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A tót „nemzet".
Komikusán hangzik, midőn a pánszláv 

sajtó egyre másra dobál’ódzik a lót nemzet 
kifejezéssel. Örülünk neki, ha tót atyánkfiáit 
is megszólja olykor -olykor  egy kis büszkeség. 
Igen ám, csakhogy,‘ 'akkor van helye józan fel
fogás szerint a büszkeségnek, hu csakugyan 
büszkék is lehelünk velámire, vagyis, ha bizo
nyos reális alapot nem nélkülöz büszke
ségünk.

Ámde lót atyánkfiái hiába verik mellü
ket; hiába a sovány büszkeség, mert Magyar- 
ország területén nem találják sehol a- reális 
tót nemzetet.

Magyarország'területén lót nemzet nincs. 
Ezen a szent területen ^ történelem C3ak a 
magyar nemzet emlékeit r ím  ; a törvény csak 
magyar nemzetet ismer; az összes intézménye
ket csak a magyar nemzet alkotó keze hozta létre.

Igenis, vannak emberek, a kik tótul beszél
nek, a mint hogy sokan németül is, oláhul is, 
szerbül is beszélnek, de nemzet csak egy van, 
a politikailag egységes magyar nemzet, mely
nek a magyar fajbeli polgárokkal teljesen egyen
jogú tagjai a tót-, oláh-, német- és szerb-faj
hoz tartozó egyének.

így van ez beírva a józan közfelfogásban 
is, a törvénykönyvbe is ; igy volt a múltban 
és igy lesz a jövőben. Ezer esztendőnek fej
lődése hozta létre ezt az állapotot. Államot e 
helyen emberemlékezet óla egy nép sem tudott 
alkotni, csak a magyar.

A rómaiak jól értették á államalkotás mes
terségét, mégis csak száznegyven évig tudták 
kiál)ani ennek a földnek veszélyeit. A góthok, 
gepidák, longobárdok, hunok, avarok, szarma- 
tók jöttek és mentek, szerencsét próbáltak 
valamennyien, de gyökeret verni nem tudtak. 
Miért ? Mert a keleti és nyugati szellem-ára
datának ellentétes hullámai ezen a helyen csap
lak össze. A ki ide telepedett, állandó zakla
tásnak volt kitéve. Minden világhódítónak 
Útjában esett ez a föld. Minden nyugtalan nép 
fölkereste vándorlása közben ezt a kövér orszá
got. Itt csak olyan n.épfajnak lehetett maradása,

mely úgy harcolt, mintha mindig készen volna 
a halálra és úgy dolgozott,  mintha örökéletre 
számítana e földön. Ez a népfaj a magyar.

A mit más megcsinálni nem tudott: a 
magyar faj a földrajzi területből o r s z á g o t ,  
az itt lakó népekből n e mz e t e t ,  a földből és 
az emberekből együttvéve á l l a mo t  alkotott.

A magyarokkal együtt ennek az országnak 
fia a tót is, ennek a nemzetnek tagja a tót is, 
ennek az államnak polgára a tót is. Nemzet
nek azonban nem nemzet. Mert a nemzet: 
politikai és földrajzi fogalom. A tótnak vannak 
fajbeli tulajdonságai és népszokásai, az igaz. 
De nemzeti szervezete és külön territóriuma 
nincs. Legalább nem volt eddig, s hisszük, hogy 
ezután sem lesz.

Tót törvényhozást, tót kormányzást, tót 
igazgatást nem ismer a história ezen a terü
leten. Egyetlen okmány sincs arról, hogy 
a lót faj külön földet bírt volna, mint ilyent, 
külön törvényt alkotott volna, külön kormány
zásban részesült volna. Európa történelmi fej
lődésében és közjogában ez a föld magyar 
földnek van felvéve, koronánk mint magyar 
korona szerepel, háborúink és békekötéseink 
magyar háborúk és magyar békekötések valá- 
nak. Ezen a földön a história más népnek 
nem adott nevet csak a magyarnak.

A mi ebben az országban jó és rossz van, 
az mind magyar alkotás. Magyar törvényhozás 
törte szét az ó-szláv békókat, melyekben más 
fajok sínylődlek. Magyar fejedelem fordíttatta 
le a bibliát más nyelvekre, megvetvén alap
ját a faji kultúrának. Magyar szabadságszere
tet szabadította fel a tótokat a jobbágyság 
igája alól. Magyar bölcsesség tette erőssé és 
egységessé a hazát. Magyar kar oltalmazta e 
hazában a népszabadság ügyét jogtalanul betörő 
osztrák és orosz hatalom ellen. Magyar szellem 
hozta létre az önkormányzati intézményeket, a 
parlamenti rendszert, a kormányzat felelősségét, 
a polgárok jogegyenlőségét, a vallási türelmet, 
a sajtószabadságot. Azt, hogy itt nem az ide
gen osztrák uralkodik, hanem mi magunk vala
mennyien, a tót nyelvi! polgár éppen úgy mint 
a magyar nyelvű polgár, azt a magyarok bátor

küzdelmének és szívós kitartásának köszön
hetjük. ___

Nincs nagyobb áldás mint szabadnak lenni. 
És mi szabaddá tettük a tót embert. Nincs 
megnyugtatóbb érzés, mint a meg nem hábo
rítható tulajdonnak érzése. És mi a tót ember
nek tulajdonába adtuk azt a birtokot, amit 
addig csak művelt. Nincs méltóságosabb álla
pot, mint az a ludat, hogy úgy beszélhetünk, 
a mint akarunk, és úgy írhatunk, a hogy jónak 
látjuk. És mi a tót embernek szólás- és sajtó- 
szabadságot szereztünk. Az élet nehéz problé
mái között legnagyobb vigasztalás, ha tudjuk, 
hogy küzdelmi erélyűnket nem sorvasztja el a 
mások kiváltsága. És mi jogegyenlőséget biz
tosítottunk a tót ember számára.

Mit kívánunk ezért ? Kívánjuk, hogy val
lását elhagyja? Nem. Hiszen egyházi önkor
mányzatot alkottunk szám ukra ! Kivánjuk-e, 
hogy kultúrájában ne fejlődjék ? Nem. Hiszen 
annyi iskolát tart fenn, annyi könyvet n yom 
tat, a mennyit éppen akar ! Kivánjuk-e, hogy faji 
sajátságait, nyelvét megtagadja ? Nem. Hiszen 
külön törvények intézkednek nyelvének jógáiról?

Mit kívánunk tehát?
Azt, hogy miután megosztottuk velük jogain

kat, viszont osztozzanak velünk a kötelesé- 
gekben is. Azt kívánjuk, hogy ragaszkodjanak 
ahhoz a földhöz, mely nekik is kenyeret ad, 
ahhoz a hazához, mely nekik is jogokat ad, 
ahhoz a nemzethez, mely keblére ölelte őket, 
egyenlőséget és szabadságot adva nekik. Azt 
kívánjuk, hogy itt keressenek boldogulást, ne 
pedig idegen országban ; hogy becsüljék meg 
intézményeinket és engedelmeskedjenek a tör
vényeknek; hogy munkálkodjanak a haza javára 
és ne a haza kárára. Ne ellenségek legyenek, 
hanem testvérek ; ne gyűlölet vezérelje őket, 
hanem a szeretet; ne hazaárulók legyenek, hanem 
hazafiak!

De ők n e m z e t  akarnak lenni. Jól tudják, 
hogy ez a szó hazánk földarabolását jelenti. 
Mindegy. A-fajszeretet erősebb bennük, mint a 
hazaszeretet. Okos szóra nem hallgatnak, jó 
tanácsot el nem fogadnak. Nem a józan meg
fontolás vezérli  őket, hanem a fanatizmus. A

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Á J A .
Turócmegye flórája.

