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S c lm rc 7,bánya, május 20.
Mintha a szokottnál kérlelhetetlenebb mun

kát végezne nemzetünk jelesei között a halál! Egy
szerre két jelesét a ragyogó múltnak s egy osz
lopát az épülő jövőnek ragadja el tőlünk.

Pedig beli nagyon ránk férne az a kegye, 
hogy kimélné a nagyokat, hogy minél többen 
álljanak előttünk tettekben, lélekben jelesek, 
pélclaadásúl s vezérekül nekünk törpülőknek, 
— mert vannak jelenségek, melyek komoly ag
godalmat keltenek a jövőn, e nemzet jövőjén 
csüngő lelkében.

E jelenségek egyike az elismerés elvonni 
akarása az érdemtől.

De hála az emberi természet csodás erejé
nek, ez a törekvés csak ritka kivételszámba 
megy, — s tán csak azért ilti fel fejét közöny 
alakjában, mivel a ravatal látványa oly felette 
gyakori.

Higyjük, hogy a közönynek ez az oka, 
s elfordítva tekintetünket tőle vessük azt arra 
a lélekemelő látványra, mely arra a vélt vagy 
létező nyomásra tűn elénk hirtelen; arra, mely 
n négy folyam közén s bérCzeinktől le a 
tengerig egygyé forrva, egy érzelemben: a ke
gyeletben egyesülve láttatja velünk Árpád 
népét.

Tgaz kegyelettel, tisztelettel adózik e haza 
minden fia Barossnak, a jövő építése közben 
kidőltnek, s azzal a 48-as jeleseknek is. Ezek
ről a ninibust, feledni szerető hajlamunkban nem

g  » kiadókra

rántottuk le, amazt még nem övezte a múlt fénye, de 
felismertük a jelen derűjénél, kimagasló érdemeit.

Ha Így adózunk jeleseinknek, s mig igy 
állj uk körül ravalataikat, nincs okunk a két
ségbeesésre, bizhatunk, hihetünk, jobb jövőnk- 
beu, sőt olybá tekinthetők a bála és kegyelet 
első kitörését gátolni látszó akadályok, minőkre 
mintha szükségünk is volna a lelkesedés növelése 
czéljából.

Ha alszik is a magyar genius, mindig 
fölébred, ha kell, s mindig a legjobbkor a mi
kor ébrenlétére szükségünk van.

Mintegy önmagunk vigasztalására, biztatá
sára, vetjük oda a költő bátorító szavait:

Félre kishitűség, gyáva ki most retteg,
Jön már egy erősbb kor, szavak után tettek!

Jól esik aggódó lelkűnknek e vigasz, e 
bátorítás.

ReniLsorozat
melyet Selmeez s Hél ahány a sz. k. bányaváros 
törvényhatósági bizottsága Ö császári és apos
toli királyi Felsége magyar királylyá lett meg- 
koronáztatásának huszonötödik évfordulója al
kalmából rendezendő közhatósági ünnepélyre 
megállapított:

1. A közli a tóság ünnepélyének napja a ko
ronázás évfordulója, vagyis a f. évi június-hó
8-ika melynek előestéjén, vagyis jiiiiius-bó 7-én 
Selmeczbánya belvárosa általánosan, tehát annak

minden háza kivilágítandó — a kivilágítás tar
tama alatt esti 8 órakor kezdődőleg a bányász
zenekar zeneszóval vonul a város főbb utczáin.

2. A jubiláns Ünnep kezdete a f. é. június 
8-án reggeli 6 órakor 21 mozsárlövéssel s a 
bányászzenekar riadójával hozatik a közönség 
tudomására.

3. Az ünnepély a) a szokásos hálát adó is
teni tiszteletből és b) a törvényhatóság rendkí
vüli s ünnepélyes közgyűléséből áll.

4. A közhálát adó isteni tisztelet részben 
a Boldog asszony menyberaenételére czimzett r. 
k. templomban, részben az ágostai liitv. evang. 
templomban, ejtetik meg. E végből a törvény- 
hatósági bizottság s a tisztikar tagjai, a hely
ben székelő hivatalok s egyesületek küldöttei 
f. évi junius-hó 8-án d. e. 8 órakor a város 
tanácstermében s a városház előtti téren gyüle
keznek ; ellenben az önkéntes tűzoltók a hely
beli tanintézetek ifjúsága valamint a bányászok 
a felső piacz szt. háromság terén sorakoznak.

