lelkesítő hatása alatt, 
a jelenlevő fiatalság alig várta az aszlalbomást, hogy 
félretéve az asztalokat, tánezra perdülhessen. A jó példát 
erre a vármegye főjegyzője, Zmeskál György szolgáltatta, 
akiről a jókedv csakhamar átragadt az egész társaságra.

Közgyűlés.
Reggel 8 óra 80 perczkor induló külön vonattal 

ment a közgyülésro törekvők nagy része Arvaváraljára, 
hol az állomás szépen és ízlésesen volt feldíszítve. Az 
Árva folyó áthidalásánál, közvetlen a vár alatt, óriási 
diadalkapu fogadta a közönséget.

Az érkezők legnagyobb részo egyenesen a várba 
ment, hogy megtekinthesse, hogy gyönyörködhessen egy 
letűnt kor e fenségos emlékében.

Magasan, majdnem felhőkig érő fejjel emelkedik 
ki az Árva völgyéből egy szikla, melyen haragos moraj
jal törnek meg a folyó gyorsan siető habjai. E sziklán 
épült tol a hajdankor sasfészko. Gyönyörű, elragadó kép. 
Lelkünk eltelik valami csudálatos érzéssel, mely mind
inkább fokozódik, valahogy jobban és jobban megismer
kedünk az épitkezés merész részleteivel.

Mig az érkezett vondégok ogyrészo a vár és a 
vidék csodás szépségűinek élvezetébe merült, addig a 
másik rész a vár kápolnájában misét hallgatott, melyot 
Bolyha Árpád uradalmi plébános ezolehrált. Miso után az 
uradalmi tisztek kalauzolása melleit a múzeumot és a 
régiségtárt tekintette meg a közönség, melynek bofojoz- 
tévol lassan gyülekezni kezdtek a vár nagy torlaszán, 
melyen a közgyűlés volt megtartandó.

A nagy és díszes közönség körében ott láttuk a 
felvidéki vármegyék előkelőségeit. Jelen volnak : Thuráczy 
Vilmos, Nyitravármegyo főispánja, a F. M. K. E. elnöke, 
Lits Gyula, II ont vármegye főispánja, itj. Justh György, 
Turóczvármegyo főispánja, CsiUayhyMrisoí, Arvavármogyo 
főispánja, tizmrecsányi György, ny. főispán, Czobor László, 
lionti, Beniczky Kálmán luróczi, Juöb Marczel liptói, 
Bulla György árvái alispánokat. Zólyomvármegyo kép

viseletében Butlih Ödöu főjegyzőt. Körmüczbáiiya városát 
1‘alkovics Emil polgármester képviselte. Ezeken kivül 
jelen voltak : Berece Gyula luróczi, Libertényi Gusztáv 
nyitrai, Alpdry Gyula zólyomi kir. tanfelügyelők. Vár
megyénk részéről a következők vettek részi a köz
gyűlésen: Justh Foroncz orsz. képvisolö, Beniczky Ákos 
főjegyző, Zorkóczy Tivadar főszolgabíró, Dávid János, 
Velits Kálmán, Zorkóczy Tibor és Duyovicli Titus a 
F. M. K. E. tagjai.

Valamivel 11 óra előtt megkezdődött a közgyűlés 
a következő napirenddel:

1. Elnöki megnyitó.
2. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére 

bárom egyesületi tag kiküldése.
3. Boldogomlékll József cs. és kir. főhorezog Ö 

Fensége, elhunyt legmagasabb Védnökünk omlékezote. 
Az emlék beszédet Lits Gyula, Hontvármogyo főispánja, 
a F. M. K. E. tb. olnöke tartja.

4. A magyar társadalom és a nomzotiségok. Érte
kezés. Tartja Hets Ödön, a F. M. K. E. budapesti 
választmányának alolnöko.

5. Ügyvezető alolnük beszámolója az egyesület 
l ‘J04— 1905. évi munkásságáról.