írja: Boldis Ignác.
— A >Felvidéki Híradó* eredeti tárcája. —

V.
Folyó évi július hó i*én igen sikerült kirándulást 

rendezett ifj. Justh György, orsz. képviselő úr a »jes7.eni 
havasra*, vagyis a Nagy Fátra hegycsoport Liszec 
nevű csúcsára. Régóta vágytam ez érdekes hegycsúcsot 
közelebbről megismerni s ez okból nagy örömmel 
fogadtam a képviselő úr szíves meghívását. Az eiöbbi 
években ugyanis alkalmam nyílt a Nagy Fátra négy 
kivaló hegyének, a podhrdgyi Kink, Ploszka, Csierni 
Kumen és Nagy Krízsna növényvilágát tanulmányozni ; 
régóta szerettem volna az ezen csúcsokon szerzett 
tapasztalataimat a Liszecre vonatkozó adatokkal is 
kibővíteni s az egész Nagy Fatra hegycsoportot jel
lemző növényzet tekintetében bizonyos mcgallapodasra 
jutni. Mert hogy a hegylánc összes csúcsainak — egyes 
csekélyszámú eltéréseket leszámítva — egy és ugyan
azon növényzetük lehet, az mar abból is következik, 
hogy az egész hegycsoport magvát a mészkő képezi, 
lévén a Nagy Fátra hegylánca Magyarország éjszak- 
nyugati felföldének legterjedelmesebb mészköhegysége.

A turóci völgyben utazva okvetetlenűl magara 
vonja a turista figyelmét az érdekes alakulaté Liszec. 
A megye déli részéről tekintve majdnem szabályos 
kúpnak latszik e kopasz hegy, de már ha Pribóc 
felől nézzük, változni kezd alakja, minél tovább hala
dunk Ruttka felé, annal laposabb a feje, míglen Ruttka

felől tekintve határozottan két kúpot, ójszakit és délit, 
veszünk rajta észre. A katonai térkép az éjszaki kúp 
magasságát 1381, a déliét pedig 1367 méterben álla
pítja meg. A hegy déli, délnyugati, keleti és éjszakkeleti 
oldalait gyönyörű havasi rétek és kaszálók fedik; keleti 
oldalának közepén pedig meglehetős mély horpadás 
van: a jcszeni völgy, benőve részben bükkel, részben 
jegenye fenyővel. Ii völgy azonban sokkal rövidebb, 
mint a N. Fátra többi harántvölgyei, jellege el is üt 
ezektől s inkább a Vcterná Hold meredek és zord 
szurdokaira emlékeztet.

A Liszec hegy elnevezése a tót »lisy< (olv. liszí) 
=  »kopasz« szóból származtatható s tekintettel a hegy 
kopasz tetejére, az elnevezés találó is. Turócmegye 
más hegycsúcsait ily magasságban még erdők fedik, 
hogy azonban Liszec erdeje mar régóta lehet letarolva, 
bizonyítja a hegy régi keletű s bizonyosan kopasz 
tetejére vonatkozó clnevesése. Különösen szép képet 
nyújt a Liszec, ha a Szt.-Márton határában lévő Sztránya 
vagy Krászno felöl tekintjük. Ilyenkor Szt.-Márton varos 
látóhatárának keleti hátterét képezi, a mártoni, draskóci, 
jeszeni szántóföldek mintegy összeolvadnak a hegy 
aljával, senkisem gyanítana, hogy az utóbbiak és Liszec 
között meglehetős mély völgy is létezik. A  látvány 
különösen nyári délutánokon elragadó, a hegy oly 
hivogatóan, oly barátságosán int felénk, oly közeinek 
3 oly könnyen hozzáférhetőnek látszik: hogy az ember
ben vágy támad felsietni, zöld, pázsítos csúcsára s 
onnan nézni, miképen búvik el a nap, lassan és méltó
ságteljesen a Vetcrná Hola meredek bércei mögé.

Július hó l én gyönyörű reggelre virradtunk. Már 
hajnali 3 órakor sétáltam a nccpáli »alsó« kastély 
gyönyörű parkjában, mely botanikai tekintetben is sok

érdekest tud felmutatni. Egyik legkiválóbb nevezetessége 
a park közepe táján található hatalmas tiszafa, mely 
— tekintve a tiszafa lassú növését —  400 éves is 
lehet. A tiszafáról Dr. Borbás Vince a »Természet- 
tudományi Közlöny* ez évi februáriusi számában >A 
vénhedő tiszafa* címmel igen érdekes és tanulságos 
cikket közöl. Az ő adatai szerint a tiszafa Turóc- 
megyében Alsó-l'urcsck, Stubnya, Tót Próna, Dubova, 
Pozsehaj és Szklenó erdeiben nő; Michalusz Sándor és 
Erdődy György barátaim — kik mint erdőgondnokok 
alaposan ismerik összes turóci erdőségeinket — szíves 
közlései szerint a tiszafa a N. Fátra turóci részében 
majdnem mindenütt clőfordúl, természetesen csak szór
ványosan, rendesen csak cserje marad, legmagasabb és 
legöregebb példányokat különösen a blatnicai völgyben 
lehet találni.* A  tiszafa a pusztulófélben levő növé
nyekhez tartozik, jelenleg mar sehol sem fordúl elő 
tömegesen, sehol sem képez erdőségeket. Ilazslinszky 
Frigyes szerint egykor a Tátra vidékén egész erdőség 
volt, Nielreich is említi, hogy a tiszafa egykor a Tátrán 
és a Tisza felső vidékén terjedelmes erdőségeket alko
tott. Általánosan ismeretes, hogy a tiszafa faja rendkívül 
kemény, rugalmas, nagyon nehezen hasítható s csaknem 
örökké tartó. »E kitűnő sajátságai miatt — mondja 
Borbás — az őskortól kezdve máig pusztítják ; de 
ellene a megöregedett tiszafa küzdeni s a veszteségeket 
kiheverni nem tudja.* Érdekes felemlíteni azt is, hogy 
fáját, illetve felráspolt forgácsát Kolbani »Ungarischc 
Giftpflanzen* című munkája szerint a veszett kutya 

* Különösen egy remek példányt említ itt a Kraliulcsia 
nevű gerincen M. S. barátom, a mely mellmagasságban egy 
méter vastag lehet s életkorát ezer esztendőre teszi. Ezen 
példányt a milleniumi kiállításra szándékozik küldeni, mint 
egyik élő tanujolét a magyarok bejövetelének.
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múltat nem ismerik, a jövővel nem számolnak. 
A viszony, melyet irányunkban táplálnak : gyü- 
lölség, rágalmazás, álkozódás, szitok. Vakon, 
elkeseredve, szilaj dühvei rohannak az — 
örvény felé.

Egyet mégis meggondolhatnának. Azt, hogy 
ezt az országot még sem abból a célból fog
lalta el és tartotta meg a magyar, hogy most, 
ezer évnek viszontagsága után megkínálja vele 
a tótól. A kinek van bátorság az inában, hát 
jöjjön és vegye el. De adni, nem adjuk.

Aratás előtt.
Aranykalászoktól ékes a rónaság. Amerre a szem 

ellát, kalászok susognak össze. Gyönyörű képe van a 
hatarnak, biztató reménye a gazdanak. Ha csak a leg
kritikusabb napok alatt nem jön vetéseinkre az erős, 
búzát megaszaló meieg, a gazda verejtékjét. gondját 
és faradságát busásan megjutalmazza a halas föld.

Ámbár mindenben lehet prejudikálni, csak ebben 
nem. Nincs olyan bizonytalan talaja a jövendőlgetésnek, 
mint abban, hogy milyen termés lesz ? És még akkor 
is kérdéses, hogy egy-egy termésről való jövendölgetés 
beválik-e, mikor már a búzatáblába kaszások állnak. 
Mert egy negyed óra alatt megtizedelődhet a termés ; 
futó záporra kánikula melege és olyan devalváció all 
be, a minőt a ki nem látott, el sem tud hinni.

Épen az időjárásnak ez a végtelen veszélye és az 
az ingatag bázis, melyre mezőgazdaságunk és igy az 
általános népjólét helyezkedik — arra kell, hogy az 
állami hatalmat késztesse, miként a mezőgazdáikodast 
tervszerűen vezesse ki mai egyoldalúságából. Egy nem
zet játszik ma bankot a sorssal. Mert még mindig ott 
áll az ország, hogy ha Magyarországon búza nem 
terem, az ország éhezik.

