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Országos Nemzeti Szövetség.
Ez a legújabb országos egyesülel, mely a 

társadalmi egység és rend megvédését tűzte 
ki célul, a melynek törzsvagyona alapját ő 
felsége a király vetette meg, - ez évi május 
26-án, vasárnap délelőtt 11 órakor tartja meg 
alakuló üléséi a Lipót-ulcai városháza nagy
termében. A kezdeményezők fél évet megha
ladó munkálkodásának sikerült az egyesület 
eszméinek a társadalom minden rétegében pár
tolókat szerezni, vallás-, nemzetiség-, pártpoli
tikai állás- és osztálykülömbség nélkül. A szö
vetség törekvéséről rokonszenves vezércikkben 
emlékezett meg a Tribuna is, a román szélsők 
lapja, a ^Nemzeti demokrata munkáspárt« pedig 
összes tagjaival együtt kötelékébe lépett. Az 
egyesületi bál rendezőségének élére a négy 
parlamenti párt elnökei állottak, a bálanyai 
tisztet pedig a főrangú világ hölgyei fogadták 
el. A szövetség szervező bizottsága pár nap 
előtt tartotta záró üléséi, melyen az alapszabá
lyokat mutatták be, és szövegüket Nyers Lajos, 
Nagy Sándor kúriai bírók, Ragályi Lajos ország- 
gyűl. képv., Kasics Péter min. tanácsos, dr. 
Herczog M., Bochkor Károly egyetemi tanárok, 
Molnár Viktor min. oszlálytan., Barthos Andor 
min. titkár, Szatmári Mór, Déri Gyula hírlap
író, Engel T. a Munkáspárt elnöke és mások 
hozzájárulása után véglegesen megállapították. 
A szövetségnek edd igeié 1500 tagja, s mintegy 
10.000 frlnvi bevétele van. Törekvéseinek 
ismertetéséül közöljük a szövetség alapítására 
vonatkozó emlékiratból a következőket:

Az »Országos Nemzeti Szövetsége a tár
sadalmi rend és egység ellenségeivel akar meg
küzdeni.

Nem legyőzni, de kibékíteni törekszik a 
tévelygőket és lefegyverezni mindazokat, kik 
őket félrevezették.

A társadalmakat az emberszerelet meg
váltó eszméje szülte mindenkor ujjú, valahány
szor lejtör'e jutott az emberiség. Az embersze
retet mérhetetlen hatalmú erejéhez folyamo
dik az Országos Nemzeti Szövetség is, hogy 
ennek erkölcseivel a sziveket és az elméket

megtermékenyítvén, előkészítse sikerét a .közel 
jövő politikájának, melynek tartalmát belső 
megerősödésünk föltételei fogják megszabni.

Államiságunk megszilárdulása nagyrész
ben attól függ, hogy ki tudjuk-e békiteni valaha 
belső ellenségeinket ? vissalérílhetjük-e a nem
zetiségek és a szocialisták lévutakon járó tábo
rát a hazaszeretet szent köleleségeihez ?

Az izgatók munkáját első sorban társa
dalmi okok telték könnyűvé nálunk. Sehol a 
müveit világon nem pusztult el oly tömege az 
emberéletnek, mint hazánkban, hol 160 000-rel 
több gyermek hal meg évenkinl, mint a kül
föld hasonló népességű művelt államaiban. 
Nem kevésbé megdöbbentők a sorozási sta
tisztika adatai, melyek szerint már-már a nem
zeti védképesség feltételei fenyegetve vannak, 
mert van vidék, hol 1000 hadköteles közül 
csak 21 vált be alkalmasnak a honvédelemre 
és országszerte évről-évre hanyatlik testi ere
jében az ifjú nemzedék.

És ily jelenségek után, melyek a gyári 
munkások és a földmíves lakosság körében, 
különösen a nagy városokban és a nemzeti
ségi vidékeken mutatkoznak, a hihetetlen ará
nyú tömeg-nyomor hévmérőjének eme csalha
tatlan jelzéseivel szemben még kérdezhetjük : 
miből meríti táplálékát a hazafiallan nemzeti
ségi izgatás? miből erejét a hazátlan szocia
lizmus? miért hagyja el hazáját a kivándor
lók fokozatosan növekedő tömege?

A nemzeti becsület parancsolja, hogy állami 
életünk e végzetes és megszégyenítő jelensé
geivel rendszeresen foglalkozzunk. Szervezni 
és mozgósítani kell ellenük azt az erőt, a mit 
egy életrevaló nemzeti társadalom egységes 
akarata kifejthet, ha át van hatva a cselekvés 
szükségének érzetétől.

Általánossá kell tenni azt a meggyőződést, 
hogy e társadalmi és politikai jellenségek közt 
szoros összefüggés van, az ok és okozat tör
vényei szerint s ezért a ki megszüntetni segít 
az okok egy részét, s igv közvetlenül a nem
zeti becsület követelményének tesz eleget, köz
vetve hozzájárul a haza fennállásának és hálál
ni ána k mégsziIárd11ásához

Számtalan forrása és ugyanannyi orvos
sága lehet ezeknek a bajoknak. De bárminő
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Eelkccmcrgett a nap Turóc égboltjára,
Örömtől sugárzott nagy. pufók orcája;
Kíváncsian figyelt az egész nagy világ,
Vígan szólt a madar s mosolygott a virág.

N o! igen ; mert hiszen egy óreg hét óta 
Pusztán arról beszélt egész Európa 
(Feledve lett Bánfl'y s a jó Agiiárdi,
A szeszélyes íerbli és a csendes tártli),

1 logy a szent-mdrtoni negyedik polgári 
Nehogy a fiút értsd szép olvasóm, Sári!),
Znióra randid ki, fel a magas várba,
A hol ennivaló még sohse ment kárba.

Noha nehezen ment, míg a direktor úr 
IC mayán dologért maga is lángra gyűl,
S a szónok könnyére (könny a szívhez jó út!) 
Kialiítja rögtön a díszes pás portout.

Szóval elindultak, a gőzöshöz pedig 
a harmadikba felült a negyedik.

Aztán * Éljen!* hangzott; odakinn meg »Mehet!«
S majd Inna kisasszony atadta a jegyet.

S e kérdést kénytelen a kalauz tenni:
»Csak nem Zichy után méltóztatnak menni,
Annyi itt a kosár és elemózsió?*
De a vonat zökkent és kiáltják: >Znió!t

Ott már várta őket két kocsival Gyúró 
S vele egy professzor, a ki nem vasgyúró,
Hogy melyik a másik találgattak szörnyen:
Mind a kettő pincsben! Nem is ment hát könnyen.

De szólalt az egyik: Kiszti hand! Jó napot!
S megemelő mélyen a szürke kalapot, 
tgy tudódott hát ki végre, valahára,
Hogy a nem vasgyúró a magyar tundra.

Nos! aztán felültek tizen egy kocsiba 
S nem is történt ottan semmi egyéb hiba :
Csupán a gondolat fejét mindnek tőré,
Hogy a legrosszabb hely biztosan az övé.

