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Modern erkölcsök.
A mai kor gyermeke rendszerint kicsinylő 

vágy gúnyos mosolygással méri végig azt a 
szánulomraméltó embert, a ki a múltak iránti 
kegyeletével szemeit az elmúlt idők nagy 
alakjaihoz emeli fel. Ez a sajátságos izgalmas 
láz, mely ma az intézményeket és az emberek 
társaságát egyaránt mozgatja, valami babonás 
hatalommal ejti rabjaiul az iskolapadok közül 
kiszabaduló csemete szíveket. Mindenki siet a 
munkával, siet az élettel, s eszközeinek kivá
lasztásával ; siet kiélvezni és elhasználni min
dent a mi kívánatos, és e nagy, leküzdhetetlen, 
általános mohóság közben szinte mindenki 
megfeledkezni látszik az élet igazi céljairól; 
a nemes, hasznos munkáról, mely valójában 
az igazi ember tulajdonképeni hivatása volna. 
Maga a munka alárendelt jelentőségű eszköz, 
melyet utolsó esetben kényszerűségből elfo
gadnak a modern élet korán érő, hamar fony- 
nyadó hősei, de ambíciónak, célnak, pláne 
eszménynek elfogadni ugyan nem igen hajlandók.

Ennek a lázas, beteges kornak egyetlen 
célja, egyetlen bálványa: a s i k e r ;  bármi 
áron, bármi utón és bármily eszközökkel, csak 
sikerre törekszik mindenki, mert az uj tan 
szerint ez mindent igazol és mindent kiment. 
E roppant bálványra függesztett szemekkel 
nem halad, hanem tör kérlelhetetlenül előre 
a modern ember ; keresztülkasul gázol magá
nál ezerszer külömb embereken ; nem veti meg 
a hasznos segítséget, du a kit eltiporhat, azt 
nemcsak lenézi, de ha leheti, meg is rúgja: 
vae viclis! Előre, a siker ilyen utakon vezet 
keresztül.

Azok a nagy igazságok, melyek az emberi 
társadalmat újjáalakították s egy szép jövő 
hajnalpírjával derengették be, lassanként olyan 
ködforma szürkeséggé folynak össze; az ember
szeretet, a lürehnesség, a méltányosság, az 
élettapasztalatnak, bölcsességnek, a becsületes, 
hasznos munkának tisztelete, megmosolyogni 
való ócska ideákul tűnnek elő. Mik azok ? A 
siker a fő ;  előre, csak előre a meddig csak 
lehel; ebben a versenyben nem tehetség

határoz, hanem a szusz: a ki tüdővel győzi, 
azé a siker, az ér el a célhoz.

A fogalmak megvannak ennek a hajszának 
a jellemzéséhez, keresztneveik : stréberség.
krakélerség, az energia, lovagiasság s egyéb 
ily fontos kellékek, melyek nélkül a társadalmi 
bősök mai hajszájában ugyancsak alól marad 
az ember, mégha a legjelesebb egyéni tulajdon
ságok birtokában is. Uram leremtőm, m i c s o d a  
e r k ö l c s i  k ha ő s z  ez !

Elvonulnak szemeim előtt azok a régi jó 
nehézkes mozgású csupa szív alakok, a kik 
jóakaratú nyájassággal fogták meg az éleibe 
kilépő ifjú kezét. Azt kérdezték rendszerint, 
hogy: öcsém, szeretsz- e dolgozni? Gyülölöd- 
e a hazugságot? Majd elbeszélgettek a h a z á 
ról . . .  szerelni kell azt és meghalni érte, hogy ha 
úgy fordul a dolog. Micsoda más világ volt ez!

Ma óva intik az ifjút, hogy vigyázzon a 
nyelvére, nehogy kitalálja mondani a mit a 
szive talán még érez: az igazságot. Simának 
kell lenni és mindenekfelett lovagiasnak, a 
mi annyit jelent, hogy bántani mindenki szabad, 
de eltűrni semmit.

Nagyon helyén való, sőt egy kicsit szük
séges is, hogy különbséget tegyünk becsület 
és lovagiasság közölt. Mert bár sajátságos, de 
mégis tény, hogy e kettő , ma könnyen ellehet 
egymás nélkül. Tiszta jellem, fedhetlen élet, 
hasznos munka a maLAhí-ória szerint még 
nem lovagiasság, s viszont a büntetőtörvény
nyel való kolliziók dacára még mindig igen 
lovagiasak maradhatunk, s a fő az, hogy lova- 
giasak legyünk. Magyarországon még a telek
könyvi ügyeket is lovagias úton szokták elin
tézni s inkább pénzzel vagy protekcióval az 
igazi becsület beli ügyeket. Definilive alig lehetne 
máskép kifejezni a lovagiasság fogalmát mint 
azzal, hogy a lovagiasság nern egyéb, mint a 
becsületnek látszata.

Akárhány lovagias emberkéi láthatunk 
szanaszét, a kinek eszébe sem jut, hogy durva 
energiájával mennyi igazi érdem előtt vágta be 
a jól megérdemelt előhaladás útját; a ki ügyet 
sem vet arra, mennyi fájdalom, mennyi köny, 

I mennyi rombadőlt remény jelzi azt a fényes

karriért, a melyen ő olyan büszkén, felemelt 
fővel halad előre a siker, a mindenható, a 
bálványozott siker felé.

Néha leugrálnak ezek a lovagias alakok 
a harmadik emeletről, de a mai társadalom 
kórágyában oly könnyen s oly szaporán szü
letik más, a ki az elhagyott helyet betöltse. 
Tele vannak ezek hazaszeretettel; olyan édes 
a hazáért é lni! S a sikertől elkábult társa
dalom nem birja vagy nem akarja meglátni a 
forintokat, melyekkel azt a hazaszeretetet a 
munkás polgárok rovására megfizettetik.

Bármint mosolyogjanak a lovagias emberek, 
ez a mai társadalom, modern erkölcseivel igen 
szánalmas és mindenekelőtt meglehetősen undo
rító látvány azok előtt, a kik az emberi élet 
hivatását az ősök tiszta hagyományaiban, egy
szerű, de igazi erkölcseiben : az igazságban és 
a becsületes, hazaszerető munkában igyekeznek 
felkeresni és feltalálni. Mi megmosolyogjuk 
ezt a nagy sietséget, ezt a mohóságot, a melylyel 
a stréberek az imádott sikerért rajonganak, s 
mint az orvos, a ki betegének ütereit fogván, 
konstatálja a nyavalyát, úgy tekintünk mi erre 
a hamis irányra, mint a társadalom kóros 
elváltozására; nem tűz, nem lélek lángja az, 
csak egy észrevehető, bár láthatatlan beteg
ségnek ijesztő szimptómája.

Nem borulunk le a modern erkölcsök 
hamis bálványai e l ő t t n é z z ü k  a lázt, a for
gatagot, mely annyi sok szívet megrészegít, 
annyi sok fejet megszédít és szomorúan jelez
zük, hogy ez betegség. Talán az első orvosság 
az, ha egy kis hűsítőt adunk ellene ; ime, még 
vannak, a kik látják, hogy ez kór, és igye
keznek ellene küzdeni.

S a történelem, a nagy természet ebben 
a küzdelemben, bizonyára erősebb lesz és meg
menti a beteget, ezt a láztól sorvadó, elvakult, 
beteg társadalmat. Ha új erőre kap, az egész
séggel bizonyára vissza fog térni igazi esz
ményeihez: a most kiveszett, elfeledett régiek 
régi, de igaz és nemes erkölcseihez, a melyek 
szerint a becsületet nem véren, hanem munkás 
verejtéken szerezhetjük.

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Á J A .
Turócinegyo flórája.*)
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III.
Első kirándulásom a podhrágyi Klak hegyre nem 

mondható sikerültnek. Május hó 12-ét szántam a Klak 
tavaszi flórájának tanulmányozására s tekintettel az ez 
évi korai tavaszra, a természet előrehaladott voltara, 
meglehetős eredményt vártam a mai kirándulástól. De 
szándékomat meghiúsította a folytonos nagy cső, mely 
mar reggel 7 órakor kezdődött s délutáni 4-ig tartott. 
Mindannak dacara vígan indultunk cl Podhrágyról, nem 
törődtünk a szakadó csővel, mert majdnem biztosra 
vettük, hogy az időnek meg kell változnia.