Minden aratás előtt, akár a siker folytán köny- 
nyebb lélekzettel, akár a balsiker folytán nehéz aggó
dással — de mindenkinek a ki a nemzet fokozatos 
fejlődését szivén viseli, — ez a premisszája. Hozzájá
rulnak egyéb tekintetek is. Az orosz rónák, az amerikai 
kultúra alá fogott szűz-földek óriási búzatermései, 
melyek a modern közlekedés révén olcsón, gyorsan a 
kenyérfogyasztó Európába szállítatnak, melyek termé
szetesen lenyomják a magyar búzát, meiy még nem is 
olyan régen Európának favorizált cikke \olt: nagy 
hírben és becsületben állvan, nagy pénzt fizettek érte. 
Fájdalom, a m. mázsánként io  — 12 frtos buza-ár a 
jövendő előtt kimérve lesz és ha majd a mostani fiatal 
generáció őszbecsavarodott fürtökkel megroskadva, 
ilyen árakról beszél az utódoknak csendes téli estéken, 
a meleg kemence mellett, — szinte Háry János hírébe 
keveri magát ezzel. Nincs többé eset arra, hogy a mai 
világtermelés mellett, mely hatalmas túltermelést mutat, 
— a búza a hetvenes évek nagy árait elérje.

Ez ismét azt a kötelezettséget kényszeríti rá a 
magyar gazdara, hogy az észszerű gazdálkodás alapjaira 
helyezkedjék. Ebben az irányban halad a mezőberényi 
mozgalom, melyről érdemes tudomást venni. A  mező 
herényi gazdak kendertermelö és kikészítő szövetkezete 
olyan kezdeményezés, melynek áldásai következnek. 
A siker mindent igazol. így a most ötszász holddal 
kezdett akció bizonynyal ki fog szélesedni és néhány 
év múlva versenyezni fognak a gazdák azért, hogy 
ki termeljen kendert.

De a kereskedelmi növények termelésének más 
ágai is kínálkoznak, eltekintve a cukorrépától, melynek 
túltermelése a fold kiélésével fenyegetne, fóleg a mi 
vidékünkön, hol a műtrágyával fogialkozó embert ujjal 
mutogatják.

A mezőgazdálkodás meliett még a textil és gyár
iparnak kell nagyobb lendületet adni. Nem szabad : 
Európának csupán nyersterményeket adó ország ten
nünk, hanem Isten áldását magunknak kell föl is dolgoz

nunk. Ennek követése felé haladunk ugyan, de nagyon 
gyönge szerrel. Pedig e tekintetben nagy mulasztásokat 
keil helyre pótolnunk.

Mindezeket pedig elmondván, örömmel gondolunk 
arra, hogy nem akut baj közben mondjuk el a tanul
ságokat. Mindenki boldog reménykedéssel gondol a 
szép hozamot Ígérő aratasra. A közel napokban a kasza 
pengését vig dal kiséri és azok a szerencsétlen existen- 
tenciák, akik konkolyt akarnak hinteni a gazda és 
munkás közzé, kényszerülnek belátni, hogy célúk hasz
talan, mert a gondviselés aldasa lelki békét és megelé
gedést hint szét. Nincs azért az úgynevezett szocializ
musnak nagyobb orvossága, mint a jó termés. Jelek 
szerint nem is lesz e nyáron eset, hogy a kaszás-munkás 
félbehagyja a rendet, hanem vigan fog aratni, mert 
keze munkája egész évre kenyeret szerez maga és 
csaladja számára.

H Í R E I N K .
—  A F. M. K. E igazgató-választmánya folyó hó 

8-án d. u. 2 órakor Nyitra-vármegye székháza nagy
termében ülést tartott, melyen a tanácskozást maga 
Károlyi István gróf. az egyesület elnöke vezette. Az 
ülésen Craus István ügyvivő alelnök időszaki jelentése 
során az egyesület vagyoni viszonyainak rendezése és 
Kostenszky Géza dr. egyesületi titkár elhalálozása 
folytán a titkári teendők ellátásának módozatai 
tárgyaltattak. Szóba került néhai Schimo Mária 
hagyatéka is, melynek átvétele érdekében Craus István 
ügyvezető alelnök és Gyiirkv Géza választmányi elnök- 
személyesen jártak Körmöcbányán A már beér
kezett hivatalos hagyatéki leltár szerint a hagyaték 
áll 973 frt 24 krra becsült ingóságokból és 77,700 
forintra becsült ingatlanokból, melyeket azonban 
nagyobb részt a körm öd takarékpénztár javára 
bekebelezett 48.405 frt 28 krnyi tőkekövetelés terhel. 
A hagyatéki ingatlanok anyag becsűjét Gerstner József, 
körmöcbánya város mérnöke állította össze és pedig 
oly módra, mint azt a biztosi«ó társaságok szokták, 
mely körülmény elég biztosítékot nyújt arra nézve, 
hogy ezeknek becsértéke mérsékelten vétetett fel a 
hagyatéknak leltárában. Az egyesületnek e szerint a 
terhek leszámításával fennmaradó öröksége 30-267 
frt 96 krnyi értéket képvisel. A hagyaték egy részé: 
képezi a körm öd »szarvas* vendéglő udvarra^ és 
kerttel, melynek kiépítésére az oltani becsüsök 7000 
frtot irányoztak elő, továbbá 3 javítást igénylő bér
ház, ezek közölt egyik Mária korából fennmaradt és 
innét Mária háznak is nevezett épület, továbbá rétek 
és egy csűr. A hagyatéki leltár Baán Elemér kör- 
möcbánvai kir. közjegyző által vétetett fel, a ki 
befolyásának a hagyaték megszerzése első sorban 
köszönhető. A hagyaték rendezése, értékesítése és 
jövedelmezősége iránt serényen szorgoskodik az 
egyesület ügyvezetősége, mely bár a várt jóindulatot 
Körmöcbánya város hatósága részéről eddig nem 
tapasztalta ugyan, mégis bízvást remélhető, hogy 
Baán Elemér kir. közjegyző odaadó támogatása mellett, 
a nagylelkű örökhagyó örökségét nemes szive vég- 
rendelkezésének célzataihoz híven a F. M. K. E. 
vagyonának tetemes gyarapítására értékesítheti.

—  Wlassics Gyula vallás- és közoktatási miniszter 
családja egy hét óta a gyönyörű fekvésű Fenyöházán 
időzik. A miniszter Ő nagyméltósága hetenkint nehány 
napra szintén vendége lesz a kellemes üdülőhelynek.

—  Turoc-varmegye közigazgatasi bizottsága július 
hó 12-én tartotta ülését Justh Kálmán főispán úr ő 
méltósága elnöklése alatt. Az ülés főtárgya volt az 
anyakönyvvezetés ügye. A belügyminisztériumnak ide 
vonatkozó utasítása elrendeli, hogy az anyakönyv
vezető hivatalos helyiségeiről az illető községek tar
toznak gondoskodni; ámde Turócmegye egynémely 
községében bajos volna ilyen helyiséget találni, más
részt az anyakönyvvezetők úgyis körjegyzők, postások, 
tanítók, a kik nem hagyhatják el bizonyos időben

harapása ellen használtak; Holuby József szerint pedig 
Trencsénmegyében, »a kit a veszett kutya megmar, 
a sebét foghagymaval bedörzsölik s naponként több
ször tiszafaporral behintik. Sőt tűjének és fajának 
kifőtt levét a trencsénmegyei nép szintén ebdüh ellen 
kis részenként issza. Két esetet tud, midőn az így 
gyógyított szerencsétlent nagyobb baj nem érte.< Azt 
is említi Holuby, hogy Trencsénmegyében, a Mincaov 
hegy vidékén a tiszafa ágaival a fajós szemeket füstölik.