5. Az elindulás pont S 'h  órakor kezdődik 
s a bevonulásnál a következő sorrend tar
tandó b e :

a) legelői megy a tűzoltók csoportja saját 
zászlója alatt;

b) ezt követi a bányász zenekar melyhez 
az egyik bányász zászló s a bányász jelvény 
kísérete csatlakozik, valamint a bányászok egy 
része ;

c) a harmadik csoportban a bányászati és

T Á L U Z A .Az úri vő.
Nehéz munkával szerzett negyvenötezer forintom

nak a végére jártál. Tönkre tetted vagyonom nagyobb 
részét, szerencsétlennó tetted leányomat, boldogtalanná 
szüleit, mert lelkiismeretem súgja hogy én vagyok leá- 
ányom fiatal éveinek gyilkosa, boldog gyermek álma
inak rablója. Én voltam az a nyomorult, igy kell ma
gamat neveznem, ki Ibrikét hozzád erőszakoltam.

Gondtalan napjaim örökre eltűntek, leányom sorsa 
szivemet még a sírban is gyötreui fogja. De hogy lás
sad menynyire hordom szivemen gyermekem sorsát s 
jobb jövőjét, kész vagyok rút hazugságodnak most is 
hitelt adni, kész vagyok megadni még az őt ezer fo- 
i in lót. is, ne mondd hogy rajtam múlt . . .

De figyelmeztetlek ha azt az összeget is elpréda- 
lód s állás n 'lktll mersz visszatérni leányomhoz, házam 
küszöbén gyilkosod leszek. Ez legyen utolsó szavam, mert 
íudd meg, a ki dolgozni akar még a föld aluli is talál 
munkát ; e szavakkal búcsúzott Halmai, vejélől, a ki 
gúnyos pillantást vetve az öregre eltűnt szótlanul a 
szobából. Halmai ki a vidéken pénzes ember hírében 
állott, bágyadtan dIlleszkedett ócska pénzszekrényére.

Mi lesz még belőlem ha ez igy tovább megy, mi 
lesz belőle s mi lesz egyetlen gyermekemből, kit nagy- 
ra vágy ásom eleve taszított a sírba. Éltem utolsó napjai 
gőzerővel rohannak, nekem ugyan nincs remélni valóm, 
megmaradt pénzemből eleiek csendesen, ép oly szegé 
iiyescn mint midőn pályafutásomat megkezdtem. De sze 
gény gyermekem, kiért feláldoztam fiatal éveimet, ki 
»ek boldogsága éltein végczéljá volt s ót szegényt, ha 
pályámat befejeztem, itt hagyom mint szegényt s bol
dogtalant.

Azt hittem hogy pénzemen vagyonúmmal, a me
lyért fiatalságomban oly sokat nélkülöztem, mogvebetem

majd azt is, a miről fogalmam sohasem volt, a szerel 
met, a boldogságot . . . Tépelődó gondolatait tovább 
nem tűrhette, mert belepett leánya Piriké, kisérve 
egy éltesebb úrtól a kit Halmai első pillanatra föl nem 
ismert.

No itt van ni ! mondá nevetve az idegen, annyira 
megváltoztam volna őt év óta, az uj világ hazájában, 
hogy rám sem ismersz többé?

Valóban megváltozunk s kivált ha valaki annyi 
szenvedésen megy kérésziül mint én de hagyjuk 
azt, nem akarlak igy fogadni édes Jóskám, szivemből 
örülök hogy viszontláthatlak, remélem hogy most már 
egyhamar élném hagysz.

Ha |g y  akarod, sohasem, feleié Halmai bátyja, 
sokat bolyongtam már 
tán, s legalább utolsó napjaimat akarom nyugodtan, 
gondtalanul tölteni azon a helyen, a hol csontjaim 
pihenni fognak.

De hol is van Diriké férje, hogy is liijják? Epén 
ma kél éve esküvőjüknek, jól emlékszem arra a napra, 
mert én is, megünnepeltem azt túl a tengeren, egy po
hár bort ürítve egészségükre.