6. Az elnökség 11)04—1905. évi jelontéso és az 
igazgató választmány határozati javaslatai.

7. Az egyesület 1904. évi összzárszámadása és a 
törvényszerű fölmentvény megszavazása.

8. Az egyesület 1906. évi öszköltségvotésének meg
állapítása és esetleg a törvényhatósági választmányok 
kapcsolatos javaslatai.

9. Egyes vármogyoi és városi választmányok meg
alakulásának bojulonlése és tudomásul vétele.

10. A zárszámadás vizsgáló bizottság egy tagjának 
megválasztása.

| 11. Az 1906. évi közgyűlés holyénok mogliatározása.
12. Indítványok, amelyek az alapszabályok 16. § a 

értelméből), a központi elnökséghez írásban beadattak, 
j Thuráczy Vilmos elnök gyönyörű és tartalmas mog- 
nyiló beszédében, melyei lapunk vezető bolyén egész terje
delmében közlünk, a népoktutásügyi tervezettel foglalkozott 
s azt az álláspontot foglalta el, hogy a népoktatás minden 
irányban nemzeti legyen. Az elnöki megnyitó után 

' Csillaghy József főispán Arvavármogyo küzönségo nevében 
üdvözölte az elnökséget és az összegyűlt tagokat az ősi 
vár falai közölt. Soha méltóbb helyet keresve sem 
találhatott volna az egyesület *a közgyűlés megtartására,

1 mint ezt az (isi vá at, moly immlig védő helye vala a 
szabadságnak és a magyar eszméknek. I dvözli újból az 
egy begy Ültöket s kívánja, hogy hazafias és nemzeti 

1 törekvéseiket az isten áldása kiséije.
A beszéd elhangzása után Clair Vilmos, az ogyc- 

1 sülét buzgó titkára bejelentette, hogy a társegyosllletck 
.képviseletéből! a pozsonyi közművelődési egyesület 

Ubersclial 1‘al jogakadémiai tanárt, a Magyar kárpát 
i egyesülőt Mikeházy Gyulát, a múzeumok és könyvtárak 
országos egyesülete Oyöryy Aladárt, az országos nemzeti 
szövetség pedig tízundy Karoly urat küldte ki.

(Jberschal Pál lelkes, hazafias tüztöl áthatott szavak
ban mondja el a tcslveregycsillét tizenötét. Véleménye 
szerint az egyesület erejűnek, az igazi magyaros művelt
ség terjesztésében kell megnyilvánulnia. Fel kell karolni 
minden újabb eszmét, minden újabb törekvést, mely a 
nemzeti ügy előbbre vitelén (áradozik, do viszont kezet 
lógva költ leszorítani a küzdtérröl miuden oly eszmét, 
mely hazát és isleut megtagadva, nemzet elleni irányú 
eszméket ipaikodik a lelkűkbe lopni s ezek a nemzet
közi szocidlizfuus és a nemzetiséyi törekvések.

A nagyhatású liezsed után Mikeházy Gyula 
üdvözölte az egyesületet a Kárpátogyosülot uoveben. 
A bőszed elhangzása után Lits Gyula, Uoutvármegye 
főispánja mondta el lormailag gyönyörű, előadásában tar
talmas emiékboszédjét, az egyesület elhunyt védnöke 
József íőlierczeg teleti. / r.latos magyarsággal előadott
emlékbeszéd elhangzása u.an tíyilrky  Géza ügyvezető 
alelnök az egyesület ogcsz eyi működését felölelő 
beszédét mondotta el, melyot gyakran szakított mog a 
közönség felhangzó tetszésnyilvánítása. Végül Jlatsch 
Ödön fővárosi Ügyvéd bőszéit a nemzetiségi kérdésről 
s a felvidéki magyarság hivatásáról.

A lelkesült hangulatban Jelolyó közgyűlést ezután 
Thuráczy \  limes elnök szép és leikot omoló záróbeszéddel 
rekesztetto be, mely után az egyesület tagjai a varból 
a/, árvái uradalom által rundozett bankettre sióitok lo.