Még nem voit négy óra, mikor a kis kiránduló 
csapat két szekerei) helyet foglalva a legjobb hangulatban 
indult el. A Belláról Liszec alján a »jeszeni malomig« 
vezető út ugyan nem volt érdekes, mert e völgy (Lehoti) 
eleggé sivár és puszta s egyáltalán nem teszi érdekessé 
az a néhány hitvány fürészmalom, mely a völgy csekély 
vizű patakján nyomorog. A »jeszeni malom* mellett szállót 
tünk le szekereinkről, mert itt ke/dódik az út Liszecre. 
Taliga-útnak van jelölve a katonai térképen, és tény
leg könnyen járható. Lassan, kényelmesen haladva 
harmadféi óra alatt fent voltunk a hegytetőn s gyönyör
ködtünk a remek kilátásban. Keletről ugyan a Rakitov, 
Csierni Kamen, Ploszka, Borisov és N. Krizsna elzárják 
a kilátást ; egyébként kell e szebb látvány, mint a minőt 
eme különbnéi-küiönb alakú hegycsúcsok szemlélete 
nyújthat ? Tisztán all előttünk az egész pompás hegy
lánc, jó  megkülönböztethetők déré a bellai, necpali 
és gagyeri, éjszakra pedig a Kantor és jcszeni völgyek. 
A hegység latóképét éjszakról a podhragyi Kiak, 
délről pedig a Tiszta fehér sziklai zárják el. Jói látható 
az árvái Chocs, keletről az elsorolt csúcsok mögül 
kiemelkedik a Koritnica feletti Prasivá; a megye éjszaki 
részének remek hatterét képezi a turóci hármas Krivan 
(Krivan Fatra, Krivan és Hieb), ettől ejszakkeietfelé az

árvái : Szuchí vrch, Sztoh és Osztiica is tisztán vehetők 
ki. Nem különben tisztán all előttünk a megye nyugati 
részén meredek falként emelkedő Vcterna fiola, a 
z.niói várhegy s a magában áiló vrickói Kiak. A ki az 
összes turóci hegyek panorámájában gyönyörködni akar, 
az okvetetlenül a Liszecre menjen. Mert egyes részle
teket ugyan szebben lehet látni a turóci Krivánrot, 
másokat ismét a Vclká Lúkárói, vagy a Ploszkárol; 
híres a vrickói Klakról élvezhető kiiátas is : de az ezen 
csúcsokról nyert latókép mindig többé-kevésbbé egy
oldalú; a turóci hegyeknek s velők együtt a turóci 
medencének teljes latóképét csak a Liszec nyújtja.

De lassúk mar most Liszec flóráját is. Miután 
Liszecet egész a tetejéig havasi rétek födik, növény 
zete jobbara ugyanaz, a mi a podhragyi Klak-é, vagy 
Ploszkáé; tálán gazdagabb, mint az elöobié, de viszont 
korántsem oly változatos, mint az utóbbié, mert Pioszka 
valódi kincstara mindannak, a mi szépet, ritkát és érde
keset a havasi flóra felmutatni képes. Liszec flóráját 
három övre osztanám: alsóra, középre és felsőre. Az 
alsó öv kaszalóin majdnem ugyanaz a növényzet van, 
mi a martom réteken, a különbség csak az, hogy a 
virágzás ideje valamivel későbbre esik; a középövet 
blikk-erdő foglalja cl, mely feijebb haladva mindinkább 
ritkúl s melynek növényzete ismét nem igen tér el a 
Skodovó feletti erdők növényzetétől. A felsöövi kasza 
lók a legérdekesebbek, mert ezek mar havasi jellegű 
flórával dicsekedhetnek A >jeszeni malom--tói egész 
a Liszec csúcsáig a három öv szerint csoportosítva a 
következő növényeket taiaitam:*)

*) Kérem a szives olvasókat, kegyeskedjenek az itt követ
kező száraz enumeratiót egyszerűen átugorni.

hivatalukat, azért elhatároztatott, hogy a közigazga
tási bizottság feliratot intéz a belügyminisztérium
hoz a melyben az auyakönyvvezetők hivatalos helyi
ségéül saját hivataluk helyiségét fogja javaslatba hozni. 
Felolvastattak ezután a féléves jelentések, a melyek 
szerint a megye mull télóvi allapota normálisnak 
mondható. Feltűnést kellett és éljenzéssel fogadtatott 
Justh Ferencz gazdasági előadó jelentése, a melyben 
szakavatottan mely előrelátással vázolja a megye 
gazdasági állapotát. Jelentésében kéri a közigazgatási 
bizottságot, hogy tegyen lépéseket a marhazárlat fel
oldása tárgyában, miután a tüdőlob már megszűnt
nek tekinthető; továbbá, hogy a kormánytól 5000 frt 
eszközöltessék ki hat féléven való kamat nélküli visz- 
szafizetésre, a mely összegen tenyószmarhák lennének 
beszerzendők, végül, hogy Znióváralján állíttassok 
fel alsófokú földmívelési iskola, a melyben a tanu
lók elsajátítnák a felvidéki viszonyoknak megfelelő 
gyakorlati ismereteket. Utóbbi javaslatot könnyen 
kivihetőnek tartja a bizottság, miután a znióváraljai 
tánítóképezdének úgyis 22 hold szántóföld áll rendel
kezésére. E pontnál Klimo Vilmos bizottsági tag meg
jegyzi, hogy nevezett szántóföldnek e célra való át
engedése a’ képezdei tanulóknak is előnyére válnék, 
mert jelenleg úgy áll a dolog, hogy elméletileg tanítja 
a gazdaságtant egy elméleti jártassággal biró tanár, 
de megkötött kezekkel, mert a gazdaság tényleg az 
igazgató kezeibe van elhelyezve. Már pedig könnyű 
belátni, hogy igy, kellő eredményt elérni lehetetlen.

—  Érdekes ember temetese. Ma egy hete volt a 
temetése — nagy részvét mellett — báró Stuudach 
Ferenc perzsa generálisnak Raksán. melyről a Raks- 
sányi család akként gondoskodott, mintha családtagját 
veszítette volna el. Az érdekes embernek Budapesten 
lakó unokaöcscse, dr. báró Staudach Adolf, az alábbi 
adatokat volt szives velünk közölni: Báró Staudach 
Ferenc I. oszt. perzsa tábornok és kamarás volt. 
Azelőtt cs. és kir. kamarás és őrnagy s az osztrák
magyar katonai expedíció sous-chefje. Született Nagy
szebenben 1825. április 22 én.

—  Necpál új plébánosa. Komora János, znió
váraljai segédlelkész, az állami tanító-képezde hit
oktatója lett Necpál új plébánosa. Üdvözöljük az új 
plébánost új állasában s gratulálunk Necpál közsé
gének. hogy ily kedves és müveit plébánost kapott. 
Nincs senkinek se alkalmasabb tere a nép hazafias 
vezetésére, mini egy plébánosnak, s mi meg vagyunk 
győződve, hogy az uj plébános nemcsak egyszerűen 
lelkipásztora lesz híveinek, hanem agilis vezére is, 
a ki megmutatja az utat a tévelygőknek, a melyen 
haladni kell békességben és testvéri szeretetben.

— Zólyommegye új tanfelügyelője, Lieber G. kir. 
tanácsos átvette díszes hivatalát érdemes elődétől 
Scossa Dezső-tÖl ; állandóan azonban csak a jövő  hó 
elején fog Besztercebányára költözni..

— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter Ferencz Gábor okleveles tanítót az abrahámfalvi 
áll. elemi népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki.