Halmai intett Piriké leányának hogy a vacsora 
után nézzem, mire ő könybe lábbadt szemekkel kérdő; 
Azt kérdezted mi a neve? Neve csak megvolna, Ré- 
tliey Pista Dr. Van még vagy két elóncve . . . de . . . 
őszinteséggel tartozván, röviden egy pár szóval elmon
dom az egészet.

Tudod hogy a hetvenes években munkásságom 
által mily szép vagyoni szereztem ; 
után egyedüli czélom volt leányom mik élni. Napjainkat 
nyugodtan, nem törődve a világ zajával, boldogan töl
töttük.

Házunk magányát senki sem zavarta meg, hacsak 
Janit nem számítom, a mindennapos vendégünket, ki 
leányomat még az iskolás időkből ismerte s ki mint 
nevelő egy helybeli családnál alkalmazva volt .szegény 
gyerek volt, de a tiszta becsület, szerettem is leányommal

j együtt s titkon örültem hogy őket valamikor boldogok
nak láthatom. De a sors könyvében máskép vala Írva.

Az utolsó képviselőválasztás alkalmával házamat 
sűrűén látogatták a vendégek. Hol az ellenzéki jelölt 
korteseivel keresett fel, hol meg a mamelukok s mint 
hogy mások állítása szerint jól tartottam őket, olyanok 
is felkerestek, kik sem a politikával, sem a választással 
nem törődtek s házam gyakran hemzsegett a vendégek
től. A mai világ szegény, de leleményes. A megye elő
kelőségei barátságukat ajánlották fel; no meg a jelölt 

| te-tu pajtásom lelt s az mind oly szokatlan dolog volt 
i előttem, hogy kezdetben idegenkedtem, később hozzá 
j szoktam s azután megfeledkeztem eredeti társadalmi 

állásomról, ostoba gög áldozatává lettem. Nem elégedtem

Ilinké maradi a régi; ő szive mélyéből szerette Janit 
s midőn a liu időközben hivatalt kapott s leányom ke
zet megkérte, én Hirike térden álló könyörgéseit rideg 
szívvel figyelmen kívül hagytam s Janit elutasítottam.

' S ő csodálatos nyugodtsággal lépett Pirikéhez búcsúzóul 
megígérte neki hogy Őrködni fog jövője felett. Ezzel 
távozott: Ígéretét azonban nem váltotta be, mert vidé
künkről nyomtalanul eltűnt.

életemben czéltalnnul a föld liá- ■ meg a köznapiság szerény jólétével, a nagyurak kéjencz 
| gyönyöreit kerestem s mióta leányom az alispánok Ic-
I ányaival barátságot kötött s én a kamuéban 1 megye 
] főuraival ferblin 200 frtot veszitettem, született gaval- 
| léniák képzeltem magam, s vágtató paripáim s ruga 
j nyos bricskám csak megerősítettek ebbéli meggyőződé-

A nagyravágyás gőggé fajult minden beszédem, 
tettem elárulta ezt. 8 most kezdődik a rettenetes bűnöm 

; a melyet gyermekein irányában elkövettem.
Nagyravágyásom nemcsak személyes érdekeimet 

tartú szem előtt; de drága gyermekem sorsát is befő 
■ lyásoita. Czélom nem az volt ezentúl, hogy a nagy 
! urakkal ismeretségben legyek, liánom az, hogy leányom 

utján velők rokonságba is lépjek. Jani a becsületes 
: gyerek érezte ezt — látogatásai ritkábbak lettek. Csak
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erdészeti akadémia, továbbá a lyceuni és a gyrn- 
nasiuiu ifjúsága vonul tel megannyi saját zász
lója alatt;

d) e csoportot követi a törvényhatóság és 
tiszti kara, valamint a többi hivatal és egyesü
let klildöttségi képviselői a selinecz és bélabá- 
nyai városi régipolgári zászló s a polgári dal- és 
zenekör saját zászlója alatt;

f) végül a menetet berekeszti a második 
bányász zászló s jelvény valamint a kísérő bá
nyászok második csoportja.

(i. A romai kath. egyházban a szentély és 
a két padsor közötti tér jobb oldalán a tűzoltók 
és baloldalon az akadémiai ifjúság' foglalnak 
helyet, úgy hogy azok közt a két régi polgári 
zászló tartassák s e mögött a közép hajóban a 
két padsor közt a két bányász zászló es a bá
nyász jelvény kísérete sorakozik, mig a lyccumi 
ifjúság a baloldali a gymnasiumi ifjúság pedig 
a jobb oldali hajót az ott levő két padsor között 
foglalja el.