Beértek Znióra, mert be kellett érni,
Mit ugyan sokáig nem mertek remélni.
Hát ott nagy fogadás! Durrogott a mozsár,
Azaz hogy összetört egy fél tucat kosár.

legyen a segítség iránya és mértéke, bár csak 
jószándékú komoly törekvéséről legyen is bizony
ságot a nemzeti társadalom, az erkölcsi ered
mény nem maradhat el. A mai elhagyatottsá- 
gukban könnyen félrevezethető elemek meg
fogják érezni, hogy vannak ezren és ezren a 
hazában, a kik sorsukkal törődnek, jogos pana
szaikat meghallgatják és jólétükért mindazt 
meglenni készek, mit a törvény megenged és 
mit a polgártársi kötelesség rájuk mér.

Meg fogja ezt érteni a külföld is, az európai 
közvélemény, mely előtt mindeddig büntetlenül 
és megcáfolatlanul rágalmazták a magyar nem
zetet. —

S majd ha nem ezren vagy tízezren vesz
nek részt e munkában, de a haza minden fia 
és leánya, a milliók megteszik kötelességüket 
— izgatók és félrevezetettek még akadhatnak 
ugyan itt-otl a hazában, de a tömegeket az 
egységes társadalom vezetőinek befolyása aló! 
többé ki nem ragadhatják,

A feladat szinte megdöbbentően nagy, de 
kitérni nem lehet előle.

Vagy megteremtjük még az uj évszázad 
elején az egységes nemzeti társadalmat, vagy 
a külön vált társadalmak politikai alkura fog
ják kényszeríteni az államot, — a békés meg
oldásnak más lehetősége nincsen.

A ki nem akarja a testvérharcok rázkód- 
tatásail, a ki nem akarja a politikai alkut, az 
segítsen létrehozni az egységes társadalmat. 
Lépjen be az Országos Nemzeti Szövetségbe, 
vegyen részt hazafias és emberbaráli céljainak 
megvalósításában, váljon eszméinek apostolává!

Az Országos Nemzeti Szövetség vagyoná
nak alapját Ö Felsége a király nagylelkű ado
mánya vetette meg.

A szövetségnek eddigelé másfélezer tagja 
van; 200 tagú szervező bizottságának névso
rában a közélet legfényesebb és legjobb hang
zású nevei találhatók.

A szervező-bizottság az előmunkálatokat 
befejezvén, I. é. május 26. vasárnap délelőtti 
11 órára hívta össze az alakuló gyűlést Buda
pest székes-főváros Lipót-utcai városházának 
nagytermébe.

Mindjárt megtekintek a zajos piacot
(Igen, mert két gyerek szörnyű lármát csapott),
Aztán a főútat! (Tán azt kérded kincsem,
Hogy a többit mért nem? Hja! mert hát több nincsen.)

Szóval mindent láttak (tan két perc telt belé!)
Aztán megindultak szépen a vár fele.
Karra a kosárka, vállra a kis gallér,
A kézben zsebkendő, szegletén tallér.

A fenti nap pedig szórta sugárait,
Hogy rózsássá tegye Márton leányait.
Bár ez nem volt virtus s annyi az érdeme,
Hogy a gyenge piros erősebbé leve.
Mikor feljebb hágtak, mind úgy vélekedett,
Hogy IV. Béla nem jól cselekedett,
Mikor azt a romot oly nagyfenn csinálta,
Az meg nagy r.zamár volt, a ki azt megszállta.
Majd oszt’ hclylyel-közel néha meg-megálltak 
És úgy con amorc clbotani/.áltak:
Ez itt petazites e’ pedig nivalis,
Pedig liát mindkettő adonis vcrnalis (?)
Aztán vitatkoztak egy szerény növényen,
Tízen orchist mondtak, pallustrist meg négyen.
Kisül szépen végre (mondani tán kai- is),
Hogy biz' az primula, mégpedig vulgáris.
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Turócmegye flórája.*)
Irta: Bőiül* Ignác.

IV.
Kirándulás a Zniói várhegyre.

A sztrecsnói szorostól dél felé. Turócmegye 
nyugati határán húzódó hatalmas hegytömeg a val
ósai völgy s az Űpiazhágó által két részre oszlik, 
melyek közül az éjszakit Vetemd Hokinak, a délit 
pedig Klak-hegy csoportnak nevezik. Utóbbi nem oly 
Összefüggő tömeg, mint a Veterná Hola hegylánca, 
s nem is nyúlnak be oly meredeken egyes kiágazá
sai a turóci medencébe, mint a Sztrecsnótól Valcsáig 
húzódó hegység. A vrickói Klak (Nasenstein, 1343 m. 
magas) uralja itt a vidéket, s egyik előfoka gyanánt 
tekinthető a Zniói várhegy. Az egész turóci völgy 
nyugati részének szinte kelíö közepén emelkedik ezen 
aránylag nem magas (988 m.) meredek hegyfok, s 
miután róla, néhány a hegylánc lábánál fekvő hely
ség kivételével az egész vármegyét áttekinthetni, s 
megmászása is — egv-két meredekebb kapaszkodót 
leszámítva, nem nagy fáradságba kerül: a Zniói vár
hegyre való kirándulást a turistáknak a legmelegebben 
ajánlhatom.

F. é. május hó 8-ki kirándulásunk alkalmával 
engem főleg a várhegy flórája érdekelt, s miután a 
hegy uralkodó kőzete a mészkő, itt-ott dolomit, mint 
általában az egész Klak-csoporlnak, flórája sok oly 
növényt tud fölmutatni, a minők a gránit tartalmú 
Veterná Hola vidékéhez tartozó Turóc-Szent-Márton 
határában egyáltalán elő nem fordulnak. Igv pl. az 
Orvosi Kankalin (Primula ofTicinalis Scop.), mely az 
egész hegyen most teljes pompájában virult, kivált a 
várrom alatti meredek tisztáson. Turóc-Szt.-Márton 
határában csak szórványosan fordul elő (a Malá- 
völgy alatti réteken); viszont a mártoni berkek egyik 
tavaszi főékessége : a Sugár Kankalin (Primula ela- 
tior Jacq.) itt úgy látszik ritka lehet, mert csak 
egyetlen egy helyen, a »Kápolnának* nevezett rom 
mellett találtam néhány példányt.

Érdekes, hogy a mai kirándulás alkalmával a 
turóci Kankalin-fajok közül négyet mutathattam be a 
velem volt növendékeknek, nevezetesen az előbbi ket
tőt, továbbá az Aurikulát vagy Füles Kankalint (Primula 
auricula L.) és a Lisztes Kankalint (Primula farinosa 
L.), még pedig az elsőt a várrom alatti forrás felett, 
(mint már egy Ízben említettem, a turóci meszes 
sziklákon, így Súttón. Podhrágyi Klakon. Gagyerben, 
Csierni Kamenen stb. elég gyakori) ; a másodikat 
pedig a rákó-pribóci vasúti állomás melletti zsombékos, 
nedves réten találtam. Kerestem az ötödik turóci kan
kalin-fajt: a Szdratlan Kankalint (Primula aoaulis 
Jacq ), de sikertelenül. (F. é. május hó 12-én néhány 
gyönyörű példányt találtam a Gagyeri völgyben, még 
pedig a Kozol nevű sziklahegy alatt, de erről majd 
más alkalommal.) A ma talált négy kankalin-faj köny- 
nyen megkülönböztethető egymástól. Az Orvosi és 
Sugár Kankalin levelei majdnem egyformák, mindkét 
oldalon zöldek, ráncosak, pelyhesek, fiatal korukban 
széleik hátrafelé hajlítottak; de míg az Orvosi Kan
kalin pártája narancssárga, illatos, s a párta kari
mája harangalakú : addig a Sugár Kankalin halvány- 
sárga, szagtalan és karimája lapos. Az Aurikula hol

*) Részlet szerzőnek ily című munkájából. A munka 
népszerű módon, nem tudományos rendszer szerint, hanem 
kirándulások alakjában ismerteti Turócmegye növényvilágát : 
célja nem a szaktudósok, de a térmészelkedvelö közönség 
érdeklődését felkelteni a megye természeti szépségei iránt. 
Ezért különös gondol fordít az egyes helyek földrajzi m agya
rázatára. figyelembe veszi a megye geológiai viszonyait s m el
lőzve a talált növények alkotó részeinek hosszadalmas leírását, 
inkább a növények életmódjára és közéletbeli hasznára fekteti 
a fősúlyt. S mivel a munka utolsó fejezete rendszerbe foglalja 
össze az előbbi fejezetekben népszerűén közölt anyagot : egyút
tal Turócmegyének majdan megírandó monographiájánál sze
rény adatként is felhasználható.