—  Katasztrófa a Vagon. E hó kilencedikén dél
után 2 órakor Okolicsnó közvetlen közelében egy kis 
tutaj, a melyen két ember volt, haladt a sebes hul
lámokon lefelé. Egy veszedelmes kanyarulatnál, a 
hol a folyó kellő közepén két vastag lüzfa áll, a 
tutaj vezetője nem fordított elég gondot, hogy megy 
át a szűk nyilason. Kormányrudjával későn fogott 
a munkához s egy pillanat alatt óriási robajjal bele
ütközött az egyik fába, mire a tutaj darabokra tört. 
A két szerencsétlen embernek alig volt már annyi 
ideje, hogy a fűzfa ágaiba kapaszkodjék. Az egyiknek 
sikerült is felkuszni a fára, a másik azonban az 
összetört szálfák közé került s lábainál fogva ugyan
ahhoz a fához szorult. Segélykiáltásaikra sok ember 
csödült össze a Szerencsetienség színhelyén, a Vág 
mindkét partjau a nélkül, hogy a szerencsétleneknek 
segélyt nyújthattak volna. Borzalommal nézte a nép

1896. Július-li. _ 26. szám.

I. Ilypericuni perforatum; Helianthemum vul 
gare Gártn.; Lychnis flos cuculi Lamarque; Silene 
nutans L . ; Silene mflita Smith; Dianthus Carthusiano- 
rum L . ; Dianthus Armeria L . ; Cbrysanthemum Leu- 
canthemum L ;  Salvia praiensis L . ; Salvia verticillata 
L .; Lotus corniculatus L .; Anthyllis vulneraria L . ; 
Thymus Serpyllum L . ; Calamiiuha Acinos Clairv; 
Campanula patula L . ; Campanula Trachelium L .; Cam- 
panula persicifoiia L .; Phyteuma spicatum L . ; Plantago 
major, média és lanceolata L .; Geránium phaeum L . ; 
Geránium pratense L .; Hieracium pilosella L .; Hiera- 
cium dubium Kit.; Rumcx acetosa L .; Tragopogoo 
pratensis L ; Trifoiium montanum L . ; Listera ovata 
R. Br.; Orchis mascuia L ; Piatanthera bifolia Richt; 
Gymnadenia conopsea R. Br.; Gnaphalium dioicuraL.; 
Alectorolophus minor VV. et G .; Alectorolophus major 
Reichenb.; Alchemilla vulgáris L .; Prunella vulgáris L . ; 
Epipactis latifolia All.; Scabiosa columbaria L . ; Ranun- 
culus fi imula L .; stb. stb.

II. Ranunculus aconitifolius L . ; Ranunculus lanu- 
ginosus L .; Melampyrum nemorosum L . ; Stachys sil- 
vatica L .; Neoitia Nidus avis Rich.; Circaea lutetiana 
L . ; Gaiium silvaticum L .; Pirola umflora L .; I’ irola 
média Schivartz.; l’ irola minor L . ; Dentaria enneaphyi- 
los L. (elvir.); Lunaria rediviva L ; (elvir.); Astrantia 
major K .; Lychnis vespertina, Lychnis diurna, Sibthorp.; 
Epilobiutn montanum és angustifolium L.; Thalictrum 
aquilcgifoiium L .; Asperula odorata L . ; Gaiium vernum 
Scop (e két növény naiunk mar régen elvirágzott); 
Geránium siivaticum és robertianum L. stb.

III. Thesium aipinum L,; Hieracium aurantiacum L .; 
Centaurea montana L .; Alluim Victorialis L . ; Veratrum 
Loheiianum Bcrnh.; Lítium Martagon L . ; Trollius euro-



a mint az egyik szerencsétlen mindig alább és alább 
sillyett. Társa megkísértette odanyujtani a kezét, de 
hasztalanul mert a viz alatt összetorlódott szálfák 
tartották a lábait.Csáklyákkal igyekeztek szétszaggatni 
a szerencsétlennek lábait tördelő szálfákat, de hasz
talan volt minden fáradozásuk, az óriási vizerö ellen 
mitsem lehetett tenni. Ekkor két bátor asszony elő
hozott egy bosszú létrát s annak segítsévél az egyi
ket, a fűzfán ülőt sikerült megmenteni, dejkevésbó múlt, 
hogy a két asszony is ott nem lelte halálát, mert 
a létra lecsúszott s miudkettő a sebes árba zuhant, 
de mindkettőt sikerült csáklyákkal kifogni. A másod
szori kísérletnél sikerült aztán a szerencsétlent meg
menteni. A másik szerencsétlen azonban odaveszett. 
A megmenekült elmondta, hogy Supala Pál szent- 
iványi cipész s Liptó-Szent-Miklósra bőrt vásárolni 
ment, a mikor sógora, Gabaj József kisporubai tuta- 
jos a magyarfalvi rakpartról éppen tutajával induló 
félben volt Szent-Miklósra. Felszált tehát tutajára és 
elindultak de ez a szerencsétlenség érte őket. Másfél 
órai megfeszítés után 8 órakor sikerült végre Gabaj 
holttestét kiszabadítani s a halottas kamrába szállí
tani. Zsebeiben üzleti irományokat és 3 frt 39 krt 
találtak. A szerencsétlent felesége és 4 gyermeke
siratja.

C S A R N OK.
Eredj, te gyáva . . .

Irta: Móra István.
Mikor a párbaj mániának az orvosságát keresitek, 

ne ankéteken, kaszinó közgyűléseken vagy a törvény
hozásnál, keressétek, cikkeznetek is hasztalan róla ; az 
asszonyokat neveljétek máskép.

I.
A mig milliomosnak hitte a világ Rozner urat, 

csakugyan nevetni való volt a kis könyvivő Schütz 
szerelme, a vérbélű Rozner Eta is nevette a hódolatot, 
melyről iskolás kora óta volt tudomása. Hiszen igaz, 
hogy jobb keze a papának, ügyes, szorgalmas fiú, de 
csak könyvvivő az istenadta kis szúnyogja.

Hanem aztán, mikor a Rozner úr aranytojó 
madara elkezdett kotyogni, azután meg végkép elszált 
az isten tudja hová : akkor a kis Schütz elkezdett nőni, 
Rozner úr, megkoppadt, szegény, föl se vett ágens 
lett belőle, a kis könyvvivő meg csak úgy válogatott 
virágzó házak busás ajánlataiban, mig nem Walter és 
Kónya megduplázta a Roznernál kapott fizetést.

A régi szivárványszínű gentlemanek hatat fordí
tottak az összedőlt Rozner háznak, a kis Schütz min
dennapos volt benne azután is. Becsülettel szolgálta új 
gazdáját, de szerette a régit, a bukottat. A leányért 
is, meg amúgy is.

Az emberek most megint nevettek a szerelmén, 
de a lány nem nevetett többé, — az öregek meg elfe
lejtették már ezt a mesterséget.

A kis Schütz, akár hogy szerette is úgyszólván 
nevelő gazdáját, volt annyi önzés benne, hogy s/.inte 
örült, a Rozner szegény során. Csak igy érhette el Etát.

El is érte, neki adták, még talán örültek is rajta.
II.

Bolondja volt a feleségének. — Becsülni való 
bolondság.

A szoknyán ült, a hogy mondani szokták. Olyan 
hűséggel dolgozott, mint az eleven lelkiismeret ; mikor 
az urai becsüléseért izzadt, a felesége kényelme adott 
hozzá ambíciót neki. Sohasem volt hazafelé görbe útja ; 
évek múltán se tamadt bűnös gondolatja, nem hatott

28. saám.___  Turóc-Szenl-Márton,
— H i b á d  ú .
rá idegen bübaj, — pedig azt még az iras is megen
gedi módjával . . . (Olvasd a kátét.)

Négy esztendeje házas. Két kis küiyök búvik 
az ajtó mögé. mikor a havat ledobogja a folyosón: 
huj, hogy megijesztik hangos kakkal, ha belép . . .

Kényelmes kis fészek ez nagyon, milliók megiri
gyelnék, meg is irigylik : persze olyan milliók, a kik 
nem születtek bankár fióknak.

Rozner Eta is beletörődött már, —  de sohasem 
szokta meg. Börtönnek, odúnak, penészes lyuknak tar
totta a három kis szobát, őnálluk tiz volt, azok is 
termek, nyüzsgő illatos élettel tele. Nem tudott lemon
dani, holott nem is kérdezték tőle, hogy akar-e ?

Hanem igyekezett nem mutatni. Nem panaszkodott, 
nem követelt, mosolygott, elégült képet szedett magára, 
de a kis Schütznek eszébe jutott néha, hogy az ő fele
sége sohse kacag, pedig hej ezelőtt . . .

Becézte, imádta, szerette egészséges életével, de 
csak látott, mindig látott, még az anyaörömnek haj
nalán is egy vonást, egy szögletet az arcán, a szemében, 
a mit nem jó volt látni.