7. Az isteni tisztelet végeztével és a „Hym- 
nusu eléneklése után a menet a megállapított 
rendben az ágost. hitv. evangélikus egyházba 
vonul azon eltérés mellett azonban, hogy ezen 
felvonulásnál legelöl a zenekar inegyen s az 
evang. templomban való helyfoglalás az ottani 
viszonyokhoz képest a fennebbi rendben tör
ténik.

8. Az ima és a szent beszéd befejezte va
lamint a „Hymnus“ eléneklése után a menet a 
fennebbi rendben a szt. Háromság terére vonul 
ugyanott elhelyezkedik s onnét a „Szózat“ és 
alkalmi ének valamint egy zenedarab előadása 
után a tűzoltók és a bányászok csoportja a ha
tóság és az ennek átellenében felállított zenekar 
között elvonul.

9. A le- és felvonulás valamint az isteni 
tisztelet tartama alatt a belvárosi házak fello- 
bogózandók s az üzletek d. e. 8 —11 óráig zár
va tartandók.

10. Délelőtti 11 órakor kezdődoleg a tör
vényhatósági bizottság rendkívüli s ünnepélyes 
közgyűlést tart az erre megállapított külön tárgy- 
sorozat s meghívó értelmében.

82_________________ _

T ű zo ltó  e g y le tü n k .
Önk. Illzolló egyletünk utóbbi Közgyűlése elé Bern- 

hunit Adolf egyI. elnök ti következő éti jelenténél let- 
jOttlétté, melyet egész terjedelmeitől! küzllink:

Tisztelt kiizgyltlés!
Egyleti ulti|)szubálytiink értelmében müklídéelliik 

líl-ik évéről vttn szerencsém következő jelentést tenni a 
tiszteli közgyűlésnek.

A lefolyt évi ténykedésünket illetőleg örömmel 
eonstalallnitoui, hogy kötelességünknek eleget tettunk, 
mert ti utult ev ujltol Itelnzouyiloltu, Intgy egyletünk 
mindinkább fejlődvén életképes is, s inititlnyttjau ipar
kodtunk azon irányban eleget tenni kötelességünknek, 
hogy jótékony Ügyünk szemelölt tarlósával nehéz felit- 
dalunknak megoldására tevékenységünket és áldozat
készségünket egyletünktől ne vonjuk el.

Egyletünknek a limit év végével maradt tagjai 
szánta tesz és pedig.

az 1S90. év végével volt:
1. alapi tó tag . . . 15
2. segelyző tag . . . 131
3. működő tag . • • 101
4. disz t a g .................... 10

összesen 2 bO
hz 1891 évben pedig.
1. alapitó tag . . . . 16
2. segély/,ö tag. . . • 135
3. működő tag . . . . 1U4
4. disz t a g .................... 10

összesen 2(5í)
s igy az 18H0. év végével maradt 2(10 taggal szemben 
az 1891. évben szaporodás 5 tag; ezzel kapcsolat
ban felkérem egyletünk mindeu egyes tagját, miszerint 
tevékenységét úgy a sególyző mint a működő tagok 
gyűjtésére is terjessze ki

Áttérve most az egylet czéljaira Állíthatom továbbá, 
hogy a lefolyt év folyamán tűzoltóink hivatásuknak 
buzgón és egész odaadással feleltek meg. A,tűzesetek 
száma pedig volt:

1. két tető tű/.
2. egy csőr és kazaltfiz és
3. egy vak tfiz.

Ezek után édes kötelességemnek tartom a főpa
rancsnok és parancsnoknak a bajtársi szellem ébren tar
tására buzdító tapintatos eljárásukért, nemkülönben az 
összes tűzoltóknak buzgó tevékenységükért bálás kószö- 
netemet mondani, azon óbajnak adva kifejezést, hogy 
polgártársaink elismerése koszorűzza tűzoltóink érde- 
mcsültségét.

A múlt ev folyamán egy rendes közgyűlés, két 
választmányi ülés, egy század és bárom tiszti gyűlés 
tartatott. Gyakorlat tartatott pedig a működő tagok kikép
zésére kilencz, disz gyakorlat egy, — végül volt bárom 
kivonulás, színházi őrség pedig tartatott kilenczvenkettó.