Tízre járt az idő, morogta valami 
(Másszor csak déltajoan lehet azt hallani),
Le is ültek mindjárt s jött a tészta, sódar, 
Szalámi, parízer s egy gyüszűnyi ó-bor.

A mint iddogainak, im’ oda barangol 
Egy nagy kopasz-szájú ethnografus angol 
És mindjárt feljegyzi (hozza majd a hírlap!), 
Hogy a mártoniak jó étvágygyal bírnak.

Majd szép kilátáshoz érnek felmenőbe',
Nosza válogatnak nagy rakás távcsőbe’ ,
»No! ezen nézzetek! Ez kitűnő fajta,
Még a beszédet is meghallani rajta!*

A másik felkiált: »Istenem ! be’ bajos 
Az a kedves Marton, az a drága város!* 
Pedig nóta bene, mit bájosnak lata 
Semmi nem egyéb volt, mint a társa háta.

Ámde, száz szónak is egy kicsiny a vége, 
Úgy tizenegy fele, felérkeztek végre.
Az üde csapaton elbámult a várrom,
Aztán rajta viszont, mind a huszonhárom.

Nem is vett be várat soha még oly hamar 
Sem török, sem tatár, sem a dicső magyar, 
Mint ez a kis csapat. Bár igazat szólva 
Nem volt köztük, a ki el ne esett volna. 
Mikor oszt' biztos volt s teljes a diadal, 
Megszólalt, megcsendült a lelkes magyar dal,
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halványabb, hol aStátebb aárga. szintén U'atOB, de 
levelei nem ráncosak, nincsenek hátrafelé haj > 
hanem meglehetős vaslagok, húsosak és szőrteleneK- 
A Liszles Kankalin pártája piros s levelei felül zöldek 
alúl pedig fehérek mintha lisztesek volnának, 
utóbbi faj az alpesi Hérához tartozik ; az előbbi! 
közül pedig a Sugár Kankalin a nedves, az O nosl 
Kankalin a száraz talajai szereti. A makertészetben 
a Sugár Kankalin és az Aurikula számos, ikulonbüZ“ 
sziuü s larka válfajaival találkozhatunk, (Talán ezért 
is hívják némely szerzők az Aurikulát >Cilra " ?  
kálóinak., mert a vadon tenvészőre a n é v  egyáltalán 
nem vonatkoztatható.) Legszebbek az úgynevezet 
.angol, kankalinok, kivált a sötét barna es sólet 
vörös válfajok. A kerti Sugár Kankalin nem igen 
válogat a földben, az Aurikula könnyű, porhanyos, 
mérsékelten nedves földet, védett és kissé árnyas 
helvet igényel. Végül nem hallgathatom el meg az 
sem, hogy a mi szép Lisztes Kankalinunk az úgyne
vezett Sarkvidéki flórához is tartóz k. A sarkvidéki 
flórának mindössze alig van 50 faja, e fajok azon- 
bán részben viszonlagos nagyságukkal, részben hlf)0r- 
aranysárga, sötétkék színükkel a sarkvidéki sürü és 
törpe pázsit zöld színével élénk ellentétet képeznek, 
így a szép, piros Lisztes Kankalin is.

Tekintettel arra. hogy az idén a természet las
súban fejlődik (a várrom alatti néhány vén vörös 
fenyő még mindig kopasz), a mai kirándulás botanikai 
eredménye nem mondható gazdagnak. Nem említve 
a szántóföldeken és ugarokon, úgy szintén az ul 
mentén növő közönséges gyomokat, a znióváraljai 
vasúti állomástól a várhegy csúcsáig s innen a pribóci 
vasúti állomásig összesen a következő növényeket 
találtam : 1. Cardamine pratensis L , 2. Nasturliutn 
officináié L. (mindkettő a halas tavak mellett). 3. 
Primula ofTicinalis Scop, (a Kálvária alatti dombok 
éjszaki lejtőin s a várhegy tetején igen nagy menv- 
nyiségben), 4. Jasione montana L. (a Kálvária alatti 
dombok déli lejtőin). 5. Haquelia epipactis DG. 
(uralkodó növény az egész várhegyen. Turóc-Szent- 
Mártonban ritkább, csak a sörgyár és Záthurcs közötti 
berkekben található, egyébként a turóci erdőkben 
igen gvakori), 6. Euphorbia amygdaloides L. (turóci 
erdőkben, szárazabb dombokon közönséges), 7. Viola 
canina L., 8 Viola bírta L., 9. Asarum europaeum L. 
(már elvirágzott), 10. Mercurialis perennis L. (Túróé
ban elég gyakori, bár nem mindenütt), 11 . Orobus 
vernus L. (Márton határában csak Skodovón felül). 
12. Majanthemum bifolium DG. vagy Convallaria bifolia 
L. (a turóci erdőkben mindenütt, még pedig tömege
sen), 13. Dentaria bulbifera L (lom bos erdőkben 
gyakori, Márton határában csak Skodovó felett), 14. 
Dentaria enneaphyllos L. (igen szép növény, csak 
mésztalajon fordul elő, legszebb példányokat találtam 
a Gagyerben, különösen annak Hubnai elágazásában. 
Márton határában nincs, úgy ennek, valamint az 
előbbinek tőkéjét »Radix Dentariae minoris* elneve
zés alatt az előtt a gyógyászatban kólika és vérhas 
ellen használták), 15. Anemone pulsatiila L. (a 
»Kápolna« mögött s a forrás mellett, csaknem elvi
rágozva. Mártonban nincs), 10. Aquilegia vulgáris L. 
(még nem virágzóit. Mártonban csak a Sztránya 
alatti berekben egy helyen). 17. Thaliclrum aquile- 
gifolium L. (még nem virágzott, turóci erdőkben 
otthonos), 18. Corthusa Matthioli L. (csak egyetlen 
egy példányt találtam, az sem virágzott még, Túr ár
ban mésztalajon elég gyakori). 19. Petasites albus 
Giirln. (a várhegy tetején, a romok között, Márton 
határában ritka, Gagyer, Sútló s más völgyekben 
óriási mennyiségben). 20. Draba Aizoon Wahl, (a rom 
alatti sziklák repedéseiben. Márton határában csak 
a közönséges Draba verna fordul elő). 21. Primula 
elatior Jacq.. 22. Primula auricula L., 23. Polvgala 
calcarea F. W. Schultz, 24. Orchis pallens L. (közel 
a hegytetőhöz, a legszebb Orchis-fajok egyike), 25.