A bankét.
Az uradalom nagy épllleténok udvarán 3:'»U személyre 

toritott asztal várta az érkozö vendégeket. Maga a rende
zés, a foldiszitett asztalok s a pompás étlap, mindez az 
uradalom páratlan vendégszeretetéről és bőkezűségéről 
lett tanúságot. Az ebédnél az alsókubinl czigánybanda

játszott, szépséges magyar nótáival gyönyörködtetvo a 
közönséget.

Az olsö íolküszönlöt Thuráczy Vilmos főispán 
mondotta a királyra, molyét a vendégek állva hallgattak 
végig. Utána Bulla György alispán lelkes szavak kísére
tében a vondégekot köszöntötte fel, melyre Berecz 
Gyula kir. tanfelügyelő mondott igen sikerült válaszban 
küszünotot.

A jolonlevö alispánok nevében Czobor László 
köszöntő mog a szives vengéglátást. Az uradalom nevé
ben Kubinyi Miklós, uradalmi ügyész szólalt fel, sajnál
kozásának adva kiíojezést, hogy a kormányzó Pálffy 
József gróf személyes megjelenésében gátolva van s igy 
ő kénytelen az ö novében üdvözölni az uradalom vendé
geit. ,11a valami nőm úgy sikerült volna, amint ő azt 
mindenki megelégedésére rendezni óhajtotta volna, kéri 
a megjelentek szives elnézését. Erre Lits  Gyula és 
(Jberschal Pál válaszoltak, megköszönve az uradalom 
kitüntető vendéglátását.

A bankét elhúzódott egész öt óráig, mikor is a 
vendégek jó része a 6 órakor induló vonathoz sietett, 
magukkal vivén a lefolyt közgyűlés magasztos emlékeit.

A társaság azon része, mely a következő napra 
forvezoit zákopanjei kirándulásra készült, még tovább is 
együtt maradt.

h í r e i n k .

Károlyfaln pusztulása.
Rövid idöküzökbon harmadszor vagyunk kénytele

nek ogész községek pusztulását regisztrálni. A szeren
cséién kisfalvi tüzet a felsőturcseki követte, moly az 
egész község népét koldussá, íöldöníutóvá tette, most 
ismét Károlyfalu rettenetes tüzéről kell hirt adnunk, 
melynek, 4 —5 ház kivételével, az üsszos lakóházak 
istállók, és csűrük martalékul estek.

A tűz folyó hó 24-én délután 3 órakor keletkezett 
Blacho János károlyfalvi gazda csűrében, melyet a 
hirtelen feltámadt szél annyira élesztett, hogy néhány 
pillanat alatt, házról-házra elliarapódzva, a fél falu lán
gokban állott. Ily körülmények között az oltásról szó 
sem lehetett. A fejvesztett, kétségbeesett lakosság inkább 
arra törekedett, hogy ingóságaiból megmentse azt, amit 
menteni lehetett.

Szerencse még, hogy a lakosság legnagyobb része 
a tűz keletkezésekor otthon tartózkodott, mert ma nem 
volna a szegény népnek párnája, mire fáiadt fejét le
hajtsa. Kenyere, gabonája, a télre összegyűjtött készlete 
min t odaégott, úgy, hogy az egész falu népe, — hacsak 
a könyörületes, emberbaráti szivek segítségére nem 
sietnek, nehéz sorsnak, éhségnek néz elébe.

A tűz az éj folyamán még mindig égett, rettenetes 
lángolása, mely pirosra festette a magasban úszó felhő
ket, csak akkor lohadt le, mikor már mindéül fölemész
tett, ami éghető útjában állott. A pusztulás képe ijesztő. 
a . virágzó község házainak bolyét csak ogy-egy balom 
még mindig tüzes üszög jelzi, csak elszórtan merednek 
az égnek cgy-cgy kőház füstös és korommal teli fal
maradványai.

a  szegény nép a romok között keresgél s szedi 
összo apró boliuiait, amelyeket a lángok a teljes pusz
tulástól mogki méltók, vagy amelyek a mindennapi fog
lalkozáshoz még használható állapotban hátramaradtak.