Ezen alkalommal Imzom tudomására a tisztelt 
közgyűlésnek, hogy a lefolyt övben ismét előadást 
tartott Dr. Tóth Imre főorvos úr a tűzesetek alkalmá
val előforduló zúzásokról és égésekről h azoknak mikénti 
első gyógykezeléséről : m int is nevezett főorvos úrnak 
hálás köszönetemel mondom; ennek ellenében azonban 
mély sajnálattal hozom tudomására a tisztelt közgyűlés 
uek, hogy f. é. múrezius lió lü-án tagtársaink sorából 
érdemdús alapitólag id. Kaclielmmni Károly elhalálo
zott, legyen könnyű neki a föld, mely porait födi.

Eddig egyletünk munkúlkodási részét és testületi 
életünk főbb mozzanatait a tisztelt közgyűlésnek beje
lentve, áttérek ezennel egyletünk anyagi állapotának 
vázolására melyre nézve a következő adatok szolgálja
uak ; az egyleti pénztárnak forgalma a köveik ‘Ző
volt u. in.

Bevétel:
1, pénztári maradvány lé90. évből . . ti frt. 77 kr.
2. tagsági d i j a k b ó l ......................... 35 i 40
3. adom ányokból.............................. 80 w _
4. városi segély . . .  . . . 250 7
5. bál tiszta jövedelm e.................... 95 __
6 Dr Báró Roszner főispán úr ala-

piló tagsági d i j a ..................... 40 —
7. a takarékpénztárnál elhelyezett

forgalmi tőkéből visszavonatott 630 „ 10 „
összesen 145.) frt. 27 kr.

Kiadás:
1. szolgák bérére.............................. 399 frl, 96 kr.
2. tűtésre .................... 29 „ 40
3. Irodai szükségletekre és bélyegekre

10 Irt 74 kr. +  1 Irt 28 kr. . 12 2
4. v ilág ítá sra .................................... 3 „ 18
5. Tűz rendészeti lapokra stb. . 15 „ (56
6. Országos szövetségi tagsági dijakra 12 Ti
7. Szolgálati é r m e k r e .................... 15 .. 35
8. Tűz kár elleni biztosításra . . . 5 „ 8
9. Ju ta lm akra ......................... 50 _

10. Szerek és eszközök beszerzésére és
fen tartására............................... 521 „ 12

11. A takarékpénztárnál elhelyezett
mint forgalmi töke . . . .

12. Rendkívüli kiadásokra . . . . 33 „ 97
összes kiadás 1448 frt. n kr.

ezzel szemben a bevétel . . 1453 „ 27 n
mutatkozik pénzmaradvány 5 frt. 1(5 kr.

mely készpénz az 1892 évi számadásban bevételezve 
íaláltatik.

Egyletünk vagyoni állapota továbbá a következő 
és pedig:
1. a fent kitüntetett készpénz . . .  5 frt. Ili kr.
2. a takarékpénztárnál elhelyezett lóke 720 „ 42 „
3. előlegezett tőke . . . . . . .  300 „ — „
4. leltárikig kif lin tetett szerek, felsze

relések, eszközök stb. értéke . (5894 „ 32 „ 
összesen 7919 frt. 90 kr. 

viszonyítva pedig az 1890 óv 
végével kitüntetett vagyonhoz 7620 r 87 „ 

mutatkozik szaporodás 299 frt. 3 kr. 
mely az uj beszerzésekben találja indokolását fcnleb-

A mi nagyúri körünkben csakhamar megismerked
tünk a főispán kegyeltjével, Rétbei Pista dr.-ral, ki 
gavallér modorával, dr. czitnével s predikátumával a 
melyet kérkedően most is használni szokott, elfogult, 
mondjuk megvakult lelkemnek imponált.

A hölgyvilágban kedvencz volt, táncz, estély, ki
rándulás mind az ő rendezése alatt folyt le, szóval akár
melyik szerencsésnek érezte volna magát, ha kezét meg
kérte volna.