A Klak hegy a Nagy hatra hegyláncolatnak egyik 
legérdekesebb emelkedése. Magassága 1395 . 
turóci oldalait majdnem egészen a csúcsáig gyönyörű 
havasi rétek húzódnak, mindkét oldalról fenyvesekkel

*) Részlet szerzőnek ily című munkájából. A munka 
népszerű m ódon, m in tudományos rendszer szerint, hanem 
kirándulások alakjában ismerteti Turócniogye m .vénvvilágát, 
célja nem a szaktudósok, de a természet kedvein koz >11 ség 
figyelmét és érdeklődését Ml küllem a megye természeti szép
ségei iránt Ezért különös gondol fordít az egyes helyek föld
rajzi magyarázatára, ligyelemhe veszi a megye geológiai v iszo 
nyait s m ellőzve a található növények alkotó részéinek hosz- 
szndalmas leírását, inkább a növények életmódjára és közel tbcI 
hasznára fekteti a íősúlyt S mivel a munka utolso rejezotc 
tudom ányos rendszerbe foglalja össze az előbbi » *L .,  
népszerűén közölt anyagot : egyúttal 1 ? c 1 " lí*« nÁlható 
m egírandó inonographiajanál szerény adatként is fc

szegélyezve. A hegy teteje nagy .sziklatömegből áll, de 
a sziklákat nagyoobrészt a már kissé elcsenevészedett 
lucfenyők takarjak. Részint a havasi rétektől, részint a 
buja növényzettel benőtt sziklás hegytetőtől dús bota
nikai zsákmányt vártam. És tényleg, midőn augusztus 
8 au másodízben jartam a Klakon, csúcsán, valamint 
a hegy keleti (liplómegyei) oldalán gazdag havasi 
növényzetet találtam, bár — fájdalom —  a turóci 
oldala már le volt kaszálva.

Magáról a Klak hegyről és környékéről majd 
ez utóbbi kirándulásom Icirasa alkalmával emlékezem 
meg, most csak azon egynéhány növény felemlítésére 
szorítkozom, melyeket ez első kirándulásomról hoztam 
haza. Podhr.tgy községtől a Klak alá vezető völgy sem 
oly ritka növényzetet, sem oly érdekes alakulatokat 
nem tud feltüntetni, mint p. (ugyancsak a Nagy bátrá
ban lévő) Gagyeri völgy. Csak egyetlen egy érdekes 
növényt talaltam a völgyben, nem messze Podhrágytól, 
a patak jobb paitjan, a mely úgylátszik Túróéban 
csakis c helyen található s ez a Piros Pdponya (Physalis 
Aikekengi K) Hegyes vidékekén, különösen régi var- 
omladékokhoz közei (ezért l'odhrágyon is) szórványosan! 
fordul elő s azon növényekhez tartozik, melyeket a 
cigányok hoztak keletről, kik is a 17 . és 18. szazadban 
kóborlásaik közben egyes vidékeken hosszabb ideig 
tanyázván, különböző mérges és gyógynövényeket 
tenyésztettek. Piros bogyóit ezelőtt tényleg használták 
is í gyógyászatban (baccae Aikekengi Ildikababi, — 
neve °arab eredetű). Jelenleg kedvelt dísznövény, külö- 
n >sen a pántok bokros helyeit díszíti, de szobai kul
in ara is ajánlatos, mert az elvirágzás után sárgás-piros 
cseréje nagyon megnő és felfúvódik s egesz leien at 
megmarad. A Pdponya a Csucsorfélék (Soianaceae)

rendjéből való, mely rendhez vidékünk legmérgesebb 
növényei tartoznak. Ilyenek : a Maszlagus Nadragulya 
(Atropa belladonna L., a Sztránya és Velká között 
találtam igen szép példányokat), a liolonditó Csalmatok 
(Hyosciamus niger, L.), Maszlagos redöszirom (Datura 
stramonium L.) Keserédes és fekete Csucsor (Solanum 
dulcamara és nigrum ],.) Nem lesz érdektelen, ha fel
említem, hogy ugyanezen rendhez tartoznak a követ
kező, mindenki által ismert hasznos növények : a Bur
gonya (Solanum tuberosum L.), a Paradicsomalma (Lyco- 
pcrsicum esculentum Mill.), a Paprika (Capsicum annuum 
L.) és a Dohány (Nicotiana tabacum, L.) Ebből látható, 
hogy a fent elsorolt mérges növényeknek mily kedvelt 
és hasznos rokonaik vannak.*)

A podhrágyi völgyön folyton fölfelé haladva elju
tottunk a Klak lábánál elterülő » Tichiavy < nevű rétekig. 
Az itt lévő csűrök egyikében kerestünk menedéket a 
folyton szakadó eső elől. Keresztény béketüréssel vára
koztunk mintegy két óra hosszal, ekkor azonban jobb 
jövő reményében neki vágtunk a meredek és csúszós 
réteknek. Mindössze 400 métert emelkedhettünk úgy, 
(kiindulási pontunk mintegy 780 m. magas lehetett) 
még pedig a legnagyobb erőfeszítéssel, mert az eső 
folyton szakadt s a nedves fű oly csúszós volt, hogy 
leggyakrabban csak ncgykéziab maszhattunk. De e 
rövid úton is, habar mennyiségre nem nagy, de minő
ségre nézve igen becses botanikai zsákmányra tettünk 
szert. Találtuk ugyanis a következő s mind a havasi 
flórához tartozó növényeket : Tavaszi Gencidna vagy
Tárnics (Gcntiana verna L.), Havasi Szoldanella (Solda-

*) A Túróéban található C s ú c s o r f é l é k r ő l ,  kü lö
nösen az itt elsorolt mérges növényekről egy későbbi cikkben 
omlékezünk meg részletesebben, m eri virágzásuk is későbbre esik.
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Mit tehet a néptanító a nép jólé
tének előmozdításéra?

A néptanító feladata az iskolában keresendő. 
Itt tanítási és nevelési tevékenységével tanulóira és 
növendékeire hat és azokat összhangzatos módon a 
tökéletesedés oélja felé vezeti.

De tévedne az. ki azt hinné, hogy a néptanító 
szorosan vett iskolai tevékenységével már mindent 
megtett, mit tőle méltán várhatnak. Ellenkezőleg, ha 
nagy és szép feladata van az iskolai falakon helül, azo
kon kívül az élet nagy iskolájában és küzdterén is 
épen oly nagy és szép célt fog szem előtt tartani-

A néptanító fogalma már azt akarja mondani, 
hogy nemcsak a kis gyermekeket tanítsa, hanem hogy 
a felnőtteket is szó és tett által minden jóra, szépre 
és igazra vezesse és buzdítsa.

Igen is, az élet oly sokféle viszonyaiban a taní
tóra igen gyakran a legnemesebb feladat vár. Az élet 
tömkelegében ö a világító csillag, mely után a leg
jobbak indulnak. A rosszra hajló áramlatban Ő a 
jónak kezdeményezője vagy támasza. A tévelygőknek 
ő tud fetvilágosítást adni. Általában nincsen semmi 
jó, a mitől elzárkóznék, és a minek diadalra juttatá
sát nem segítené elő. Nincs eset, hol ő nem volna a 
nép tanácsadója és példányképe, erre minden tekin
tetben képesítve is van tájékozottsága, tiszta, komoly 
és minden aljastól óvakodó lelkülete által.

Ha már általában ily irány mellett sokat tehet 
a néptanító a népjólét előmozdítására, teheti azt még 
inkább a népélet különös viszonyaiban is.

A történet lapjain alig ragyog egy erény szeb
ben a hazafiságnál. Leonidastól. ki a görög thermo- 
phylei szorosban. Curtiustó), ki Róma piacán felál
dozta magát a haza jólétéért, egészen Kosssulhig. ki 
a haza újjá születését tűzte ki magának célul, mindig 
legnagyobb megtiszteltetésben részesüllek azok, kik 
hazájukat igazán szerelték. Azok közé kell. hogy tar
tozzék a tanító is és bizonyuljon annak hazafias 
dalok begyakorlása és hazafias ünnepélyek rendezése 
által az osztályban, hazafias beszédével és magatar
tásával a felnőttek között és a hazai intézmények 
Ifs törvények tiszteletben tartásával is. Ily példa által 
jójékonyan fog halni a hazafias szellem ápolására 
az iskolában és az állal az életre is, mely csak is u 
hazafiság talaján indulhat virulásnak. Legyen tehát a 
tanító hazafias érzelmű.