A tűz keletkezésének okát oz ideig kikutatni nem 
sikerüli, de amint beszélik, ismét a gondatlanság bor
zasztó következményeivel állunk szemben. — Beszélik 
ugyanis, hogy Blacho János gazda béroso a tűz kelet
kezése napján égő pipáját, mialatt a csűrben szecskát 
vágott, valahová a száraz takarmány mellé tette s a 
pipából kihulló tűz lobbantotta lángra a gyúlékony, ki
száradt takarmányt.

A község lakosainak nyomorát nagyban nüvoli az 
a körülmény, hogy som a leégett házak nagy része, 
sem a csűrökbe felhalmozott gabona biztosítva egyáltalán 
nőm volt. A kár meghaladja a 200.000 koronát.

— Szent István napja. A magyarok első nagy 
királyának ünnepét az idén is méltóan ünnepelte meg 
a turóczi magyarság. A megyei és állami tisztviselők, a 
vármegye alispánjának vozotéso mollolt, IcstUlotileg 
vetlek reszt a róin. katb. templomban végzett isteni 
tiszteleten.

— ltakovszky Iván em lékezete. Vár
megyénk főispánja, ifj. J u s t h  György, a köz
igazgatási bizottság f. hó 12-én megtartott 
Uleseben meleg hangon emlékezett meg arról 
a súlyos veszteségről, a mely a vármegyét 
l i a k o v s z k y  Iván rákói nagybirtokos halálával 
érte. Szép, lelkes szavakban méltatta az el
hunyt nagy és felejthetetlen érdemeit, s kérte
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a közigazgatási bizottságot, hogy a bizottság 
a veszteség felett érzett fajdalmának jegyző
könyvileg adjon kifejezést.

— Eljegyzés. Aman Arnold dr., beszterczebányai 
ügyvéd, a f .  hó 24-én jegyezte el Ptch Dezső helybeli 
állami alerdőfolügyelő kedves és bájos leányát, Idát.

— Adakozások. A szepesváraljai tüzkárosultak 
javára, Krausz .Sándor állami tanító és Perlzweig J. 
ruttkai lakosok 56 kor. 90 Biliért gyűjtöttek, moly 
összeget Zimancsik István ur, a segélyző bizottság elnökej 
köszönettel nyugtáz.

— Felvidéki színészet. Farkas Ferencz dr. szín- 
társulata, mint nekünk Zólyomból Írják — a szezon 
befojezto után, a társulat tagjainak 2 heti szünetet 
adott. A szünet letelte után, szeptember hó első napjai' 
bán, a társulat Krompachon fogja előadásait megkezdeni.

— Az állami utak törzskönyvezése. A nm. m.
kir. kereskedelemügyi miniszter ur rendeloto folytán a 
megye terülotén átvonuló állami utak törzskönyvezése a 
f. hó 24-én vette kezdetét. A törzskönyvező bizottságban 
részt vesz a vármegye alispánja, Borbély Kálmán kir. 
főmérnök és a magyar kir. kereskedelemügyi miniszter 
kiküldöttje: Czekelius, min. tanácsos. A munkálatok 
bevégzése 3 —4 napi időt fog igénybe venni.