1895. május 19. 20. szám.
Aciaea VpTcalá L~(lombos erdőkben elég gyakori) 27. 
Valeriána Iripteria L . 28. Convallaria naajaha 1„ (még 
nem virágzott). 29. Oxalis acetosella L., 30. í-ragaria 
vesca L végül a pribóci állomás melletti réten : 31. 
Primula farinosa L. és 32. Pinguicula vulgáris L.

A várhegyen talált fa- és cserjefajok azonban 
nem oly változatosak, mint Sz.-Márton vidékén. Az 
egész hegyen a bükkfa az uralkodó, u merre mi men
tünk föl- és lefelé, ott igen kevés a lucfenyő, fönt 
pedig a rom alatt vörös fenyőket láttam. A cserjék

lantana L. tűnt fel.
Az előszámlált növényeken kívül biztosra vettem, 

hogy a várhegven a Gentiana acaulis L. és Solda- 
nellu montana’ Willd. (melyek a vrickói Klak-hegyen 
otthonosak) is lesz bőségben, de nem találtam egy 
példányt se. (Annál többet láttam pár nappal későb
ben, május 12-én, a Gagyeri völgyben.)

A mai botanikai zsákmány egyik legszebb növénye 
a Leány Kökörcsin (Anemone pulsatiila), mely Márton 
határából teljesen hiányzik. A Leány Kökörcsin levelei 
és gyökere, melyeknek főtartalmuk az úgynevezett 
> Ancmonin,* »herba Pulsatillae nigricantis* név alatt 
a gyógyászatban használatosak, különösen a vízkór, 
köszvény, szívdobogás, gyomorfájás, szamár-köhögés 
s más betegségek ellen. A friss növény kipréselt 
nedve a homöopathiában is fontos gyógyszer, még 
pedig szem- és fülbetegségek rheumatismus, görcsök, 
vérhas, sápkór, sárgaság és vesebajok ellen. Végül 
igen fontos szerepük van a Leány Kökörcsin leveleinek 
az állatgyógyászatban is.

Igen érdekes alakú növény a Iiaguetia epipactis 
DC  (vagy Astrantia epipactis L.) is.*) mely az ú. n. 
Ernyő* virdgtiakhoz (Umbelliferae) tartozik s abban 
különbözik a többi ernyősek'.ől. hogy 5 — 6 zöldes
sárga. sziromhoz hasonló gallérlevele csillagszerűen 
van szétterjesztve, s e miatt a növény nem is látszik 
ernyősnek. Legközelebbi rokona az Astrantia major 
L„ mely a podhrágyi Klak és Ploszká alatti erdőben 
elég gyakori. Igen szép példányokat láttam a stubnya- 
fürdöi park árnyas helyein is.

De mindenesetre legérdekesebb az elsorolt növé
nyek között a rákói zsombékos, nedves réteken nagy 
mennyiségben található Közönséges Hízőka (Pinguicula 
vulgáris), mert az úgynevezett >liiisevö növényekhezt 
tartozik. Neve: »Hizóka« (pinguis =  zsír) onnan ered. 
hogy rozeltává csoportosult levelei húsosak, alsó 
lapjuk sima és száraz, felső lapjuk szőrös és enyves 
a rajta levő sürü savanykás nedvtől. E nedvet rövid, 
mirigyes szőrök választják ki. i

Az újabb tudomány mindinkább foglalkozni kezd 
a húsevő növények kérdésével. Némely tudósok erősen 
állítják, hogy vannak növények, melyek a reájuk 
szálló rovarokat tényleg meg emészti k, megeszik. Emery 
Henrik »A növények élete* című munkájában a 
következőkép okoskodik e kérdésről:

A húsevő állatoknál a gyomornedv kezdi el s 
a hasnyálmirigy nedve fejezi be a nitrogén tartalmú 
eledelek fölemésztését. S vájjon a húsevő növények 
választanak-e el gyomornedvet, vagv valamely más, 
hasonló képességű folyadékot ? Ez az első kérdés, 
melyet a kutatók maguk elé föltettek. A gyomornedv 
olyan savas folyadék, melyben egy sajátszerü test, a 
pepszin, a nitrogén tartalmú eledelek fölemésztésének 
ezen kizárólagos tényezője van oldott állapotban. 
Pepszin nélkül nincs gyomorbeli emésztés, de egy
szersmind sav nélkül a pepszin is lehetetlen, minthogy 
olyun anyag, mely csakis valamely savas nedvben 
válik tevékenvnyé. Ezt tudván a húsevő növényekről 
szóló lan párthívei, nagyon természetesen kutatták 
azokban a pepszint. S úgy látszik, hogy közelebb föl 
is találták azt a Droscra rotundijolia L. levélmiri-

*) Hariuel Boldizsár (szül 174')., megh. 1788.) tanár után 
elnevezve. Fömunkája : Plantae Carniolicae, 1782.

Bánatosan hangzott: »Balsors a kit régen . . ./« 
Biztatón mosolygott a nap a kék égen.

És a kedves hangot a bérc tovább adta 
S lágy ölén szeliden himbálta, ringatta,
A csabogó patak mélyen mormolt bele,
Búgott búsan a lomb s száz kis madár vele.

Azután a vezér az okmányt átvette,
Hogy a vár alatta s parancsol felette.
S most jött az áldomás, a roppant dáridó,
A milyet nem látott sem Márton, sem Znió.

Volt ott étel szörnyű, ital, quantuin satis,
Hogy sokat ne mondjuk még tengeri rák is.
Ha ez épen nem is, de volt lincentorla,
Málna — s meggybefőtthöz a mama pakkolta.

S mind ehhez a fűszert Géza bácsi adta,
Ki a kis csapatot meg-megkacagtatta.
Majd a szaktanár szólt (ez nem adomázott!), 
Hogy itten ágyúval Béla mint csatázott.

És újra megcsendült a szép nemzeti dal,
A fellelkesítö, tüzes Talpra magyar!
Százszor zúgta vissza a szikla ércfala,
Talán ismeri is: itt született dala.
Nos! a mit felcipelt a két ételhozó,
Az, alkalmas Gyúró és a békés Jozsó, 
Elfogyott egy cseppig, csak a kosár maradt 
S egy pár kajla üveg búsult a fa alatt.

Indult a kis csapat! . . . Bár csalta még a lomb, 
Hívta, csábítgatta a tarka, szelíd domb ;
Ámde, hát raindenik csak hiaba kérte 
Ká egy borús felhő könnyeket sírt érte.

Nem tcit belé, mondjak, talán másfél óra 
H ogy leértek vígan szomorú Znióra.
Itt fogadtak őket valami százheten 
(Az. összes lakosság s a helyi egyetem).

Ez utóbbi díszben, kipedert bajuszszal.
Szép spanyol-szakallal s egy akónyi szúszszal.
(Bár a két előbbi a kaipagon díszlett,
Mert őz-szőrből készült e megkapó díszlet.)

Majd szólott a zene, a hegedű sírt-rítt.
Első szép magyar tánc ! t. i. drájsritt.
Csárdás te csak maradj, szebb, a mi külföldi: 
Mazurka, meg lendler, gyorspolka, stb.

Mert hisz’ a tánc is jó, de a mi ennél jobb :
Az a habos kávé (findzsa minél nagyobb !).
Ez is beteljesült! Nem csalt hát a remény !
Aztán tetejébe egy kis friss sütemény.