A társadalmi életben is nem egy eszközzel ren
delkezik a tanító a nép jólétére. Háza és .háztartása 
csekélyebb anyagi eszközeinél fogva, szeréin ebb lehet 
ugyan, de azért nincsen kizárva, hogy ott a rend, 
tisztaság és takarékosság uralkodjanak és mintaképen 
hassanak a megfigyelő népre. A közmondás mondja, 
hogy ha azt akarjuk megtudni, kic-oda az ember, 
akkor csak nézzük meg. hogy kivel társalog. Azért 
is a tanítót, az aljas iránynak mellőzésével, oiv tár
saságban fogjuk találni, hol a tisztesség, míveltség 
és erkölcsi irány meghonosúltak és vezércsillagul 
szolgálnak az egész társadalomnak. »Igaz barátság és 
szeretet utáni vágy. gyengéd és bensőleg művelt lel
kek kizárólagos joga* mondja Humboldt W. Azon 
mívelt lelkekhez. bizonyosan a tanító is akar szá
míttatni, azért bizonyítsa azt be az által, hogy colle- 
gával. vagy collegáival egyetértésben és őszinte barát
ságban tudjon élni. Nem lehet rútabb és rosszabb 
befolyású példa annál, mintha a tanítótestület tagjai, 
a bellum omnium contra omnes, közmondását iga
zolván, egymást igazolják, kerülik és üldözik és ez 
által megmételyezik a társadalom egészségesebb és 
barátságosabb irányát és többet ártanak a társada
lomban, mint talán használnak az osztályban az 
olvasásra tanítással. Legyen tehát a tanító példás 
magatartású és maguviseletü a társadalomban.

Az egyesületi úton is sokat tehet a tanító, a 
népjólét előmozdítására. Itt többnyire a helyi viszo
nyok lesznek döntők és mérvadók. Alapítson dal-

F  C  I ,  V  I  D  £  H l  B  I  B  A  l j _ i h
1895. február 3. 5. szám.

egyesületet vagy csatlakozzon hozzá szívesen, a hol

1,5 et Iskolai kertje által kell, hogy nemcsak aU nuló jg , 
... a felnőttek szellemébe ,s oltassék a természet 
iránti szeretet és rokonszenv, miből ónként kele 
a pomologiai egyesület, mely többféle ha8*un" “  t  ' 
Fáradozzék olvasókör s műkedvelői társaság megal 
pításában vagy ápolásában, mi által sok 
ismeret terjeszthető. Legyen tagja a gazdaság 81 
sületnok hol bő alkalmat talál a néppel érintkezni 
és azt a méhészet, kertészet, okszerű és haladó gaz- 
dászat előnyeire figyelmeztetni. Nem fog távol máradm 
a tűzoltó egyesület fáradozásaitól sem. — Legyen 
érdeklődése valamely házi ipar iránt. Általában min
den olv egyesületnek barátja, vagy tagja legyen, mely 
a népjölét szolgálatában áll és Őrizkedjék azon mél
tatlan kapzsi és önző szellemtől, mely csak olt és 
addig dolgozik és fáradozik, hol és a meddig kész
pénzzel fizetik. Ez napszámoshoz és nem néptanítóhoz 
és népbaráthoz méltó irány volna.

Néha úgy tetszik, mintha az egész világ egy 
vulkánhoz volna hasonló, melyről nem lehet tudn 
mikor és hol szórja megsemmisíthető lángjait és ölő, 
fojtó hamuját. Az anarchistikus, socialistikus irány 
ezen veszély, mely a fennforgó világrend felforgatá
sát tűzte ki magának célul. Ezen internationális veszély 
ellen szuronyokkal és ágyukkal alig lehet olyan hat
hatósan küzdeni, mint a valláserkölcsi eszmékkel és 
iránynyal, melvnek beoltása és ápolása nemcsak a 
gyermek lelkülétébe. de a felnőttek érzelmeibe is, a 
tanító legnemesebb feladatához fog tartozni. Általá
ban a tanító egész személyisége legyen valláserköl
csi jellem, mely fényesen tükröződik gondolataiban, 
törekvéseiben és egész élete minden mozzanataiban.

Szóval legyen a tanító egy kis Oberlin, ki min
den alkalmat lelkiismeretesen arra használ fel, hogy 
a népre lelkesült szóval és buzgó tettel hasson és 
szellemi, anyagi jóiétól emelje.

Kérdésünket, mit tehet a néptanító a népjólet 
előmozdítására? összefoglalva, következő tételekben 
felelhetünk :

1. A néptanító az iskolán kívül is népe Között 
élvén, sokat tehet jóléte előmozdítására, ha

2 . hazafias érzelmű, ha
3 . a társadalomban példás magaviseletü és maga

tartású, ha
4. "i közhasznú és nemes célú egyesületeknél 

szívesen közreműködik, ha
5. ó maga tiszta, valláserkölcsi jellem.

L e v ő i  czés.
Tekintetes Szerkesztő Ur!

Becses lapjának f. évi január hó 27-én megje
lent számában >Pco..d.pm.o« című közleményéből 
meglepetve olyasfélét olvastam ki, hogy Richter József 
kartársam a »Felv. Híradó* 3-iki számában általam 

közigazgatási ülés* címén közzétett azon passzust, 
hogy »nem tud* magyarul, rágalomnak minősíteni 
szándékozott. Tekintetes Szerkesztő úr azonban — 
nagyon bölcsen — a maga kellő értékére szállította 
le ezen eléggé meg nem gondolt s általam különben 
igen tisztelt karlársam vehemens nyilatkozattételét. 
Tette ezt pediglen azon okból, mert alaposan meg 
volt győződve aziránt, bőgvén Richter József igazgató
tanító urat sérteni még gondolatban sem akarhattam. 
Minthogy Tekintetességednek ezen meggyőződése csak
ugyan a való igazsággal teljesen megegyezik, nem 
mulaszthatom el, hogy ezen tapintatos s korrekt 
eljárásáért ezen úton is meleg köszönetemnek kife
jezést ne aljak. Midőn azonban ezt teszem, szűksé 
gesnek tartom, hogy az igazi okát adjam annak, mi 
késztetett arra. hogy az inkriminált kitételt hasz
náljam.

Igen tisztelt Szerkesztő úr közelebbről is tudja,

minthogy magam 
lelke- 

figyelemmel 
S am ennyire gyönge erőim 

........................  ' egyes
g S a s a g
ensedik Ut-ott Seretek mélyebben is behatolni 
Daedaeogiai princípiumok jelentőségének megértéséhes 

Erek előre bocsélésa ulén Richter József úr
' ' - f ^ e r S Í r e ^ n e ^ V e n r 'É n - ^ i e r ^ ^ c a l k 8!

méUé'nyosságnak kóré°n,".'' is
könnyítés adassák 1 ö azon osztályokban tanlthas- 
™ » hol a magyar nyelv korrekt s intenzív taní

tása az njabbi miniszteri rendeletek Által —  a mi 
.gyébként Lelvén való dolog -  annyira nem szor- igyengen , lale„  a lanum _  sem kenyór-

hogy a tanügyi kérdések irúnt mindenkor a legna- * tés azon állításomban, hogy Richter

frigvséF^e'm*holmi* személyes intriguák sem rejtett 
diplomatikus utógondolatok nem szólották, a midón 
b lapjában ezen olyan nagyon neheztelt passzust 
közzétettem. Én csak azon igazságnak akartam k,fe
lezést adni, hogy csupán magyar nyelvre való képe- 
í  tés jelenleg s ez dicsőségére szolgáljon ezúlta is 
az intézd köröknek, allami s államilag segélyeze t s 
píáne több tanítóval biró iskolákban nem disqual,fi
kái. Ezt kimondanom erkölcsi kötelesség volt, Ezzel 
tartoztam az igazságnak, á tanügyi magasabb szem
pontoknak, drága magyar hazámnak s önmagámnak. 
Paedagogiai princípiumokat semmi mel ektekintetek- 
ből nem adtam föl eddig s nem adok fel ezután sem.

Igen jó  személyes barátjai lehelünk s kell is, 
hogy azok legyünk egymásnak — de a tanügy érde
keinek intézésénél nem szabad sem a korra, sem 
személyes színezetű motívumokra tekinteni, b hogy 
a Turócvármegye kir. tanfelügyelője a felső-stubnyai, 
különben teljesen korrektül lefolyt tanítói választást 
a maga részéről nem ajánlhatta megsemmisítendőnek, 
éppen az általam hangsúlyozott absolut paedagogiai 
princípium volt az oka. S ezért Turócmegye tanítói 
összesen s egyenkint a legnagyobb hálával tartoznak 
neki, mert ezzel ismét ekletáns módon bebizonyította, 
hogy ő a tanítók s eminenter a turócmegyei tanító
ság igazi barátja, atyja. De másrészt hivatásának 
magaslatán is állott, mert Ő tudhatja s ő van hivatva 
tudni legjobban, vájjon valamelyik tanító egy bizo
nyos állásra alkalmas-e?