Szegény lányok! Mennyiben maradtak ezek bátra 
az uj világ leányaitól, jegyző meg Malmai bátya. Mig 
itt a leány a fiatal ember badar bőbeszédűségét lesi, 
mit ti udvarlásnak (magyarul kurizálásnak) neveztek s 
a fiatal emberben nem a jellemet s a becsületes állást 
de czimei rangot, feszes magatartást becsülik — addig 
minálunk ez miud elenyészik egy jóhirfi szabó vagy 
czipész mesterség fogalma megett.

Igazad van feleié Halmai a c/imkórság a mi be- 
tegségüuii mely engem is nyomorulttá telt,

Réthei csakhamar megkérte leányom kezét, s nem 
leányom, de én voltam a világ legboldogabbja. Laká
sát pazarul rendeztem be. 8 ó még segített ebben, tér 
meit holmi növényekkel diszité a melyeket csak a. 
számlákból ismerek, keleti növények ezime alatt. Sze
gény Biriket gyakran sírás közt leptem meg, a miért 
aztán csak haragomat vonta magára s határozott pa
rancsom folytan beleegyezett a házasságba.

Az esküvő után kijutni keltek melynek értelmét 
miág sem értem, de annál jobban czélját: a pénzpazar
lást, mihez Kéthei kitünően ért.

Visszatértük után hónapok múltak. Rétlieinek sem 
foglalkozása, sem hivatala nem lévén, megunta ottho 
nát, s eddigi pazar kedvteléseit, fel fclrándult a fővá
rosba azon llrügy alatt, hogy hivatal után néz s tényleg 
hetekig a tékozlás és kicsapongás sarában gázolt.

A váltók özöne lepte el házamat, a mi ez előtt 
házam egy évi szükségletére elég volt, azt ó egy éjen 
át könnyelműen a kártyaasztalon hagyta. Kerek negy

venötezer forintomba került eddig lelkem vágya, nagy 
úri vöm, távol házamtól pocsékolva el nehezen szerzett 
vagyonomat, mig neje, szegény leányom ide haza tü
relmesen bár, de titkon lelkét emésztve tölti napjait. 
Ép ma délután indult el megint, ígérve, hogy ügyvédi 
irodát nyit a fővárosban a mely után nejével oda köl
tözik 8 én most is hitelt adtam szavainak s ötezer fo
rintot bocsátottam rendelkezésére. De ez lesz az utolsó 
segítségem. Ha ezt is elveri, kezemet leveszem róla, 
gyermekemről magam gondoskodom, s ő keressen ma
gának kenyeret.

Rctliey ötezer forinttal zsebében vígan rándult a 
fővárosba. A főváros volt az ó otthona, romlott lelké
nek vágyai fesztelenségükben itt mutatkoztak legjobban 
kéjencz kedvteléseit itt valósíthatta meg csak igazán.

Alig pihente ki az ut fáradalmait, czimborái kiket 
már előre értesített, tömegesen keresték löl. Napokig 
tartó dorbézolása közben mindenre gondolt csak arra 
nem, hogy apósa milyen czélra adta az ötezer forintot.

Estcnkint rendesen a kártyaasztal körül gyüle
keztek s emberük síz volt, ki mindig üres tárczával 
hagyta el a sátáni játék színhelyét. A nyerési vágy 
nem engedő a becsület útjára térni, azon remény hogy 
visszanyeri veszített pénzéi, újra és újra tereié lépteit 
a játékbarlangba. Pénzének fogyatékán volt, még egy 
utolsó kísérletet tehet s lm ez nem sikerül — a jövő
jével, mely jól nem Ígérhetett neki, rég leszámolt.

A szerencse, melyet tán jobban szerencsétlenség
nek nevezhetnénk, ez egyszer neki is kedvezett. A já 
tékbarlang telve volt s reggel Rétbei reszketve nyúlt 
lárezájához, tizenötezer forintnak volt birtokában.

Ha most komolyan gondolkozott volna, visszatérni 
a becsület útjára, még lett volna módjában,— de nem 
volt ereje, sem akarata a démon karjaiból kibontakozni. 
Haza érve, alvásra hajtotta fejét — de hiába, a lélek 
csak ott talál üdülést hol a test ezt megérdemli. Dél 
felé útját a pályaház felé vette, ülközben egynéhány 
ezimborájával találkozott, kik úti böründdel felszerelve,

bérkocsiba szálfák. Midőn Réthei társai szándékát meg
tudta hogy Montocarlóba utaznak — rögtön kész volt 
a tervvel, a legközelebbi vonattal együtt utazlak.