Egyszer csak jön Gyúró, a sunyi, goromba 
És azt mondja: tMenjilnkft mégpediglen nyomba’ . 
Indultak is aztán s a gőzösbe szálltak 
És egész hazáig, nyilván, meg.se’ álltak.



20. sjsám. Turóc-Szenl-Márton,
gyeitől kiválasztott nedvében s hogy sikerült is volna 
azzal valami rostanyagot elemészteni. Más kísérletezők 
úgy tanulmányozzák a húsevőkul tekintett szervek 
emésztő képességét, hogy apró hús- vagy főtt tojás
fehérje-darabokat raknak rájuk. Végre több bota
nikus fürkészgeti a húsevő növényeket és észleli 
azon eszközöket, melyekkel az ilyenek a zsákmányai
kat megfogdossák és felemésztik.

A mi Pinguicu'ánk is ilyen húsevő növény volna. 
Ha pl. egv szúnyog száll reá, menten oda ragad a 
levél felső lapjának mirigyes szőrére, nemsokára meg
döglik, s teste bizonyos idő múlva nyomtalanul eltűnik.
»Vájjon emésztő működés, avagy önkéntes felbomlás 
útján oldódott- e fel ?» töpreng Emery fenlemlített 
müvében. »A rovarevő növényekről* cím alatt Klein 
Gyula je le s  botanikai tudósunk, tanulságos és érdekes 
munkákat irt a »Nópszerü előadások gyűjteményében*, 
úgyszintén a ‘ Természettudományi Közlöny* X. köte
tében. 1878-ban. »Az úgynevezett rovar- vagy hús
evő növényekre nézve — mondja Klein Gyula — 
megjegyzendő, hogy ezek mind oly szerkezetű részek
kel (többnyire levelek vagy levél-függelékek) vannak 
ellátva, melyek segélyével apró állatkák fogására 
képesítvék. Ez állatkák puhább részeit, a fogó-készü
lékeken levő mirigyek által kiválasztott nedvben 
feloldva, a növény később fel is szívja s így részben 
táplálására használja.*

•A Pinguiculáról még megjegyezhetjük, hogy 
leveleit azelőtt »Folia Pinguiculae* név alatt hashajtó 
szernek használták. A juhok csak a legnagyobb éhség 
esetéh eszik e növényt, s ekkor is nagyon káros hatása 
van. A svédek a fi issen fejt tejet e növény levelein 
át öntik, mitől a tej igen sűrűvé és jóizüvé válik. 
Túróéban a Pinguiculának még egy másik faját is 
találtam, még pedig Gagverben és a Krivánon, t i. 
a Havasi Hízókat (Pinguicula alpina L.), melynek 
pártája fehér, alsó szirmán egy va^y két sárga folt 
tai, — míg a közönséges Hízóka ibolyaszinű.

Csarnok.
Május.

—  Irta: T a b a r i n .  —
A folyó kövér hullámai lassan, méltóságosan 

folynak alá. A vízben visszatükröződő fák finom 
ágai egymásba fogózkodnak s ismét eleresztik egy
mást. S e játékot újból és újból megismétlik s nem 
unják rn£g. Távol a magas hegy kicsipkézett gerincén 
a lehanyatló nap gyenge, elhanyatló sugarai kíván
csian tekintenek át a szürke habokra — a játszó 
ágakra. — A folyó poros lábnyomos partját akácfák 
szegélyzik. Bóditó illatukkal eltöltik a levegőt s az 
enyhe, könnyed szellő elviszi azt messze-messze az 
angyalokhoz. — Egy ezüstös csillag, mely az alkony
ban feltűnik s el-elhal. fogadja ez illatot. Úgy látszik, 
hogy minden fuvalomnál elbódul s eltűnik, hogy fel
éledve újból kezdje a kéjes belélegzést.

A parton egy ifjú pár sétál s boldog gyönyörrel 
szívja az illatot, nézi az ákác fehér virágait, a vígan 
röpködő szúnyogokat. A nő arcán s mozdulatain 
bizonyos szenvedélyes izgatottság ömlik el, mintha 
ritkán vagy még soha sem lett volna ilyen boldog, 
végtelen boldog. Szenvedélyesen szorítja a férfi karját 
a magáéhoz s néha fölkacag, pedig nem is beszéltek 
egymáshoz. Kacag a virágokon, kacag a madarakon, 
a mejyek oly boldogak akárnának lenni — mint ő.

Á férfi komolyabbnak, határozottabbnak látszik 
s csak néha-néha tekint körül félénken, mintha vala
kit keresne. Hölgye hangos kacagására összeborzad 
s még félénkebben néz körül . . . Azután belenéz a 
szürke folyóba s szeme megakad egv-egy úszó fada
rabon, azt pillantásával elkíséri egész a kanyarulatig, 
ott eltűnik és ö ismét felnéz ijedten. — Nem vesz 
semmi különöset észre s ismét keres egy alkalmas 
tuskót. * *

A folyó mellett elvezető út balra kanyarodik s 
egy szép, buja növényzetű szikla fele vezet. A szikla 
egyik oldala meredeken ereszkedik alá s ott lenn a 
mélységben elkésett ibolyáknak s más vadon tenyésző 
virágoknak nyújt hűvös árnyékot s nyugodalmas 
helyet. A virágok a lanyha szellőben egymásfelé haj
lanak, sugdosnak, csókolóznak s e csók illatos csal- 
tanását magával viszi a szellő. A szikla tetején egy 
egyedül álló, elárvult hársfa búsul. Ki tudja, hóimét 
került ide, ki ültette? Nincsenek társai s kénytelen 
éjjel az ég nagy fátylával a tejultal suttogni.

A hárs alatt egy ifjú nő hever. Kissé szórako
zottan simitgatja fehér ruhája hosszú szalagját s 
nem hallgatja figyelmesen a férfi szenvedélyes beszél
getését. Néha lepillant az útra és figyelmesen vizs
gálja a távol sétáló párt. De úgy látszik, nem érdekli 
őt, mert visszafordul és egy hosszú íüszállal végigfut 
egy lóhere leveleinek világosszürke rajzain. — A 
férfi hirtelen egy négylevelü lóherét vesz észre s 
örvendve mutatja meg a nőnek:

— Látod édesem, ez meghozza szerencsénket, 
tegyük el emlékül.

— Eh, ne légy oly babonás !
A férfi csodálkozik kedvese különös viseletén. 

Máskor oly babonás, hogy mindenben szerencséjét 
látja s most ez egyszerű kedves jelt is jelentőség- 
telennek tartja. Pedig mily édes ekkor a babona; 
minden biztat, minden kecsegtet s minden oly rózsás. 
— Kedvtelenül morzsolja össze a füvet, a mely sze
rencséjét akarta meghozni. Eldobta magától az esz
közt, a melylyel talán megszerezhetné az eget s most 
megfeledkezik róla: hiszen csak fűszál, a milyen van 
itt elég. * *

F K L V I 1) ÍS H I II 1 B  A P  Ó.
A nap bevégezte pályafutását. Az ég elpirul, 

hogy ott leskelödölt a szerelmesek suttogására. Felhő 
nincsen, u mely mögött elrejthetné pirulását. Csak 
nagynehezen tudja eredeti színét visszaszerezni s 
akkor kékjét halványsárga szín önti el. Ez rohamosan 
növekszik s az égbolt felét elfoglalja, bizonnyára a 
boldogságtól elfáradt angyaloknak nyújt ágyat. Ezek 
elaludnak és nyoszolyájukkal együtt eltűnnek fel. 
fel a magasba; gyenge harangszó kiséri. — Az ég 
ismét kék — és titkát nem árulja el senkinek.