De eltekintve mindezektől tekintetes Szerkesztő 
úr, igazságos volna-e, hogy engem és sok más-más 
kollegámat most megfosszanak tanítói állásunktól 
csak azért, mert a tót nyelvre nem vagyunk képes- 
sítve? Hát Magvarországon egyedül magyar tannyelvre 
képesítve lenni h iba? Azt hiszem ellenkezőleg, ez 
éppen »conditió sine qua non*. S kérdem, nem tuduók-e 
én eredménynyel tanítani tán Felső-Stubnyán ? Érzem 
magamban s ezt éreznem kötelességem, hogy igen !

Egy állami s államilag segélyezett iskolában a 
fennálló magas miniszteri rendeletek értelmében a 
legelső főkellék, hogy a tanító magyarul kilogásta- 
lanul tudjon; ennek az irányzatnak vagyok rendület
len híve én is. Mert magyar nyelvet jól csak az 
taníthat, a ki maga is tökéletes birtokában van ennek. 
Manapság pedig a magyar nyelv tanítása nem holmi 
elcsépelt fordítások útján eszközöltetik, hanem köz
vetlenül beszéd- és értelemgyakorlatok alapján. A 
felsőbb osztályokban pedig minden tantárgy magyarul 
tanítandó pláne ott, a hol osztott az iskola. Helyes 
módszer mellett ez az ismeretek elsajátításának rová
sára nem esik. Paedagogiai tájékozatlauság volna azt 
állítani, hogy manapság egy német nyelvű —  pláne 
több tanítóval bíró osztott iskolában csak az tanít
hatja a magyar nyelvet érdemlegesen, aki németül is 
tud, ez már rég elvetett, avitikus, célszerűtlen paedago
giai módszer. Magyar érzést, magyar szellemet, magyar 
nyelvei kellő intenzivitdssal csak magyarul lehet tanítani. 
Kifoirt igazság ez, melyet előkelő, tekintélyes paeda- 
gogusok ezerszer és ezerszer bizonyították már be. 

Ezek után nyilvánvaló, miért nem fekhetik sér- 
' úr nem tud

nella montana vagy a!pina L.). Aurikula (Primula 
auricula L ), Szdrnélkilli Kankalin (Primula acaulis J icq.i, 
Aranyos Pimpő (Potentilla aurea L.). Iídromleveül Foszldr 
(Cardaraine eritolia L. >, Keserű Csészcszdrny (Polvgala 
araara L.) és Rukercgerebcsin (Behidiastrum Michelii 
Cass.)

Nem lesz talán érdektelen, ha azon alkalomból, 
hogy a legkorábban virágzó Gencidna-fajjal találkoz
tunk, a Gencianák rendjével bővebben is megismer
kedünk. Valahányszor Genciánát latok, mindig eszembe 
jutnak a magas hegyek, a havasok, a hol a tüdő 
gyönyörittasan szívja magába a tiszta levegőt, a hol 
még nyárban is az olvado hó táplálja a réteket, hogy 
annál szebb növényzetet teremjenek. Ez a tulajdon- 
képeni hazája a Gencianaknak, itt fejtik ki teljes szín
pompájukat. A mi turoci hegyeink nem tartoznak a 
tulajdonképeni »havasokhoz<, bár rendesen e néven 
említjük, hiszen Turóc legmagasaob csúcsa, a Kriván- 
Fátra csak 1669 méter magas: mindazonaltai mivel a 
Gencianák gyakran az alhavasi tájon alúi is ieszailnak, 
elég gazdag a mi vidékünk is c gyönyörű növényekben. 
Legnagyobb mennyiségben található a Fecske Gencidna 
(G. asclepiadca L.), talaltam Veterná Holan, Krivanon, 
Klakon, Pioszkán, bokrosán nő, egész nagy területeket 
ellepve, (pi. a szt.-martoni havas : Vcterna Hoia alatt 
az ú. n. Na lianyu tisztás augusztus hó végevei egészen 
kék e növény virágaitól) ; a Keserűs Gencidna (G.̂  ama- 
rella L. vagy germanica YVahi), taia ható ugyanott, 
hol az előbbi, Szt.-Marton hataraoan a Skodovdi réreKcti, 
igen változó faj s korántsem oly szép mint az eióobi ; 
Gagyerben és a vríckoi Klak hegyen (Nasenstein, 
Orrkő?) gyakori a Szdrtalan G. (G. acaulis L.), igen

nagy virágú, apró fa j; a leggyönyörűbb példányokat 
D. collégam hozta május hó 20 án a vríckói Klakra 
tett .{irandulasáról ; Keresztet Qencidndt (G. cruciata L.) 
a Ploszka előhegyein és a podhragyi Klak liptói olda
lán talaltam, Túróéban ritkább faj ; végül a Nyári G. 
(G. aestiva Roem. et Schuites) szintén az utóbbi helyen, 
de inkább csak a hegy oldalán lévő réteken nő. Úgy 
látszik különben, hogy ez voltaképen a Tavaszi Gen- 
ciananak a nyár végevei virágzó valfaja. Mindezek 
azonban a Tavaszi és Szártalan Genciánát kivéve, csak 
július, augusztus és szeptember hónapokban virúlnak. 
Érdekes a Gencianakról felemlíteni azt is, hogy úgy 
a virágok, valamint a levelek is kinyílás előtt a rügyek
ben sodort állapotban vannak. Miiy élelmes a termé
szet ! Úgy jár el, mint ml, ha egy nagyobb ruhadarabot 
(p. kabátot) egy kis kézi taskaban akarunk elhelyezni. 
A mint mi a ruhadarabot gondosan összehajtogatjuk, 
hogy a kis táskában elférjen, anélkül, hogy onnan 
kivéve ráncos vagy gyűrött legyen : úgy sodorja össze 
az apró rügyekben a virágokat és icveleket. Ezért a 
Gencianak a Sodort virdyúakhoz (Contortae) is soroz
tainak.

A Genciánának valamennyi faja kedvelt dísznövény, 
kivált oly parkokban, a melyekben alpesi virágokat is 
gondoznak. Különösen alkalmasak erre : G. Purpurén 
L ,  melynek pártája kívül biborszinü, belül sárga, vörös 
pontokkal ; G. pannonion Scopoli, biborszinü, sötétebb 
pontokkal, Hazsiinszky szerint hazánkban mar pusztuló 
felben van; e két faj Túróéban nem található; virag-

*) A S o d o rt  v ir á g ú a k h o z  tartoznak még: Vinca 
ininor L (1. az I. fej.), Asclejiias vincetoxicum L. (I. a

ágyak szegélyezésére használjak a fennebb említett 
Szártalan Genciánát. Néhány Gencianának gyökere a 
Gentianin nevű keserű anyagot tartalmazza, mely a 
növényi tiszta keserű anyagok között mint hatásos 
gyomorerősitő szer a legelső helyen áll. A  legjobb s 
legnagyobb mennyiségű Gentianin a Sárga Gencidna 
(G. lutea L.) gyökereiben található. A gyökér friss 
állapotban erős és kellemetlen szagú, de szárítva 
elveszti kellemetlen szagát. Ize eleintén édeskés, később 
nagyon keserű. A gyógyászatban »Radix Gentianae 
majoris vei luteae* név alatt ismeretes. Hazsiinszky 
szerint csak a mármarosi és keleti havasokon nő, de 
ott is gyéren. A  Schweiziak részint e fajból, részint a 
fentebb említett G. purpuredból készítik a híres Enzian- 
palinkat (Enziwasser), az alpesi lakóknak eme kedvelt 
erősítő itaiat. A nálunk található fajok közül Gentianin- 
tartalma által kitűnik a Keresztes G.. (gyógytarakban : 
Radix et Herba Gentianae minoris) és a Fecske G. 
(?yógytaralthan : Radix Asclepiadeae). Bar a fennebb 
említett Sárga G. e két utóbbi használatát hattérbe 
szorította, egyes vidékeken mégis ezekből készítik az 
Enzian-palinkat. Szt.-Mártonban P. vendéglős a Fecske 
Gencidna gyökereinek szilvaszeszben való aztatasa áltál 
készíti az ö keserű, gyomorerősitő pálinkáját. Jó házi 
szer az emésztési zavarok ellen a fent emiített Száratlan 
G. is (gyógyszertárakban : Radix Gentiauellae alpinae). 
A kékvirágu Genciánákat (a nálunk található lajok mind 
kék viráguak) kék festék előállítására• is használják, de 
az ekkép nyert kék szín nem eléggé tartós.