— Uramisten mi hiányzik neki? Talán egy kis zaj ?
III.

Mit gondolsz édes, nehogy elmennénk a kereske
delmi bálba; a király is ott lesz. Schütz mondta. És 
megölelte a Diana-testü asszonyt: édes szép királyném . .

— Ahogy akarod, én nem vágyakozom,
— Te nem ?

Nem én ; jó^itt. Látod sokba fog kerülni, meg- 
érezzük aztán.

A kis könyvvivő lelke gyönyörben fürdótt volna 
erre a feleségi szóra, ha az a vonás, a homályos szöglet 
eltűnt volna alatta az asszony arcárul, szemérül.

De nem tűnt el. Sőt mintha a kicsinylés húrja is 
belezöngött volna titkon a melodikus feleletbe.

— No, lelkem, hát mégis csak elmegyünk. Már 
csak a fizetés-emelésem örömére is.

Az a hópihe csak nem olvadt el erre se.
Eta bankárlány vo lt ; ha ágens is most az apja . .

IV.
Háborítóan szép volt a könyvivőnő. És mintha a 

szépsége az egykori gazdagság jogait adta volna 
vissza, — körül rajzották megint az aranyszárnyú don
gók. És Eta egy pillanatra visszaélte magát a régi 
színbe, hangulatban és a kis Schütz, a ki sose távozott 
messze tőle, kacagni hallotta egyszer és fájt neki a 
hangos kacaj nagyon. Pedig ha az okát tudta volna...

Miért kacagott a szép asszony ?
Egy podvás Monokies, egy régi udvarló, akit 

sziveit is akkor, szerelmet vallott neki újra. Gyalázatos 
nagyúri szerelmet.

Azon kacagott Eta.
— Szégyelje magát, ne közelítsen többet!
Monokies eltűnt, de visszatért rövidest. Nem az

asszonyhoz, csak a táncterembe.
Schützné körül megritkult a légyraj, mintha össze

beszéltek volna.
Az urával táncolt. Egyszerre csak erős könyök

ütés érte a könyvivőt hátulrul. Megtántorodott. Azután 
másik ütés érte oldalt. A Monokies volt. S ez igy 
ment minden tour alatt.

Az asszony vette észre először a szándékosságot. 
Súgva mondta az urának :

— Te, téged sértegetnek. Ki akarnak innen tudni.

_______ ____________ 1895. július 14. 3
Schütz elvörösödött; a szégyentől és a fizikai 

gyengébbségtöl; Eta halány volt, mint a fal, — hal
lotta, mikor a győzött Monokies azt súgta táncosának:

— akár a zsebibe hordaná . . .
Tudta, hogy az urát érti . . .

V.
— Gyerünk haza Sándor.
— Ha akarod Eta.
És mentek. Az öltözőből kijövet összeütődtek egy 

csomó fiatalemberrel. Monokies a kis könyvivő lábára 
lépett. Schütz felsziszent.

— Kérem vigyázzon.
Amaz erre várt.
— Mit? Én. A  lábamra tapos a béka, mégis én 

. . . Kér bocsánatot ? Hitvány !
Sándor remegett.
— Eh, hagyjon utamra, mit kötözködik belém.
— Úgy, hát útonálló vagyok . . . Ne . . .
A férj meg volt gyalázva.

VI.
Mikor hazaértek, Eta megcsókolta az ura képét, 

ott, a hol égett a szégyentől.
És az a csepp hidegség nem volt az arcán, a szemében.
— Szeretlek, értem gyaláztak meg, — de lemosd.

VII.
Schütz nem aludt azon az éjszakán. Tudta mit 

kell tenni, tudta, mit mondott az asszony, — de félt.
Félt. Istenem, félt. Szabad-e félni? Szégyen az ugy-e?
Soha békességes tolinál egyebet nem forgatott,

— amaz sportot űz a vérontásból. Az egy roue, 
erkölcsi roue, ő apa. Ha megöli ? Itt ez az asszony, 
itt ez a két gyerek. Neki semmije ; apja, anya nincs,
— Rozner napról-napra él . . .  mi lenne velük . . .

Félt, mondom. Szabad-e félni ?
Lám az egész sajtó, —  folytatta mentő gondola

tait, — ostorozza ez őrült mániát, a társas egyletek 
elitélik, a nagyváradi halott horgász fölrázta az egész 
társadalmat ez ostoba istenítélet ellen . . . Nem, nem 
fog verekedni, a vesztés biztos tudatában. Nem.

Alig lép a comtoirba, jön a Monokies két segéde.
Úgy, tehát még az, a sértő, az akar elégtételt. 

A kis ember feldühödött. .  _ ,
— Mit akarnak ? Elégtételt akarnak ? Takarod

janak innét; én fogok, én elégtételt venni, a bíróságnál; 
a nyilvánosság itélőszéke előtt, szégyeljék magukat, 
önök ott voltak, tudják, ki a bűnös. Takarodjanak, 
Takarodjanak, vagy a szolgát hívom.

VIII.
Mindkét fél nyilatkozott. A vezércikkek, tárcák 

éles hangon támadták a képzelt párbajhősöket, dicsér
ték a hidegvérű családapákat, kik holmi ripők biztos 
fegyverének ki nem állnak, szigorú intézkedéseket vár
tak a törvényhozástól s az olvasó publikum szivében 
egyetértett velük. Aztán ugyanez a publikum, mikor 
a lap végén a csillagos nyilatkozatokat elolvasták, 
nevetett a kis ember esetén.

IX.
Mikor az nap este Schütz hazament s megakarta 

ölelni a feleségét, az asszony szilaj kézzel ellökte magától.
— Eredj, te gyáva . . .

Irodalom .
SzaSaí-Baroti »Magyar Nemzet Történetei 17-ik

füzete most jelent meg. — A gyulafehérvári székes-

paeus L .; Poteniilla aurea L.; Salvia variegata Kit.; 
Scabiosa lucida Vili.; Linum alpinum L .; Meum Mutel- 
lina Gártn.; Phyteuma orbiculare L .; Gentiana verna 
és acaulis L. (mindkettő már elv.); Gehtiana crutiata 
és asclepiadea L. (még nem vir., csak a leveleket lat
iam); Botrychium Lunaria Schw.

E hosszú s a laikus olvasónak tényleg roppantúi 
unalmas és fárasztó lajstrom után lássunk valami érde
kesebbet is az elsorolt növények egy némelyikéről. A 
turóci erdőknek egyik legszebb növénye a Sisakvirág- 
levelű Boglárka, Ranunculus aconitifolius L. Míg a 
többi turóci boglárka-fajok nagyobbrészt sárga színűek 
(kivéve a mocsarakban és Turóc-folyóban gyakori Vizi 
Boglárkát, Ranunculus aquatilis L. és Ran. fluitans 
Lamarq.) addig e fajnak szép fehér szirmai vannak. 
Igen ajánlatos növény a parkok árnyas helyei számára. 
E boglárka-faj egyrészt az alhavasi növényekhez, más
részt a sarkvidéki flórához is tartozik, mert éjszakon, 
Svéd- és Norvégországban ismét elöfordúl.

Sajátságos növény a kosbor-félékhez tartozó Madár- 
fészek, Neottia nidus avis Rich., mely a bükkfák gyö
kerein és korhadó ágain élősködik, s melynek barnas 
szinü virága és levéllelen, barna szára nagyon elüt a 
többi orchideáktól. Nevét fészckalakú, húsos gyökerei
től vette.