A két pár egymásfelé közéig. Az egyik még egy
szer megakarja tenni az utat, a hol oly boldogan, 
csendesen lehet csevegni: a másik haza indul. Lassan 
lépdelnek, lábaikkal összetapossák az előbbiek nyo
mait úgy, hogy most már csak egy chaus, egy keve
rék látszik a földön, a hol már senkisem figyelheti 
meg az apró lábnyomokat, egyenlő az mind — kerek, 
alaktalan. — Mindkét hölgy csukott szájjal dúdol 
valami régi dallamot, melyről már maga sem tudná, 
hogy melyik darabból való. — Régi, kedves dal — 
talán szerelemről, boldogságról szólt, oly boldogság
ról. a milyen az övék. Közelebb s közelebb jutnak 
egymáshoz, netn figyelnek egymásra csak szívják a 
bóditó illatot. A madarak elhallgatnak, a folyó is 
egészen halkan locsolgatja a partot ugv, hogy csak 
néha-néha zavarja meg a csöndet. A hölgyek sem 
dúdolnak már — valahogy elnémul minden . . .

A természet e fönséges csöndjét egy szisszenés, 
meg egy halk sikoly zavarja meg.

A parton sétáló férfi szisszent föl . . .
A szikláról lejövő hölgy sikoltott föl . . .
A csillagok kíváncsian dugják ki fejüket s lenéz

nek a földre, hogy mi történt ott. Összedugják fényes 
fejeiket s titkolózva sugdossák :

Ezek ismerték egym ást! Ezek szerették egy
mást! Ezek megcsalták egymást!

A két pár elmegy egymás mellett.
Nem szólnak egy szót sem, nem tekintenek 

vissza. Csak mennek el — el egymástól.
A szellő megleste a csillagok titkát s elmondja 

a virágoknak, a madaraknak.
Ezek ismerték egymást! Ezek szerették egymást 

Ezek megcsalták egymást !

h í r e i n k .
— Halálozás. Kostenszky Géza dr. Nyitravárme 

gye aljegyzője, a F. M. K. K. íigybuzgó, rokonszenves 
titkára, 30 éves korában Nyitrán meghalt. Halála, a mely 
a pályafutás kezdetén semmisített meg egy izmos tehet
séget, nem váratlanul jött. Régóta betegeskedett s sor
vasztó báját a folytonos megfeszített munkálkodás any- 
nyira előmozdította, hogy idő előtt sírba döntötte a 
nemes ambícióval tele zseniális fiatal embert. Tevékeny 
agilis ember volt, a kit a vármegyében becsült s szeretett 
mindenki. Nagy részt vett a megyei életben s hatáso 
s.tn tudta mindig védeni a megye érdekeit úgy szóval, 
mint a lapokban átgondolt tartalmas cikkelyeivel. Mun 
kalkodásanak igazi tere azonban a Felvidéki magyar 
kulturegyesiilet volt, mert ott nyilatkozott meg igazán 
az ő izmos tehetsége. Valóságos misszionáriusa volt 
Felvidéken a magyar kultúrának, a melynek érdekében 
emberfölötti munkát végzett; Szónokolt, utazott város
ról városra s felolvasásokat tarlott, hogy propagandát 
csináljon az egyesület hazafias törevéseinek. S e mellett 
még egyedül vezette az egyesület központi irodáját is. 
O volt a lelke, vére, mozgató ereje a felvidéki magyar 
kulturegyesiiletnek, a melyet mély gyászba ejtett korai 
halalaval. Éveken at Kostenszky szerkesztette a Felvi
déki Nemzetőrt is, melynek hasábjain számos figyelemre 
méltó cikkely látott napvilágot. Maradandó munkákat 
hagyott maga után, a melyek között legérdekesebb a 
Nemzeti politika a Felvidéken című könyve Az utolsó 
időben, hatalmas munkába kapott bele. Német és francia 
nyelven meg akarta Írni a magyar közjogot, a külföld
del is óhajtván megismertetni a mi jogi állapotainkat, 
de e szándéka végrehajtásában megakadalyozta a halai. 
Kostenszky Gézát igen nagyszámú ismerőse, barátja s 
a kiterjedt rokonságon kívül fiatal felesége, Latkóczy 
Imre államtitkár leánya gyászolja, a kivel alig két 
esztendeje, hogy egybekelt.

Magyar szónoklat Turóc-Szt.-Martonban. Dr.
Kicin zsolnai rabbi adta egybe május 12-én Haas Berta 
kisasszonyt Preis Illés nagyváradi butor-kereskcdóvel. 
fis aiiutan tudva volt, hogy ez alkalommal magyar szó
noklat fog tartatni az izr. templomban, szép számmal 
jelent meg a magyar intelligencia az esketésen. Zsolna 
város fi ital rabbija mintha csak előre tudta volna a 
magyar szónoklat után vágyódó közönség kívánságát, 
oly  gyönyörű, annyira költői lendülettel telt beszédet 
intézett a fiatal párhoz, hogy az örömköny nemcsak 
az öröm szülök szemében csillant meg, hanem valamcny- 
nyien nedves szemekkel és mintegy bensőnkben meg
könnyebbülten hagytuk el a templomot ; nem győztük 
egymásnak mondogatni, hogy ilyen beszédet rég idó 
nem hallottunk. Gratulálunk dr. Klein rabbinak szép s 
kiválóan magyai zamatú szónoklatáért. Bárcsak minél 
gyakrabben lenne alkalmunk szónoklatában gyönyör 
ködhetnunk.

189B. május 19.
—  A körmöcbányai kath. legeny-egyesület. f.

junius hó 3-án, délelőtt 10 órakor, Salamin Kelemenné 
úrnő ő nagyságának, mint zászlóanyának részvéte mel 
lett tartja ünnepélyes zászlószentelését, melynek sor 
rendje a következő: 1. Vasárnap, június 2 án a testvér 
egyesületek és más vendégek fogadása, elszallasolása 
és esti 8 órakor összejövetel az egyesület helyiségében 
— 2. Este 9 órakor faklyásmenct a zászlóanyához és 
annak üdvözlése. — 3. A faklyasmenet után ismerke 
dési estély a Medved-féle vendéglőben. — 4. Hétfőn 
junius 3-án reggel íél 10 órakor gyülekezés az egye 
sülét helyiségében, 8/ í 10 kor sorakozás és felvonulás 
vártemplomba. — 5. 10 órakor szentbeszéd, zászló-
szentelés és nagymise. — 6. Az istenitisztelet után a 
zászló-szegek beverése. — 7. Déli I órakor társasebéd 
a Klobusiczky-féle vendéglőben. (Minden teríték ára, 
bor nélkül, 1 fri 40 kr.) — 8. Délután 4 órakor kirán
dulás a zólyomvölgyi *Vadászkürt«-höz. — 9. Esti 8 
órakor műkedvelői előadás a városi iskolák dísztermé
ben. — 10. Tánc. — Szünóra alatt szavalatok. A tár
sasebédre, a műkedvelői előadás- és táncmulatságra 
szóló jegyek válthatók Paxner János egyes, jegyző 
urnái. A társasebédre való jelentkezések í. hó 25-ig 
kérjük, hogy a vendéglős a résztvevők számáról tájé
kozódhassák. A műkedvelői előadás- és táncmulatságnál 
belépti család-jegy 2 írt, személy-jegy 1 frt, este a 
pénztárnál személyenként 1 frt, legény egyesületi rendes 
tagok 50 kr. Az esetleges jövedelmet a zászló költsé
geire s a házalap javára fordítja az egyesület.