De tálán túlsókat is foglalkoztunk a Gcnciának- 
kal; lássuk most a Klak hegynek másik érdekes növé
nyét : a Havasi Szoldanelldt (Soldanclla montana). E



5 szám. TurOc-Szent-Márton.
magyarul, ö  még abból a korból való, a rn ikoT T  
magyar nyelv, tanteret más mérlékkel méretolt és 
f e 'nm' , er r  T  “ Z Ö hib4j “ ' h° 8Y jobbbun nem 
*"? ' í ? ‘ u m , hog!' “ ""V 11 tud- Hazafias ténykedé- 
sót kisebbíteni ezzel nem is lehet, de az igazság
L ^ T . t T , ' ,  ,elŰU ‘‘eielesnögOnk mindnyájunknak kellő tisztelettel meghajolni.
. ,*■ Én ~  ‘ •“ "•Ive bangsúlyozom — őszinte tisz 
telóje vagyok, érdeme, elöltem nem rejtvék, álllláso- 
j"®1 x.n ;. bb ^egvilógílásban egyszerű felhívására is 
közzétettem volna. Zsákban mocskát árulni nem szók- 
tam. sajnálatos dolog azonban, hogy az öreg urat 
tanácsadói esetleg súlyosabb következményekkel járó 
nyilatkozatok megtételére beleugratják. Tekintetes 
Szerkesztő úr azonban átlátott a szitán s a kellő 
mederbe terelte a dolgok folyását, a miért ismételve 
is fogadja őszinte köszönetemet.

Ki is kitűnő tisztelettel maradtam 
Turdc-Szt.-Mártonban, 1895 január hó 28-án 

alázatos szolgája
U h ly á rik  S zen d e ,

állami tanító,
a Turócmogyei Ált. Tanítóegyesület főjégyzője.

h í r e i n k .
— A stubnyafúrdői társasBsszejövetel. A lapunk

múlt számában jelzett, január 31-én megtartott össze
jövetelen, Holbay Lajos felső-stubnyai plébános által 
tartott felolvasás rendkívüli tetszést aratott s abból 
kiemeljük a következőket: A  classicus ó-kor a párbajt 
nem ismeri, a vad gallok és germánok szüleménye az; 
felolvasó értekezett a becsület válfajairól — s azt 
mondja — hogy sem a külső, sem a benső becsület 
megsértése nem képezheti a párbaj okát, hanem csak 
a convencionális becsület megsértése, a mely nem 
egyéb mint a társadalom által ráerőszakolt külső máz. 
De ez nem jogosít fel arra, — hogy ezért önmagunk 
s felebarátunk életét vagy testi épségét veszélyeztessük. 
A párbaj nem bír sem erkölcsi alappal, sem a józan 
ész előtt nem all meg, merc nem az artatlan sértettet, 
hanem inkább a gonosz sértőt védi. A  becsülethez 
nem az tartozik, hogy valaki jól tudjon lőni, vagy vívni, 
hanem az öntudatos becsületesség. Különben a társa
dalom kétts jellemei könnyű szerrel emelkedhetnének 
a becsület magaslatara. Éietből merített példákkal 
illusztrálja a párbaj tarthatatlanságai. — Ezután Zor- 
kóczy fós/.olgabiió adta elő az alakítandó pénzintézet, 
illetve önsegély-egyletre vonatkozó s szintén köztetszést 
aratott indítványát, melyhez hozzá szólván Perl Henrik, 
Kosza plébános, Sztránszky és többen, határozatként 
egy kész elaborátum beterjesztésére a következő tagok 
bízattak m eg : Zorkóczy Tivadar mint elnök, Brózik
Titusz, Dr. Boros Béla, Brüll Adóit, Holbay Lajos, 
Höhenrieder Gyula, Hercz Mór, Justh Ferenc, Justsák 
Sándor, Klimacsek Mihály, Kohn Jakab, Kontsek György, 
Dr. Lencsó János, Mész Lajos Kosza János, Róth Emil, 
Pálesch János, Szofa Károly, Stransky Jakab, Schwartz 
Ignác, Schieicher Emil és Záborszky Adolf.

— A turóci betegsegelyzó egyesület január hó 
29-én ülést tartott, melyen alelnökké választatott 
Glüksthál Albert kereskedő, titkárrá pedig — a tiszt
ségéről leköszönt Müliner Rezső helyett — Krcsméri 
Milos, a Tatra bank hivatalnoka választatott meg. 
Megallapíttatott e gyűlésen, hogy minden egyes munkás 
férfi fi/.etni tartozik havonta 36 krt, a nők 24 krt és 
a 18 éven alóli tanoncok 12 krt. Ezen összegeknek 
két harmadat maguk a munkások é í egyharmadát a 
munkaadók fizetik. Egyúttal elhatároztatott, hogy egy 
négy tagból álló bizalmi bizottság összefogja állítani 
azok névsorát, a kik a megye egyes községeiben az 
egyesület érdekeit vezetni s az illetékeket beszedni 
fogják. Orvosokul megvalasztatták : Turóc-Szt.-Márton
ban : Petrikovics János, Simko és Strausz Adolf orvo
sok, Kuttkan : Tugenthart, Znión : Korausch, Stuhnyán : 
Boros Béla, Szucsanyban: Haaz Simon, Tot-Prónan : 
Weinberger, Mossócon: Lencsó János.

— Hangverseny Rózsahegyen. A m. kir. opera-
tagjai közül néhanyan, és pedig : Ábrányiné Wein
Margit művésznő, primadonna, továbbá Bürger Zsigmond 
tanár, az opera solo-gordonkása, Mayer Adolf, az opera 
oboestája és Tarnay Alajos zongoraművész, — hang
versenyt rendeznek február hó 6 -án a magyar társaskor 
dísztermében. A  hangverseny fél 8 órakor kezdődik ; 
jegyek előre válthatók Fischer M. kereskedésében. A 
hangverseny műsora a következő: — 1. Magyar Rhap 
sodia (Liszt F.) Zongorán előadja Tarnay Alajos úr
— 2. VValzer Ária. Don Paspuale operából (Donizetti) 
Obeon előadja Mayer Adolf úr — 3. Madárdal a Bajaz- 
zok operából (Leoneasallo) énekli Ábrányiné 1 Vein 
Maryit asszony —  4 . Variatiok (Becker Hugó) Gor
donkán előadja Bürger Zsigmond tanár úr — 5. Grande 
Valse (Moszkovszki) Zongorán előadja Tarnay Alajos 
úr —  6 . Le Desir Romancz Bach E. Obeon előadja 
Mayer Adolf úr 7 . a) Ouvre tes yeux bleus (Massenet) 
b) Ich Jiebe diph (Grig E.) c) Olasz népdal (Dunghe) 
Énekli Ábrányiné Wein Margit asszony 8. a) Romancz 
(Popper Dávid) b) Adagietto (Bizet Ch.) c) Elfcntanz 
(Popper Dávid) Gordonkán Bürger Zsigmond tanár úr
— 6 . Magyar népdal. Énekli Ábrányiné.

— Az alsó-kubini állami tanintézetek ifjúságának 
önképző-, dal- és zeneköre, saját pénztáruk javára f. 
évi február hó 9 én tánccal egybekötött hangversenyt 
rendez. — 1. Induló Szavcsuk Józseftől. Előadja az ifj. 
zenekar. — 2. Munkácsi rab (részlet). Szavalja Saláta 
Márton kér. II. o. tanuló. —  3. Perles du vin de Cham- 
dagne. Előadja zongorán Matyuga Zsófi polg. isk. IV. 
oszt. növ. — 4 . Népdal egyveleg Huber Károlytól. 
Előadja az ifj. daloskar. — 5. Politikák. Irta s telol
vassa Mészáros Sándor tanar. — 6 . Ördög Róbert 
Kuhe W . tői. Előadjak hegedűn zongora kísérettel 
Szavcsuk József igazgató, Okanyi Sándor és Zánkay 
Zsigmond tanárok. — 7 . Dal szöveg nélkül, Schindler 
Józscjtől. Előadja az ifj. zenekar. — 8. Monológ, sza
valja Bachó Zoltán kér. II. oszt. tanuló. — 6 . Bánk 
Bán, ábránd Székelytől. Zongorán előadja Zankay Zsig
mond tanár. — 10, Népdal-egyveleg. Előadja az ifj. 
zenekar.

— Vasúti szerencsétlenség. Január hó 29-én esteli 
9 órakor a Körmöcbányáról Janoshegy felé haladó 
gyorsvonat teljes erővel beleütközött egy előtte vonuló 
teher vonatba, minek folytán utóbbi vonatnak két utolsó 
kocsija pozdorjavá zúzódott. Az összeütközésnek sze 
rcncsére csak egy áldozata lett; az utolsó kocsi féke- 
zőjének lábai összemorzsoltattak minek következtében 
masnap meghalt. A szerencsétlenség okául, azt állítják, 
hogy a gyorsvonat mozdonyvezetője aludt, mert más
különben észre kellett volna vennie 'az előtte haladó 
tchervonat lámpáit. A gyorsvonaton nem esett semmi 
baj, az ijedtségen kívül s a pályatest szabaddá tétele 
után folytatta útját.