— Belratások. A turóczszentmártoni állami elemi 
iskolában és kisdedóvóban az 1905—1906. tanévi beira
tások f. évi szeptember hó 1., 2., 3. és 4-én délelőtt 
9— 12-ig és délután 2—4-ig (3-án csak délelőtt) az elemi 
iskola IV. osztályú tantermében lesznek megtartva. Ezen 
intézetek bármelyikébe először beiratkozó gyermekek, 
születési bizonyítványt (melyet az anyakönyvvezotő e 
czélra díjtalanul állít ki) s ha másutt jártak iskolába, 
iskolai bizonyítványt tartoznak bemutatni. Tandíj az 
elemi iskolában évi 4 korona, a kisdedóvóban 8 korona. 
Felvételi dij az elemi iskolában 80 fillér, a kisdedóvóban 
1 korona. Szegény szülök gyermekei a tandíjfizetés alól 
felmentetnek s ingyen tankönyveket is kapnak, ha az 
iránti kérelmüket a beiratásnál szóbelileg bejelentik. Aki 
a tandíjmentességet nem szegénységénél fogva, de más 
tzimen óhajtja elnyerni, ez iránti kérvényét a kir. tan- 
felügyelöséghez czimezve, a beiratáskor alulírottnál 
nyújtsa be. A beiratásnál minden gyermek szülőjével, 
illetve gyámjával tartozik megjelenni. Turóczszentmárton, 
1905. augusztus hó 24-én, Wunder József, igazgató.

— 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 használ-e már az Antidol-t, amely 
nagyszerű hatásáért arany éremmel lett kitüntetve. Egy 
Uvegecske ára 1 korona 20 fillér és 35-ször mulaszthatja 
el vele fejfájását. Kapható Gazdik János gyógyszerész 
urnái Körmöczbánya.

Nyárt m enetrend
A magyar királyi államvasutakon i
(Érvényes 1905. évi május 1-tő! kezdve.)

Budapest—T.-S zt-M árton : T.-Szt.-Márton -B u da pe s t:

Gyv. i. reggel 7-10, é.d. u. 1-38 i .d .u . 2'54, é. esto 9'10
Szv. i. d. o. 9-35, é. este 7 52 i. reg. 8 42, é. este 7 00
Gyv. i d. u. 3 30, é. este 10-21 i. reg. 6-08, é. d. u. 12-40
Szv. i. d. u. 5-35. é. reg. 4"18 i. este 11-35, é. d. e. 9-45
Vv. i. éjjel 1110, é.d . 0.11-41 i.d .u . 4-57, é. reg. 5 20

T.-Szt.-Márton— R uttka : Ruttka—T.-Szt.-M árton:

Felelős szerk . BERECZ GYULA. — Főmunkatáns DUG0VIC8 TITUS.

tanszerek,
iró- és rajzeszközök, 

iskolai
n y o m t a t v á n y o k

kaphatók

M o s h ó c z i
Feren czn é

KöttyV- f j  p a p irK efe sK eá ö sö h en
Turóczszentmártonban.

Gyv. i.d .u . 1-39, é. d. u. 1-47 i .d .u . 2 45 , é.d . u. 2-53 
Szv. i. esto 7-54, é. este 8-03 i. reg. 8-30, é. reg. 8-40
Gyv. i. esto 10-22, é. este 10-30 i. reg. 5 59, é. reg. 6 07
Szv. i. reg. 4-20, é. reg. 4-30 i. este 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

A FS-ut 63. jz . házban 2 szoba, dKsKatnra, 
Kert- íi  egyéb ntelUHhelyiságeKböl állá

l a k á s
november 1-től Kiadd. Közelebbi felvilágo
sítással szolgál a tulajdonos Gazdi!; János 
gyágyszerász Körmöczbányán, Vagy pedig 

helyben JVtitroVszKy Rudolf nr.

Budapest ny.— Zsolna: Zsolna— Budapest:

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

A os. és kir. szab. Eassa-Oderbergl vasutakon:

Kassa— R uttka : Ruttka—Kassa:

Szv. i. reg. 5-27 é. d. u. 12-10 Gyv. i. reg. 4-01 é. d. e. 8-30 
Szv. i. reg. 7-40 é. d. u. 2-06 Szv. i. reg. 4-50 é. d. e. 11-50 
Gyv. i. d. u. 12-35 é. d. u. 5-36 Szv. i. d. o. 8-35 é. d. u. 4-18 
Szv. i. d. u. 12-46 é. este 8-13 Gyv. i. d. u. 12-17 ó. d. u. 4 48 
Szv. i.d .u . 3 5 5  é. este 1105 Szv. i. d. u. 2.36 é. esto 8-40 
Gyv. i. esto 7-30 é. éjjel 12*02 Szv. i. d. u. 4.23 é.éjjeli 1-35 
Vv. i. esto 10-45 é. reg. 5-49 Vv. i. este 10.40 é. rog. 6-14