A Lisec keleti oldalán a Zöld Zászpa, Veratrum 
Lobelianum Bernh. az uralkodó növény. A turóci nép 
>csemericánakt nevezi s gyógyhatasa miatt nagy bees
őén tartja. A legmérgesebb növények közé tartozik, a 
gyökeréből nyert » Veratrin* a leggyilkosabb mérgek 
cgyike, melyből mar Via gr. képes egy macskát meg
ölni. A gyógyszertárban >rhizoma Veratris, Hellebori

albi* név alatt ismeretes. Mar az ókorban is nagy hire 
volt, mert az őrülteket gyógyítottak vele, még pedig 
állítólag nagy sikerrel. Jelenleg allopathiában rendkívül 
veszedelmes volta miatt belsőleg nem használják, csak 
külsőleg, bőrbetegségeknél, fekéiyekncl s a rűh ellen. 
De még igy is igen nagy óvatossagot igényel. Egyál
talán a népet fel kellene világosítani egyes növények 
mérges hatásáról, mert a nép gyakran egészen köny- 
nyelműen használja a legmérgesebb növényeket. Ki 
tudna megmondani, hányán pusztultak el a Zászpa 
vigyázatlan használatától ? A mi vezetőnk is egész 
fitymálva beszélt a növény hatásáról, szerinte mindössze 
is egy kis émelygést és hányást okoz. így áll a dolog 
példaúl az ú. n. tjeszeni pilulák/caU is. Ezek nem egye
bek, mint az erdeinkben oly gyakori s március hóban 
bódító illattal virágzó Farkas Boroszlán, Daphne rnez.e- 
reum (tótu l: Vlci lickovec) szárított bogyói. E növény 
is a legmérgesebbek közül való, nagyobb mértékben 
könnyen halait okoz. Dr. P. J. úr beszélte, hogy egy 
cigányt, a ki vagy 15— 20 ily »jeszeni pilulát* vett 
oe egyszerre, nem volt képes megmenteni a haláltól. 
— Különösen nagy szerepet játszik a Zászpa a ho 
möopathiabau. Tőkéjéből sárgás-barna szinü tinktúrát 
készítenek, melyet a következő betegségek ellen alkal
maznak : epilepsia, elsoványodás, kimerülés, rűh, váltó- 
laz, hypochondria, melancholia, téboly, vértolulás, 
kolera, gyomorgörcs, asthma, gége-görcs, szívbajok stb. 
Az állatgyógyászatban is a legkedveltebb szerek egyike 
Bajoroszagban — Leunis szerint — borszeszben áztatva 
az ú. n. Solbrig-tinktúrát készítik belőle, a mely hatha
tós szernek bizonyúlt be a szeplő ellen. Eddigelé a 
Zászpát a podhrágyi Klak és Ploszka kaszalóin talál

tam, még pedig mindkét helyen inkább a keleti, mint 
más oldalon. Végül megemiítem még, hogy a Zászpa 
a Colchicedk családjába tartozik, legközelebbi rokona a 
mindenki előtt ismeretes őszi Kikirics, Colchicum 
autumnaie L., melynek hagymaja a »Colchicin« nevű 
erős mérget tartalmazza. Föltettem magamban, hogy 
alkalommal —  ha Isten engedi — külön cikkben fogom 
behatóbban tárgyalni, a Túróéban található mérges 
növényeket.

A  Liszec egyik legszebb növénye a Turbán Liliom, 
Lilium Martagon L., magyar nevét a felgöngyölődő, 
lefüggő, turbánhoz hasonló szirmaitól kapta. Botanikus 
nevét Márstól származtatják, mert a monda szerint midőn 
Juno Flóra tanácsára megszagolta e növényt, életet 
adott Mársnak. Azért hagymáját az ókorban nagyon 
becsülték s erősítőnek és győzelemhozónak tartották, 
Nálunk úgy a podhr. Klakon, mint Ploszkan nagy 
mennyiségben található.

A Liszec két kúpja közötti gerincen tömérdek 
Európai Torolydt. Trollius europaeus L., találtunk ; a 
boglárkák csaladjába tartozó növény ez, melynek virága 
sárga, összehajtó szirmai miatt a rózsához hasonlít.

Midőn Liszectől búcsúztunk, erős fogadást tettem 
magamban, hogy az idén legalább még egyszer fel
megyek a csúcsára, még pedig szeptember elején, a 
mikor a Gentiana asclepiadea és cruciata virágzik, 
hogy egész évre ellássam hazamat a kitűnő házi gyógy
szernek bizonyúlt Fecske Tárnics gyökereivel (a turóci 
nép »horec« néven nagy becsben tartja), mely nálunk 
a valódi, vagyis Sárga Tárnicsot, Gentiana lutea, 
pótolja.
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egyház. Résziét a Gyulafehérvári székesegyház portá* 
léjáról. A zsámbéki templom oldalt nézve. A  zsámbéki 
templom homlokzata. Domborművű részletek a pécsi 
altemplomból. Oszlopfö a bényei templomból. Dombormű 
a Gyulafehérvári székesegyház kapuja fölött. Dombor* 
művek a jáki templomon, A  jáki templom kapuja. Rész
let a jaki templomról. Oszlopfők a horpácsi templom
ban. Apostolok a Gizella kápolnában. Falfestményrész
let a velencsi (Vasai.) templomból. Falfestmény részlet 
a Potlaki templomból. Részlet a zsegrai falfestményei
ből. A füzet szövegtartalma folytatása a már előbb 
közölt. »Köz és műveltségi állapotok az Árpádházi 
királyok idejében*, melyet Dr. Baróti Lajos ír. A magyar 
nemzet történetére füzelenkint 30 krral előfizetést elfő 
gad a Lampel R. (Wodianer F. és fiai) cs. és kir. udv. 
könyvkereskedés Budapest, Andrássy-út 2 1 .

N y í l t t á  r.
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőségei a szerk.)

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha köz
vetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színe
seket 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként — sima, 
csikós, kockázott, minlázottakat, damasztot stb. (mint
egy 240 különböző minőség és 2000 mintázatban stb.) 
postabér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintá
kat postafordultával küld: I K c i i i i e l » c i '£  (■ .  (cs. k. 
udvari szállító) s c l y n n g y á r a  í£ ii r i c ? l i l» c i i .  — 
Svájcba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven írt meg
rendelések pontosan elintéztottnek. 1

r Ezen HorgonyPaiu*
Expeller néven is is 

r  nierotos, igazán népszón 
r háziszor most már 25 év óta 

r '  legjobb fájdalomcsillapító be- 
dörzsölesnek fényesen bebizo- 

r  nyúlt köszvénynél, csúznál, tagszag- 
r  gatásnál stb. nél. A föld összes or

szágaiban nagy elterjesztést és biztos 
r  hatása következtében minden oldalról oly 

elismerést talált, hogy minden betegnek jog
gal ajánlható.

A Tinct. ca p sici com pos.
(Horgony- Pain- Expeller)

kimagasló állását a fájdalomcsillapító bedörzsölő- 
sok között diadalmasan inogtartotta, különféle fol- 
bujtAs és utánzatok dacára; oz bizonyára a legjobb 
bizonyítók arra nézve, hogy a közönség igen jól 
meg tudja különböztetni a jót a rossztól.

Hogy értéktelen utánzatot ne kapjunk, bevá
sárlás alkalmával védjegyünkre, a vörös horgonyra 
figyelendő és minden üveg ezen jegy nélkül, 
mint nem va.ódi visszautasítandó. A gyógy
szertárakban kapható 40 kr., 70 kr. vagy 
1 frt. 20 krnyi árban üvegenként; B u dapesten  
T örök  J ó z s e f  gyógyszerésznél.

Richter-fóle gyár Rudolstadtban, Thür.-ban.

valamint az ezek uldn járó erdő és legelő illetőségre 
719 írtban meghatározott kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság 
az 1895. évi julius hó 24-ik napján d. e. 10 órakor 
Nedozor községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási úron 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 lelt elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elösmervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi április hó 23-án 

Medzihradszky,
kir. aljbiró.

224. sz. 1895.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 

102. §-a érleimében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tek. turóc-szt.-mártoni kir. jbiróság 1895. évi 1814. 
sz. végzése következtében Izák Gusztáv ügyvéd által 
képviselt Bielik & Hrasko cég javára Kladivo Máté 
ellen 005 rub. 80 köp. s jár. erejéig foganatosított 
végrehajtás útján lefoglalt és 889 frtra becsült 2 pejló 
hámmal, 2 ökör, 2 tehén. 1 üsző, 4 borjú, 5 oláh 
juh, 3 szekér, 2 vaseke. 2 borona. 12 m. mázsa árpa, 
4 gabona-láda és szobabútorokból álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a tek. turóc-szt.-mártoni kir. 
jbiróságnak 2045— 1895. számú végtése folytán 005 
rub. 80 köp. tőkekövetelés és eddig összesen 50 frt 
32 krban biróilag már megállapított költségek erejéig 
Kladivo Máténál Podhrágyon leendő eszközlésére 
1895. évi július hó 30-ik napjának d. e. 10 órája határ
időül kilíízetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becs
áron alul is el fognak adatni.