— Ablak-betörés Szucsányban. A  múlt napok 
egyikén — mint bennünket értesítenek —  az ottani 
káplány, Klein Emil esti Ví II órakor asztalánál épen 
esti imáit végezte, midőn ablaka mellett a falon, kívülről 
egy erős koppanást hallott. Nem tulajdonítván ennek 
semmi fontosságot, tovább imádkozott s ez volt sze
rencséje, mert nyomban rá egy klgr. súlyú kődarab 
kettős ablaka táblait betörve esett szobájába, s ha a 
belső erős függöny némileg vissza nem tartja, talán 
áldozatul esik a gonosz merényletnek. A kaplány az 
eset után bottal kifutott az utcára, de a nagy sötétségben 
senkit sem látott. Felverte a helybeli tanítót almából 
s patrolíroztak, de senkivel, még éjjeli őrökkel sem 
találkoztak. Midőn kívülről megnézték a kaplany laká
sát, látták, hogy az utcara eső ablak függönye roszúl 
volt betéve s igy a merénylő — vagy tálán többen is 
voltak, mert a kaplany hallotta a beszélgetést — köny- 
nyen vehette célba, midőn az asztalánál a lampa világa 
mellett egészen jól latta. Az első koppanást a falon 
egy még nagyobb elhajított kő okozta, melylyel a 
merénylő vagy nem talált, vagy az ablakhoz akarta 
csalni, hogy aztán biztosabban terítse le áldozatát. A 
bejelentett gonosz eset tettesét a ruttkai csendőrség 
nyomozza.

P B I i T H t t g l  H I B Á D  ((.

csike, de igazán bájos növényke a Három'evelit Foazlár 
iardamine trifolia) társaságában no, még pedig a 
int a hegyen feljebb emelkedünk, mindig nagyobb és 
igyobb mennyiségben.

A  Szoldanellak, továbbá a Havasi gyopár, az Alpesi 
>zsa és az Aurikulák az alpesi növények közül a 
ghíresebbek s egyúttal legkedvesebbek a turisták előtt.
kis és gyengéd Szoldanella oda fönn a magas hava

ikon, az örökös hó szomszédságában, kövecses, ned 
:s talajon, vad és zord környezetében valóban meg- 
itó látvány! Tag nyílású, lecsüngő pártája a földre 
:z, ezzel akarvan az őt fenyegető veszélyeket kike
lni. Mert mitől kell porzóinak és termőjének — 
ondja Emery II. »A növények élete* című munká- 
oan — inkább rettegniük, mint a kisugárzástól, mely 
inte még a o° nál is jóval alacsonyabb hőmérsékletre 
ítené le, míg nappal a nap ölné meg őket, ha feléje 
rdulnanak? A föld felé fordulva mindkét veszedelmet 
kerülik, mert éjjel a fölből felszálló meleget, nappal 
:dig az ugyancsak abból kiparolgó nedvességet élve- 
<. A mi Szoldanellánk nagyobra nő, mint a Havasi óz., 
velei is kevéssé csipkések. Egyébként némely botam- 
tsok egy és ugyanazon fajnak tartják az összes ozol- 
inellakat (S. montana W., S. alpina L., S. pus. la 
inéiig. és S. minima Hoppé ), és tényleg a nagy 
isonlóság miatt nehéz is egymástól megkülönböztetni, 
magasság emelkedésével, a mi természetes is, m.nd- 

kaob törpül a Szoldancila termete. I»y a turóci Krí- 
inon sokkal kisebb levelű Szoldanellákat talaltam, 
int a Klakon. (Sajnos, hogy későn voltam ott, t. 1. 
ig. 6-án, a mikor mar clvirágzott, s így virágját nem

hasonlithattain össze a Kiakon találtakkal.) Ilazslínszky 
csak a Magas és Alacsony Tátrát, az árvái Beszkidet 
s a mármarosi havasokat említi, mint a hol hazánkban 
e növényke található. Nálunk mindenütt találtam a 
Nagy Fatraban, néhol eléggé mélyen (p. a Gagyerben), 
de hiányzik a Veterná Hola hegycsoportban. —  A 
Szoldanella a műkertészetben is kedveit növény, de 
tenyésztése, mint általában minden alpesi növényé, 
igen bajos.

A  Szoldanella a Kankalin-félék (Primulaceae) rend
jéhez tartozik, mely rend Túróéban a következő fajok
kal van képviselve: Sugár Kankalin (Primula elatior), 
a legkoraibb s legközönségesebb faj (Szt. Márton ber
keiben mindenütt); Orvosi Kankalin (Prim. oíTicinális), 
ritkább, mint az előbbi (a Mala völgy alatti réteken), 
Lisztes Kankalin (Prim. farinosa), a turóci lapaly ned
ves rétjein (p. Szt.-Márton és Kostyán között, N.-Rakón, 
stb.) Aurikula, (Prim aurikula L.) meszes sziklákon 
(Gagyer, Súttó, Klak stb.), Kortilza (Corthusa Matthioli 
L.) gyönyörű növény ; Gagyer-, Súttó . Bella- s a Nagy- 
l'atra más völgyeiben nedves helyeken. Ligeti Filrtszi- 
rom (Cyclamen europaeuin L ) is található, még pedig 
állítólag a Necpáli völgyben (erről meg nem volt alkal
mam meggyőződni).

Végre elég nagy mennyiségben találhatjuk az Ana- 
gallis és Lysimachia fajait is.

Hogy a Kankalinfélék, kivált a különböző 
kuldk mily fontos szerepet játszanak a viragkertészet- 
ben, arról már az I. fejezetben volt szó.

— Közgyűlés. A turóci olvasó egylet és társaskör 
február hó lO-én tartja évi rendes közgyűlését.

— Magkereskedó a vádlottak padján. A budapesti 
büntető-törvényszék ma folytatta a lopás bűntettében 
való részesség miatt vádolt Ilaldek Ignác budapesti 
magkereskedó elleni végtárgyalást, melynek eredményé
hez képest Vizlendvay kir. alügyész, Haldek Ignác 
magkereskedő ellen lopás bűntettére való felbujtás miatt 
vádat emelt. Abeles Manfréd ellen a tárgyalás folyamán 
Mauthner Ödön képviselője Darvai Fülöp a panaszt 
visszavonta, minek folytán az eljárás ellene beszüntet- 
tetett; Haldek Ignácot pedig a törvényszék felmentette. 
A felmentő ítélet ellen úgy a közvádló mint a pana
szos felebbezést jelentettek be.

— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a gróf Eszter- 
hdzy Qéza-féle cognacgydr mai számunkban közzétett 
hirdetésére

_________________1896. február 8. 3

I r o d a l o m .
A Milleniumi magyar történet. Az Athenmum r.-t. 

kiadásában megjelenő A  magyar nemzet története című 
nagyszabásá tízkötetes díszmunkának (milleniumi kiadás) 
kilencedik füzete most hagyta el a sajtót. Ebben a 
füzetben az első kötet >A magyar királyság* című 
ötödik könyvének folytatását találjuk Szent-István király 
törvényének ismertetéséről szóló első fejezettel, melyet 
a második fejezet »Az ország állapota és népessége*, 
a harmadik fejezet »Az ország kormányzása* és a 
IV. fejezet »Belső háborúk*. »A  kereszténység terjesz
tése* cím alatt követnek Marczali Henrik kitűnő tollá
ból. Ebben a füzetben is a legérdekesebb történelmi 
adatok vannak összegyűjtve a magyar királyság meg
alapításának korszakából. Mindjárt a füzet két díszes 
műmelléklete is ezen legritkább történelmi adatok közül 
való. Az egyik műmelléklet a nemzeti muzeum egyik 
legbecsesebb kódexének Hartvik »Szent-István legen
dája* első lapjának nagy tökéletességgel előállított 
hasonmása, melyhez szöveg olvasás és magyar fordítás 
van csatolva. A  másik műmelléklet >a sarmisegethusai 
amphitheatrum* távlati rajzát mutatja Szinte Gábor 
eredeti felvétele után. Ezen kívül a füzetben találjuk 
»Szent-Gellért püspök és vértanú* mellképét a budapest- 
ferencvárosi templom egyik üvegfestménye után; továbbá 
»A  San Giorgio Maggiore Velencében* pompás látképét 
és a veszprémi »Gizella kápolna* belsejének rajzát 
valamint »Szent-Gellért Deliberatiójának kezdő sorait* 
tiszta szép hasonmásban. Az eredeti codex tudvalevőleg 
a müncheni kir. könyvtárban őriztetik. Egyes füzet ára 
30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 60., fél
évre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható minden hazai 
könyvkereskedésben.