Ruttka— Zsolna: Zsolna— Ruttka :

Szv. i. reg. G-30 é. reg. 6-58 Gyv. i. éjjel 3-35 é. éjjel 3.57 
Szv. i. d. u. 12-31 é. d. u. 1-00 Szv. i. reg. 4-10 é. reg. 4 36 
Szv.i.u .d . 2-21 é. d. u. 2-50 Szv. i. reg. 7 -45é.d .o . 8 1 5  
Gyv. i. d. u. 5-42 é. este 6 04 Gyv. i. d. e. 11-50 é. d. u. 1212  
Szv. i. este 8-33 é. esto 9 00 Szv. i. d. u. 1-50 é. d. u. 2-20 
Szv. i, éjjel 11-17 é. éjjel 11*42 Szv. i. d. u. 3*34 é. d. u. 4*03 
12*07 é. éjjel 12-07 é. éjjel 12-29 Szv. i. este9-20é. esto 9*50

Hat gimnáziumot jó sikerrel végzett ifjú

= gyógyszerész-gyakornokul =====
fölvétetik. Az illető a magyar nyelven kivtll 
németül és tótul is értsen. Szorgalmas, törekvő 
ifjú legyen. Ellátáson kívül a 2-ik és 3-ik évben 
érdem szerint zsebpénzt is kap. Ajánlatok 
szülök és gyámok utján kéretnek Gazdik János 

gyógyszerész czimére Körmöczbányára.

W ix jYiiKsa
liszt-, fűszer-, cseme^

T u ró c z sz en tm á r to n
csemege-, bor-, szeszesital-, 

kókuszzsir-, üveg-, és porczellánraktára. z z n m

Ablaküvegezések, “ mS
fénykép- és képkeretek nagy választékban.

Vadon termő,
hegyi gyümölcsből készült, legfinomabb zamatu

málnaszörpöt
5 kilós bádogdobozokban 7 koronáért bér- 
meutve szállít Gazdik János gyógyszerész 

Körmöczbányán.

Egy turóczi nemes család tulajdonát képező értékes

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

Occassió!Occassió!
Van szerencsém an. é. közönség szives tudomására hozni, hogy budap esti, bécsi, brünni 
és berlin i nagy bevásárló utamról haza tértem és igy raktáromat alegujabb őszi és téli 
divat czikkekkel dús választékban felszereltem. Egyúttal közhírré teszem, hogy üzletemet

NŐI KONFEKTIÓVAL,
úgymint őszi Je lö ltö kke l, J a k e te k k e l, ra g lá n o k k a l, g y e rm e k p a la tó k k a l
s mind e szakba vágó czikket kibővítettem. Igen ajánlom nagy választékú női és férfi 
szö ve te im et, b to u z-b árso n ya im at, b a rch e te im et, gyap jú - és pam ut- 
f la n e lle im e t stb. stb. Midőn a n. é. közönséget kitűnő és olcsó kiszolgálásáról biztosítom, 

kérem szives pártfogását.

GZILLER ALBERT T u ró c z s z e n tm á rto n .
X / ő 7 Ó r c 7 Ó *  Minden darab  szappan a Schicht névve 

L— I  tiszta  é s  ment káros alkatrészektől. =

Jcbicbl-szappan!
(S z a rv a s - és ku lc s s za p p a n )

a legjobb, használatban a legolcsóbb m in
den ruhanem ű és m osási m ódszer részére.

V A l ó l l ó o  • 25.000 koronát fizet Schicht György ezég Aussigban bárkinek, aki bebizonyítja, hogy 
• szappana a Schicht névvel valamely káros keveréket tartalmaz. ---̂  ■ ------- .

Kiadótulajdonos: ■oakóoil Forenoiné. Magyar Nyomda Turócxszentmáiton,
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