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. julius hó 9-én.
Zathureczky Jenő,

kir. jbirósági végrehajtó.

281. sz. 1895.

Van szerencséin a t. közönség b. tudomására hozni, hogy
Turóc-Szt.-Mártonban,

a R o l k o - f é l e  házban (az izr. templom útellenébon)

k  © § í  r f  0 n © d í  t
nyitottam.

Állandóan készletben vannak: kisebb-nagyobb in-zi- 
kONarak minden minőségben, urri-iiick-koí-M ik teljesen 
felszerelve, uli-, p ap ir- és f»-li»Mural<, % ii-áu-ais#.lal- 
k á k , k an m -N zékek . a m e r ik a i h inták , nr.ekor
k án ok , stb.. stb.

Minden a szakmámba vágó munkál a legolcsóbb árak 
mellett és a legjobb kivitelben száliitok. — Megrendelések 
gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

Kiváló tisztelettel

Holko Pál,

1398. tk. sz. 1895.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szenl-márloni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Turócvár- 
megye árvaszéke és a turóc-szt.-mártoni takarék- 
pénztárnak kk. csepcsénvi Fradla János elleni vég
rehajtási ügyében a bbányai kir. törvényszék területén 
Nedozor községben fekvő :

a nedozori 8. sz. tlkvben A. 1. 1.. 4., 0. és 10. 
sor-sz. alatt felvett s kk csepcsényi Pradla János 
nevére irt ingatlanokra köztük a 10. üi. sz. házra

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tek. turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság 1895. évi 
2377. sz. végzése következtében Dr. Strausz Mózes 
ügyvéd által képviselt Turóci keresk. hitelintézet 
javára Csjerni György s társai ellen 95 frt s jár. 
erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás útján 
lefoglalt és 303 frtra becsült 1 riska, 1 szenves ökör, 
8 oláh juh, 1 riska üszőből álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a tek. turóc-szent-mártoni kir. 
jbiróságnak 2010 — 1895. számú végzése folytán 95 frt 
tőkekövetelés ennek 1895. évi április hó 7-ik napjá
tól járó 0 %  kamatai és eddig összesen 43 frt 29 
krban biróilag már megállapított költségek erejéig 
Csjerni Györgynél Podhrágyon leendő eszközlésére 
1895. évi augusztus hó l-ső napján d. e. 10 órája 
határidőül kitüzelik és uhhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 
az 188Í. LX. évi t.-c. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban. 1895. július hó 9-én.
Zathureczky Jenő,

kir. jbirósági végrehajtó.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 

102. $-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tekintetes turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság 1895. 
évi 1813. számú végzése következtében Mayer Áron 
javára Svelila Gyula ellen 101 frt Í4 kr. s jár. ere
jéig foganatosított kielégítési végrehajtás útján lefog
lalt és 305 frtra becsült l tehén. 3 disznó, szoba
bútorok, 1 varrógép. 1 szecskavágó-gépből álló ingó
ságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a tek. turóc-szt.-mártoni kir. 
jbiróságnak 2063— 1895. számú végzése folytán 64 frt 
44 kr. tőkehátralék, ennek 1895. évi április hó 15. 
napjától járó 6%  kamatai és eddig összesen 25 
frt 55 krban biróilag már megállapított költségek 
erejéig Svelila Gyulánál turóc-szt.-mártonban leendő 
eszközlésére 1895. évi július hó 18-ik napjának délutáivi 
2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, _ hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
g-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alól is el fognak adatni.

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban, 1895 július 2-án.
Zathureczky Jenő,

kir. jbirósági végrehajtó.
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A tapasztalat azt oktatja, hogy :
Mindig a helyes forrást keresd, ha vásárolsz.

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

Gyönyörű minták magánvevöknek ingyen és 
bérmentve.

Bőtartalmu mintakönyvek, amilyennek eddig 
még nem léteztek, szabók részére bérmen- ^  

tétlenül.
Öltönyeknek való kelmék •
Peruvien és ilosking a magas klérus részére, szabály- JC 
szerű kelmék cs és kir. tisztviselő-egyenruhákra, 
úgyszintén liadastányok, tűzoltók és tornázóknak, 
valamint livrék részére. Teke- és játékasztalokra 

való posztók, kocsi-áthuzatok. 
l /o g n a g y o l» l»  r a K is ii*  slájeri, karinlhiai. tiroli stb. 
lodenben férfi és női használatra, eredeti gyári 
Arak mellett, oly nagy választékban, a milyent húsz

szoros verseny sem nyújthat.
LeitiiaKyolth válUNKlék csakis finom, tartós női 
posztóból, a legdivatosabb színekben. Mosó-sz.qvet, 

uti-plaidok 4—14 frlig,
úgy- c ' / í i h n - k o l l ó k p k  (uj-bélés,gomb,tü, szintén ,s»a <IUU  Ív d i d i t - .  IV cérna stb.).

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

STIKAU O FSKY J.,
B E t n N T N B B l T  J S á S S f t .
Legnagyobb gyári poszto raktár Va millió forint 

értekben.
Szétküldés csak utánvét mellett.

F ig y e lm e zte té s ! Minthogy ügynökök és házalók 
»Stikarofsky« elnevezéssel másodininőségü árukat 

szoktak árusítani, félreértések kikerülése végeit 
figyelmeztetem a n. é. fogyasztó közönséget, hogy 
ilyen egyéneknek semmi feltétel alatt nem adom cl 

áruimat.
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Az 1896-iki ezredéves országos kiállítási igazgatóság pártfogása alatt* lévő t

ILáT © n .  t o  37 E l l á t á s i  V á l l a l a t
• Elszállásolás: Saját uj 
j  , szál lóhelyeinken.
] Étkezés a főváros és a 

kiállítás előkelőbb ét
termeiben.

-Ö

Budapest ,  ke r e p e s i - u t  22. sz.
j n í v u : i J az ezredéves országos kiállítást látogatók számárajm. kir. keresk. min. ur| kibocsájt 42 frt értékben 1 frt heti, vagy 4 frt 20 kr. 
jonagymélt.4512-95.sz.| havi befizetés mellett
3leiratában biztosította. I n n  • . • _•  a t 1 % .&— --------- — h „Ellátási K önyvecskéket"

melyek a kiállítás egész tartama alatt 7 napra szóló

szoba-, étkezés-, közlekedés-, kiállítás- és szórakoztatási-szel
vényeket, 1 kiállítási tombola-jegyet,

végül egy 2000  koronás b a leset b iz to s ítá s i  b a rcá t  tartalmaznak. — Egy ilyen könyvecskét 
2 személy is használhat, i —4 napra, ha 6 frt B0 krral pótolva lesz.

Előfizetéseket csakis korlátolt számban (az első részlet beküldése melleti) már most elfogad
nak. valamint bővebb felvilágosítással szolgálnak :

.% H u d n p e s i l - K r z s c b e t r n  rosti l s ü n k  — . 1  . .M e n t o r * *  K i l á t á s t . V á l l a l n i .
Dr. Morzsányi Karoly Klirlicl, Cl. Gusztáv Rózsa Lajos

országgyűlési képv. mint t. elnök. ISv. biz. tag. gyáros, mint elnök. igazgató.
Hegedűi Sándor Takács Zsigmond Sladler Károly

az K. in. ált. bizt, társ. közp. főtelilgyel. fov. biz. tag, ház* és szálloda-tulajd
ix x g ( 3 r e x x  é s  b é i m e n t v e .
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Turúc-szt.-marlom Magyar Nyomda — Moskúczi Eerencné. ~ ~  -
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