— Esküvő. Saager Ferenc, a kassa-oderbergi vasút 
felügyelőjének bájos leánya, Olga kisasszony, május hó 
18 án délután 5 órakor tartotta meg esküvőjét Szucsány- 
ban, Porutin Emil úrral, Porutin Samu nyugalmazott 
miniszteri tanácsos fiával.

— Föispáni beigtatás. Május hó 20-án d. u. Besz
tercebányáról különvonat megy Véghlesre, hol Zólyom 
vármegye uj főispánját, Nemeskéri Kiss Pált küldöttség 
fogja üdvözölni és vinni Besztercebányára. Útközben 
Zólyomban az indóháznál a zólyomi közönség üdvözli 
a főispánt, 6 órakor érkezés Besztercebányára, a hol 
ismét e város közönsége fejezi ki üdvözletét; az indó- 
háztól bandérium kíséretében a megyeházára megy; 
este műkedvelői díszelőadás, 21-én a megyés püspök ő 
méltósága misét celebrál, minek végeztével végbe megy 
a megyeházán a beigtatási ünnepély.

— A znióváraljai állami tanítóképző intézetben, a 
folyó iskolai év végén, a képesítő és osztalyvizsgalatok 
a következő sorrendben tartatnak meg : A I V - e d  é v e s e k  
osztály vizsgálata május hó 20., 21. és 22-én ; a képesítői 
írásbeli május hó 27., 28. és 29 én ; a szóbeli június 
Il-én kezdődik. A három első év osztály vizsgálata június 
14-én veszi kezdetet. Vendégek s a tanügy iránt érdek
lődők szívesen lattatnak.

— Lépések kereskedelmi iskoláért. Besztercebánya 
sz. kir. város polgármestere f. hó 6-án Badapestre utazott, 
hogy illetékes helyen kereskedelmi iskolát kérjen. A 
közoktatásügyi miniszter azonban kijelentette, hogy a 
kereskedelmi iskolákat sem szaporítani, sem apasztani 
nem hajlandó, sem pedig a luróc szt.-mártoni, avagy 
alsó-kubini kereskedelmi iskolákat áthelyezni nem haj
landó, miután nevezett iskolák a jelzett városokban 
nemzetiségi szempontból néikülözhetlenek.

N y i I 11 é r .
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Nyersselyem Bastruhakra való kelmét 8 frt 60 
krtól 42 frt 75 krig egy teljes öltönyre — Tussors- 
és Shantungs-Pongees valamint fekete, fehér és színes 
Henneborg-selyem 85 krtól 11 frt 65 krig méterénként, 
sima, csíkos, kockázott, mintázott, damaszt. s. a. t. 
(mintegy 240 különböző minőség és 2000 szin és 
mintázatban) s. a. t postabér es vámmentesen a ház
hoz szállítva és mintákat küld postafordultával: ffleu- 
i i r h n ' s  <■. (cs. k. udvari szállító) *elyckiit<Kyárn 
j£üri('lilMMi. Svájcba címzett levelekre 10 kros, 
levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar 
nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.

Kzon Horgony-Pain- 
Expeller névon is is

meretes, igazim népszerű 
háziszor most már 25 év óta 

legjobb fájdalomcsillapító be- 
dörzsölé8nek fényesen bebizo

nyult köszvenynel.csúznál, tagszag
gatásnál stb. nél. A fold összes or- 
ágaiban nagy elterjesztést és biztos 

hatása következtében minden oldalról oly 
elismerést talált, hogy mindou betegnek jog

gal ajánlható.
Tfnct. c a p s ic i com pos.

(Horgony-Pain-Expeller)
kimagasló állását a fájdalomcsillapító bodörzsölé- 
sok között diadalmasan megtartotta, különféle fol- 
Imjtás és utánzatok dacára; oz bizonyára a legjobb 
bizonyíték arra nézvo, hogy a közönség igen jól 
meg tudja különböztetni a jót a rossztol.

Hogy értéktelen utánzatot ne kapjunk, bevá
sárlás alkalmával védjegyünkre, a vörös horgonyra 
figyelendő és minden üveg ozon jogy nélkül, 
mint nem ve.ódi visszautasítandó. A gyógy
szertárakban kapható 40 kr., 70 kr. vagy 
1 frt. 20 krnyi árban üvegenként; B udapesten

Thiir.-ban.
T o r o k  %MO*BOt gyogyszereszne 

Riohter-féle gyár Rudolstadtban,



Turóc-Szent-Márton,
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tapasztalat azt oktatja, liogv
Mindig a helyes forrást keresd, ha vásárolsz.

Ez méltán az én üzletemre vonatkozható, mert 
csakis egy o ly  nagymérvű üzletnek, amilyen az enyém , 
lehetnek olcsó költségei, mely körülmény óriási kész- 
pénzáru-bevásárlásoknak és egyéb előnyöknek köszön
hető s melyeknek végre a vevőim  veszik hasznát.

Gyönyörű minták magánvevőknek ingyen és 
bérmentve.

Bötartalmu mintakönyvek, amilyennek eddig 
még nem léteztek, szabók részére bértnen- i 

(ellenül. ;
Öltönyeknek való kelmék i
Peruvien és dosking a magas klérus részére, szabály- « 
szerű kelmék cs és kir tisztviselő-egyenruhákra, ( 
úgyszintén hadastánynk. tűzoltók és tornádóknak. « 
valamint livrék részére. Teke- és játékasztalokra i 

való posztók, kocsi-úthu/.atok. (
I. un a u v o It l» r a li lá r  stájori. karinlhiai. tiroli slb. « 
lodenben férfi és női használatra, eredeti gyári < 
árak mellett, oly nagy választékban, a milyent busz- | 

szoros verseny sem nyújthat- i
L c g n a g y u l t b  v á l a s K l é k  csakis finom, tarlós női . 
posztóból, a legdivatosabb színekben. Mosó-szövet, 1 

uti-plaidok 4—14 írtig, J
úgy- s v n h n - k  o l l ó k  o k  (uj-béiés,gomb, tű, iszintén o ^ < 1 ' ' ' ‘  l V t l l t l i t l i  cérna stb.). '

Valódi, tartós, tiszta gyapot-posztó árukat, <
és nem holmi olcsó rongyot, mely alig a f 
szabó munkadiját érdemli, ajánl jutányos áron J

STIKAROFSKY J., j
s s - ü - n s r o s r s E n s r  M" S , .  J
Legnagyobb gyári poszto raktár Va millió forint j 

értekben. *
I W  Szétküldés csak utánvét mellett, - p p  \

képes értékpapírban n kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett időleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elösmervónyt átszol- 
gáltntni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban, 1K9Ö. évi február 1-én.