N y i 111 é r.
(Az e rovatban foglaltakért nem válla l felelőséget a szerk.)

Bili selyemszöveteket 35 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként —  valamint fekete, fehér, színes, Henne- 
berg selyem 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként 
sima, csikós, kockázott, mintázoltak, damaszt s. a. t. 
(mintegy 240 különböző minőség és 2000 szín és 
mintázatban s. a. t. postabér és vámmentesen a ház
hoz szállítva; mintákat postafordulóval küld : . I f f e u n e -  
b e i ’g  C í. (ős. kir. udvarszállitó) s e l y e m g y á r r t  
í £ ü r i c l t l> c n .  Svájcba címzett levelekre 10 kros, leve
lezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyel
ven irt megrendelések pontosan elintézteltnek.

■1991, tk. sz. 1895.
II.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Gál Emilnek Szenlkereszty 
Antal elleni végrehajtási ügyében a bbányai kir. tör
vényszék területén Ruttka községében fekvő a ruttkai 
589. sz. tlkvben +  1. sor-, 95. hr. szám alatt felvett 
s B. 3. tétel alatt Szentkereszty Antal nevére V«-ad 
részben irt ingatlanságra 789 frt kikiáltási árban az 
árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanság az 1895. évi február hó 19-én d. e. 10 
órakor Ruttka községben a község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is 
el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10°/o-át készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elösmervényt átszol
gáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban, 1894. évi október 31-én.

M e d z lh r a d s z k y ,
kir. aljbiró.

9. sz. 1895.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó, 1881. évi LX. t. c. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
znióváraljai kir. Járásbíróság 1891. évi 399 ). számú 
végzése következtében Izak Gusztáv ügyvéd által képvi
selt Fábry Mihály bodorfalvi lakos javára Marék András 
kis-csepcsényi lakosellen 445 frt s jár. erejéig foganato
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 3 045-40 frtra



Turóc-Szent-Márton,
becsült 1—20. folyó tétel alatt 3 ló. 6 drb_ szarvas- 
marha, 2 sertés, gazdasági felszerelvéuy, 70 méter
mázsa fehér és zöld takarmány és 14 mérő gabonából 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. járásbíró
ság 41— 1895. számú végzése folytán 415 frt tőke
követelés, ennek 1893. évi július hó 15. napjától 
járó 6%  kamatai és pedig összesen 46 frt 60 krban 
biróilag már megállapított költségek erejéig a hely
színén Kis-Csepcsénvben leendő eszközlésére 1895. 
évi február hó Ilik napjának délelőtti 10 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Znióváralján, 1895. évi január hó 18-án.
S z i b n e r,

kir. bírósági végrehajtó.

oooooooooooooooooooo
e  Gróf Esterházy Géza-féle cognacgyár o

Budapest.

Dr. Neumann Zsigmond, kir. kereskedelmi 
törvényszéki hites vegyész által hivatalosan 
megejtett és általunk tudomásul vett vizsgá
latok alapján az

ot betegeinknél alkalmaztuk és azt sikeresen 
használva mint kitűnő minőségűt a francia 
cognacokkal vetekedót a legjobban ajánlhatjuk.

Dr. Ángyán Béla, 
egyetemi tanár 

Dr. Kéthy Károly, 
egyetemi tanár.

Dr. Ilécze.y Imre, 
egyetemi tanár.

Dr. Bárón Jónás, 
egyetemi tanár.

Dr. Póor Imre, 
kir. tanácsos, egy. tanár. 
Dr. Lauffer Vilmos, 

egyetemi tanár.

> o o o o o o o o o o o o o o o o o c o

1886 : XXIX t.-oikk 1 5 -1 8 . és az 1889. XXXVIII 
t.-cikk 5 ., 6 ., 7 . és 9. §§-ai értelmében szükséges 
adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igénye
iket a bizottság előtt igazolják, avagy oda hassanak, 
hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruhá
zás létre jöttét a bizottság előtt szóval ismerje el 
és a tulalajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvá
nítsa, mert különben jo g ik a t  ezen utón nem érvénye
síthetik és a bélyeg- és illeték elengedési kedvez
ménytől is elesnek ; — és

4) azok, kiknek javára tényleg már megszűnt

F R I i V I D K H I  II  1 ■» A w  O. 1095 február 3. 5. szám.
követelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb 
iog von nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az 
ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, 
hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzek, illetve 
bogi- törlési engedély nyilvánítása végett a bizottság 
előtt jelenjenek meg, mert ellen esetben a belyeg- 
inentesség kedvezményétől elesnek.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság luróc-ozt.- 
Mártonban, 1895. évi január hó 17-én.

M e d z ih r a d s z k y ,
kir. nljárásbiró.‘X) u/.un. áiMicá j "•■‘ j.'-e  ..............p _____________ _______________ ____________________________ _

x x x x x x x x x x x x x x ^ x x x x x b x x x x x x x x x x x x x x x x x x ;

Fém- és fa- HS& k o p o r s ó k
úgyszintén

sírkoszoruk éá valamennyi gyászcikkek
a l e g o l c s ó b b  árait  me l l e t t  ka p ha t o k  p

J " ó z s e f  f i s u l  8
c é g n é l

Turóc-Szt . -Mártonban.

Nem a reklámnak, hanoin a sok ezor omber általi 
azemélyeB tovabbajánlásnak, —  a kik a

Mchter-féle Tiact. capsici comp.-t
(Horgony- Pain - Expellert)

az utolsó 25 óvbon jó sikorrol használták, — kö- 
szonhoti ozon igazán biztos hatású háziszer nagy 
oltorjesztósét ős általános kodvoltsógét. Ki a Tinct. 
capsici comp.-t (Horgony-lMin-Exjiollort) kösz- 
vénynél. czüznál (tagszaggatásnál), keresztcsont
fájásnál, fej- és fogfájá nál, csipfájdalomnál, fáj
dalomcsillapító bedörzsöléskónt alkalmazta, abból 
ogy üvegot mindig készletben fog tartani, hogy 
azt meghűléseknél is. mint levezető, elhárító 
szernek alkalmazhassa. Ezon rég jónak bizonyu't 
háziszernok ára igon olcsó, tudniillik 40 kr., 7() kr. 
és 1 frt. 20 kr. üvegonkónt. — Kapható a gyógy
szertárakban ; B u d a p e s t e n : T örök  
J ó z s o f  gyógyszcrcsznél.

<Jteak a „Horgony" vódjegygyel ellátott 
üvegok olfogadnndók.
Richter-fóle gyár Rndolstadtban, Thiir.

P S E R H O F E R  J .-fé le
g y ó g y s z e r t á r

Becsben, I., Singerstrasse 15. sz. a. „zuin goldencn Reichsapfcl".
1 (‘ i'í i*t/,(iíó lalltlttCKoli. ezelőtt á l t a l á n o s  l a b d a c s o k  neve alatt; ez utóbbi nevet teljes 

joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, m elyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen 
jy», be nem bizonyították volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család. 
íjW m elyben ezen kitűnő háziszerből készlet nem volna talál haló.

Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajánltalnak és ajánltatlak minden o ly  bajoknál, melyek 
a rósz emésztésből és székrekedésből erednek: mint epe-zavarok, m ájbaiok, kólika, vértolulások, aranyér, béltét
lenség s hasonló betegségeknél. Vértisztitó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység s az abból 
eredő bajoknál is : igy sápkórnál. idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok o ly  könnyen 
hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek foly tán  még a leggyengébb egyének, de még gyer
mekek által is minden aggodalom nélkül bevehetek.

A számtalan hálairatból, melyet a labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségük után 
egészségük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat említünk azon m egjegyzéssel, hogy 
mindenki, a ki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani.

Köln, 1893 április 30. J.-féle vértisztitó labdacsokat követelni és csakis azok 
Tisztelt Pserhofer IJr ! ! tekinthetők valódiaknak, m elyeknek használati utasítása a

Legyen olyan szives és küldjön nekem ismét lő  Pserhofer J. névaláírással fekete színben és minden egyes 
tekercset az ön fölülmulhatatlan vértisztitó labdacsaiból doboz fedele ugyanazon aláírással vürüsszinben van ellátva-

Hirdetmény.
Szlován község telekkönyve birtokszabályozás 

következtében az 1869. évi 2579. számú szabályren 
deleihez képest átalakíttatik és ezzel egyidejűleg 
mindazon ingatlanokra nézve a melvekre az 1886: 
XXIX.. az 1889: XXXVIII. és az 189l': XVI. (.-cikkek 
a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését 
rendelik, az 1892: XXIX. t.-cikkben szabályozott 
eljárás, a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésé
vel kapcsolatosan foganatosítlatik.