Medzihrad8zky.
kir. aljbiró
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____  I I í a I o n  z y ó g y i i l H M
a következő betegségekből: skrophulotikus és tuberkulolikus 
bánta Imák. angolkór, mirigyes szervek tömörülése, csont- és....... szervek tömörülése.
izületi bántalmnk, köszvény, bugykő, idült bőrbajok, idült izom- 

— űz (rheuma), mindennemű (szem-, orr-, torok-, gege-I/.IIIVU LSUÍ iii-um.i;. in iihiuiiiuh' >• v..... ............., ,
légutak-)burut (knlarrb, asthnia), sápkór, vérszegénység, renyhe 
linüküdés, mindennemű női bajok, a hol a jód  es vas egyutl- 
e jobb  eredm ényeket biztosit, mint csupán a vas-furdozés, 

sek és görcsök.

- A - r T T S L -

Polhora-gyógyfürdő
Általánosan elismert jódbrom-vaslithium és só 

tartalmú gyógy-viz.
Az uj tulajdonosok által tetemes költség
gel renoválva.

M é i t f ő ld e k r e  lo r J c « l»  f e n y v e s e l i  I iö /.Ö U . I ín z I ii 
la litiN o lc . lin zi cIliiliÍH .

Teljes pensió lakás, lurddzéh, ellátás slb.
14 írtért hetenkint

Egy házaspár * 0  frt, egy gyermekkel * 5  frt.
Bővebb felvilágosítással, prospektussal készségesen szolgál

Az igazgatóság.

Árverési hirdetmény.
Körmöe szab. kir. és főbánva város tanácsa részé

ről ezennel közhírré tétetik, miszerint folyó 1895. 
évi junius ho 10- ón délelőtti 10 órakor a város székes
háza nagytermében nyilvános árverés utján és felsőbb 
jóváhagyás fenntartása mellett az alsó-stubnyai major
ság bárom esetleg kilenc évre bérbe adatni fog.

Árverezni kívánók az évi 2700 frlnyi haszonbér
összegben megállapított kikiáltási ár lC°/0-ának meg
felelő összeget bánatpénz gyanánt az árverés kezdete 
előtt az árverező bizottság kezeihez juttatni tartoznak.

írásbeli ajánlatok csak azon esetben fognak 
tekintetbe vétetni, hogy ha az előbb megjelölt bánat
pénzzel felszerelve a szóbeli árverés kezdetéig beler- 
jesztetnek.

A bérbeadandó majorság leltára az .árverési fel
tételek és a haszonbér-szerződés tervezete a városi 
számvevőségnél a hivatalos órák alatt betekinthetók, 
hol egyszersmind szóbeli felvilágosítások is adatnak.

Megjegyeztetik, hogy a kikiáltási áron aluli bér
összegre szóló ajánlatok ki nem záratnak.

A város közönsége fenntartja magának azt a 
jogot, hogy a lett szóbeli és Írásbeli ajánlatok közölt 
tekintet nélkül a felajánlott bérösszeg magasságára 
szabadon választhat és esetleg, a nélkül hogy ezt 
indokolni tartoznék, az összes ajánlatokat is eluta
síthatja.

Körmöcbányán. 1895. évi május hó 10-én.
(  Im lin d a J ó z s e f .

polgármester.

IC f ig y e lm e z te té s !  Minthogy ügynökök és házalók IC
^  ■ »Stikarofsky« elnevezéssel másodminőségQ árukat ^

X szoktak árusítani, félreértések kikerülése végett ^  
figyelmeztetem a n. é. fogyasztó közönséget, hogy ^  
ilyen egyéneknek semmi feltétel alatt nem adom el i 

áruimat.

•xexexexexxexextxext
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229. tk. sz. 1895.

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

hatóság közhírré teszi, hogy Popper Maliidnak Zacha- 
rias Friendt János elleni végrehajtási ügyében Felső- 
Stubnya községben fekvő:

a felső-stubnyai lí)0. sz. tjkvben A. I. t.. 2..
4—31. sor-sz. alatt felvett ingatlanokból Zacharias 
Friendt Jánost A. 2. illetve B. 14. és. 17. tétel alatt 
Va részben megillető ju'.alékra 4ö2 frt kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fennebh megjelölt 
ingatlanság az 1895. évi május ho 30-ik napján d. e.
10 órakor Felső-Stubnván a község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság! ö 
kikiáltási árának 10% -á l készpénzben vagy óvadék-'

-  t e a

H I R D E T M É N Y .
Ü császári és apostoli királyi felségének f. évi január hó 17-én Budapesten kell legfelsőbb  elhatározása folytán

ezennel m eginditlalik a

X V III . m agyar kir. államsorsjáték,

— 00000 frt 2 nyerem ény egyenkint —  2000 frt
-  15000 • 4 » — 1000 .
— 10000 » 20 » — 600 »
— 5000 . 50 » —  100 »
—  4000 » 200 » —  50 *
— 8 ,00 » 8000 > — 10 »

melynek tiszta jövedelm éből a pesti szegénygyerm ek-kórliáz-cgylet. a pudai nőegylet, vagyontalan állam i tiszt
viselők özvegyei és árvái részére gyűjtendő alap, a Mensa akademika. a három szék megyei árva fiú és szeretet- 
ház. a siketnémák kolozsvári országos intézete, az aradi siketnéma iskola, a fiumei Mária árvaház egyenkint 
egy tized részben és a llanolder-féle tan- és nevelőintézet, a nagym ihályi közkórház, a fehér kereszt egylet és 
a budapesti angol kisasszonyok tanintézete egy huszad részben fognak részesittetni.

E sorsjáték összes 8282-ben megállapított nyerem ényei az alább következő játékterv szerint 100 .000 ír tra  
rúgnak , és pedig :

1 főnyerem ény -

I
I nyerem ény -  
l »
1

az összes nyeremények készpénzben fizettetnek ki.
A húzás visszavonhatlanul 1895 ik évi junius hó 26-an Budapesten történik.

— 5EEE K » y  s o r s je g y  á r a  '<! Írt tal  o . é . v a n  in r ^ á lla p ítv a . ■■ —
Sorsjegyek kaphatók a lottó-igazgatóságnál Budapesten (Pest, fővámház. félemelet), a hová a megrendelt 

ára postautalvány m ellett e lőre beküldendő, valam ennyi lottó-, só- és adóhivatalnál, a legtöbb postahivatalnál, 
a bécsi » M erkúrénál és m inden városban és nevezetesebb helységben felállított egyéb sorsjegyáruló közegnél*

Budapesten. 1895. január 17-én. M. kir. lotto-igazgatóság.

i3BBSEE3EnS
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csodálatraméltóan hat! Úgy öl, mint semmi más szer, mindennemű rovarokat,
es e z é r l  mi n i  e g y e t l e n  a mag a  n e m é b e n  d i c s é r l e l i k  és  k e r e s  le t i k .  I s m e r l e l ő j e I e i : 1. a I e p e c s é l e 11

p a l a c k ,  2. a »Z a c h e r 1« név .
T m -o r -V /.l . M u rio n t Graber Miksa és Fin l,l|>IÓ K-#.I. M i li ló »  t Bodicky I) M

Schwarz Kálmán .  Pálka Péter
Soltész L. > Scbavernoch G.

l i ip lo  K zl. M IK ló *  t Trnowsky József 
H u t t k a t  r.ál Emil
X B U F N A iiyt Burda János

Turóc-8zt.-mártoni Magyar Nyomda — Moskóczi Ferencné.
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