E célból az átalakítási előmunkálat hitelesítése 
é3 a helyszíni eljárás a nevezett községben 1895. 
évi március hó II-en fog kezdődni.

Ennélfogva felhivalnak :
1) az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által 
jelenjenek meg, és az uj telekkönyvi tervezel ellen 
netaláni észrevételeiket annál bizonyosabban adják 
elő, mert a régi telekkönyv végleges átalakítása után 
a téves átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem érvénye
síthetik ; 3

, . mindazok, a kik a telekjegyzökönvvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesz 
lést kívánnak lenni, hogy a tlkvi hatóság kiküldött 
bizottsága elölt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás 
folyama alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket 
igazoló okiratokat mutassák fe l;

3) mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulaj
donjogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre 
alkalmas okirataik nincsenek, hogy az aláírásra az

utánvétellel. Fogadja ez. ulon is a legm élyebb köszönő 
temet labdacsai csodahatásáért. — Maradok teljes tisz
telettel Pawlistik Ferenc. Köln. Lindenth; 1.

Ilrasche, Füldnik mellett, 1887 szcpl. 12.
Tekintetes Ur !

Isten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim 
közé kerültek, melyeknek hatását ezennel megírom. Én 
gyermekágyban meghűltem, olyannyira, hogy semmi mun
kát sem voltam többé képes végezni, és bizonyára már 
a holtak közé volaék, ha a az ön csodálatraméltó labda
csai engem nem mentetlek volna meg. Az Isten áldja 
meg önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezen 
labdacsok engem is tökéletesen ki fognak gyógyítani, a 
mint már másoknak is egészségük visszanyerésére segít
ségül szolgáltak. ______  Kniiicz Teréz.

Bécs-Ujhely. 1887 novem ber 9.
Mélyen tisztelt U r!

A legforróbb köszönetéinél mondom ezennel önnek 
GO éves nagynéném nevében- Az illető 5 éven át szen
vedett gyomorhurutban és vizkórságban, már életét is 
megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn vélet
lenül egy dobozt kapott az ön kitűnő vértisztitó labda
csaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen 
kigyógyult. — Legfőbb tisztelettel W einzcttel Josefa.

Eichengraberamt, Gföhl mellett, 1889 márc. 27.
Tekintet s Ur f

Alulírott ismételten ke. . 
hasznos és kitűnő labdacsaiból 
legnagyobb elismerésemet kifejez...
felett és azokat, a hol csak alkalmam nvilik. <* ^ „ v é 
dőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen bála iratom 
tctszésszerinli használására önt ezennel felhatalmazom — 
Teljes tisztelettel _______ Hahn Ignác.

Gotschdorf, Kolbach melleit, Szilézia, 1888 okt. 8-

Felkérem, miszerint az ön vértisztitó labdacsaiból 
egy csomagot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék. Csakis az 
ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyo
morhajtól. mely engem ő éven át gyötört, megszabadul- 
tam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni s 
midőn legforróbb köszönelemet kifejezem, vagyok tisz
telettel _____________  Zwickl Anna.

Ezen térlisztiU) labdacsok csakis a P serh o fer  J .-fé le  
az »arany birodalm i alm ához* cím zett. kvó - v s / errár- 
ban B.M -ben I . Kingnratraxne lő  sz. a.' készülőinek 
valódi minőségben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó 
doboz ára 21 kr Egy csomag, melyben hat doboz lartnl- 
maztalik. 1 frt 5 krba kerül; bérmenletlen utánvételt kiil- | 
désscl 1 frt 10 kr. ügy csomagnál kevesebb nem küldetik cl.

Az összeg .döbbeni bekü.dósénél (mi legjobban 
posta utalványon eszközöltetik) bérmentes küldéssel együtt - 
1 csomag 1 frt 25 kr . 2 csomag 2 frt 30 kr.. 3 csomag 3 ’ 
frl 3.) t r .  1 csomag I frt ÍO kr.. ő csomag ö frt 20 kr. I 
?  10 '' frt -0  krba kerül. -  K aphatók T örök
J o /.- .  r ir>«»*>szertárában. Budapesten

- w  M I. Nagy elterjedtségük következtében ezen 1
labdacsok a legkulunfe ébb nevek es alakok alatt utá- 
n őzt a Inak ; ennek következtében kéretik csnki-. Pserhofer

Bernhardini havasi-iű-likőr
nemű gyom orbántalm ak ellen. ' , üveg 2 frt 60 kr.. 
'/., üveg 1 frt 40 kr., 1 ,  üveg 70 kr.

Amerikai köszvénykenőcs,
koszvényes és csúzos bajok, u. u i.: gcriiicagybántalom . 
tagszaggatás, ischias, migraine. ideges fogfájás, főfájás, 
fülszaggalás stb. ellen 1 frt 20 kr.

Taanochinin hajkenőcs, . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mennyi hajnövesztő szer között orvosok által a leg- 
JObbnak elism erve. Egy elegánsan kiállítóit nagy sze-

P se rh o fe r  
bosszú

J.-töl. 
sora óla

Evek
vala-

lencével 2 frt.
Á l t a l á n o s  t s n s s n  S lou ,,° l  tanártól. Ütés és szúrás 

által okozott sebeknél, mérges 
daganatoknál, ujj kukac, sebes- vagy gyuladt-m cll vagy 
inas Ily bajoknál, mint kitűnő szer Ion kipróbálva. 
1 tegely őt) kr., bérm cnlvc 75 kr.

Iiofer J.-töl. Sok év  óla a fagyos 
i — 7 . , ,  -agukra és minden idiill sebre, mint
legbiztosabb szer elism erve. Egy köcsöggel 40 kr., bér
mentve 65 kr.

egy általánosan ismert kitűnő háziszer, 
p .. ,,un|t- rekedtség, görcsös köhögés stb. 

ellen. Egy uvogecske ára 50 kr., 2 üveg bérm entve 1 50 frt.

Fagybalzsam,
legbiztosah 
mentve 65

Utiíűnedv,
ellen. Egy ü .......................

kér 4 csom agot az ön valóban ! E l 3 t “ ESS2 SHC1H (prágai ? 8ÖPpekj m egrontolt gyom or, 
ni hói. El nem mulaszthatom |,aif)k ... pn » omá«ztós és mn.denneinü altesli 
.fejezni ezen labdacsok értéke Egy üve8rsév,:l 22 k r .

Altelánes tisztitó-sá ?‘ " lri<l1 A K fü n smi. ww wtMMutuw wu, haziszer a rósz emésztés m in
den következm ényei, u. m .: főfájás, szédülés, gyotnor- 
gorcs, gyom orhév, aranyér, dugulás stb. ellen Egy cso 
mag ára 1 frl. b-

Angol csodabalzsam, H ^ la T .60 kr' °s>’ kis 
Por a lábizzadás allén.

„ jP f* 1H ,  *;el|em ctlen szagot, épen tartja a lábbelit és

S " ™ "  ki|,rób41™- K-V 

Solyra-balzsam, r » íü  
Holso vagy egészség-sd,

delien em észtésből szárm azó bajoknál. I csom ag 1 frl.Mia-Poko k,itli" í’ “ V  '-Kyoli.alu főfájás, rocfá jis ,•Itiu é u u u , rheuma stb. ellen.

trák línnki*,U k6s* 'l,nénye ken kívül, az osz-
rak. hipokban lnrdetett összes bel- és külföldi vvóttv- 

szerésze.' különlegesség,k raktáron vannak és a k és í-
tetnek nc p* ',,cm  CVok « y ° rs:,n o csórt megszerez- telnek. -  Postai megrendelések a leggyorsabban eszkö
zöltetnek, ha a pénzösszeg előre kü ldetik ; nagyobb 
megrendelések utánvétellel küldetnek. B érm cníve csakis 
oly ••Miben történ.k a küldés, ha az összeg e lőre beérke
zik. mely esetben a postaköltségek sokkal m érsékeltebbek.

Turóc-szt.-SZt.-lnarlfim  M -m v-ir M M , ■ r; ' T " ------ -------------------- — -------- —- I M I . l M I J l Z  sí 4manóm Magyar Nyomda -  Moskucii Fareucnó.
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