Halmai bátyja csakugyan elérte óhaját fáradt 
csontjait lerakni szeretett hazája es otthona földjén. A 
nagy tengeri utazás felbontotta a különben vas idegze
tét, szeretett rokouámnál alig pár heti tartózkodás után 
elment ama nagy útra a honnan többe visszatérés 
nincsen.

Szegény Halmaira ez borzasztó csapás volt — 
érezle hogy ő is csakhamar követni fogja szeretett 
bátyját, neki remélni valója nincsen, csak gyermekét 
szerette volna látni a boldogság révében. Más részt 
még meg volt győződve hogy Róthey az ó leányának 
jövőt nem biztosíthat s ama gondolat hogy leánya szo
morú sorsának ó az okozója, lelkét tönkre téve, testét 
erejében megtörve, végnapjait siettető.

Dirike ezt látva, ama tudatban hogy szerencsét
lenségüket atyja nagyravágyása okozta, nem zúgolódott, 
atyját nem okozta s áldott szivével, odaadó ápolásával 
edesité atyja végnapjait.

Férjére, kit hitvesi szívvel soha sem szeretett, 
csak ritkán gondolt. Hó alkalma volt tapasztalnia, hogy 
férje csak érdekből nősült s most midőn vagvonilag 
tönkre tette őket, velük mit sem törődve távol a világ
ban tölti napjait. Néha midőn a tavasz fiatalságának 
boldog napjait julalá eszébe, önkéntelenül feltámadt 
lelki ben Jani képe, őszinte szép szeme, vigasztaló szive, 
s most is szivében cseng búcsúszava: Eh őrködni fogok 
jövője felett. Váljon él e még s váljon nem üldözi e 
őt is a sors oly kegyetlenül?

Ez alatt Rctliey a monacói játékbarlangban töl 
lőtte napjait. A folytonos dorbézolás, éjjelezésnek ideg 
y.ete áldozatul esett, pihenni nem tudott mert a munka 
ismeretlen volt előtte. Lassan a szórakozás is terhére 
vált, teher volt az élete is. Pénzétől megfosztva nyo
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bickben előadva pénztári forgalmunkat és vagyoni álla 
puliinkat esedezem, liogv a lisztéit közgyűlés a szám- 
vizsgálók jelentése alapján az egyleti pénztárunknak 
és a választmánynak a felmenlvényt megadni szí
veskedjék.

Visszapillantva most az elő adottakra bátran ál
líthatom, hogy csekély tehetségünkhöz mérten mindazt 
megtettük egyletünk érdekében a mit a jelen körül
mények közt tenni lehetett.

Ez alkalommal bátorkodom ajánlani, hogy tekin 
teltei arra, miszerint a két egyleti jegyző buzgón és 
egész odaadással teljesítette kötelességét, a két egyleti 
szolga pedig gyakran s minden ktllön díjazás nélkül 
rendkívüli szolgálatot is tett, az egylet választmányának 
ajánlata folytán a két jegyzőnek 20 20 fit. a két 
szolga részére pedig 5 5 írt. juiulomdij engedélyez
tessék.

Továbbá tudomására hozom a tisztelt közgyűlésnek 
hogy az országos-szövetség X. közgyűlése i89l. évi 
augusztus havában Sopronyban megtartva lévén, — a 
kapott meghívásnak daczára egyletünk mint a szövet
ség rendes tagja beállott akadályok miatt a közgyűlé
sen részt nem vehetett; hogy azonban mindennek 
daczára az ünnepi lap valamint,' a gopronyi torna és 
tűzoltó egylet 25. évi fenállásának örömünnepélyére és 
a X. országos tűzoltó szövetség nagy gyűlésére vonat
kozó emléklap megkilldetett egyletünknek; miért is 
ajánlom, hogy ezen szives megemlékezésért köszönet 
szavaztassák meg az üuneyélyt rendező bizottságnak.

Egy évre terjedő megbízatásunk lejárván, köszö
netét mondok úgy magam mint tiszttársaim nevében 
is a közgyűlésnek a lefolyt év alatt irányunkban tanú
sított bizalomért, és azon támogatásért, melyben ben
nünket részesített; midőn tehát megbízatásunkat önök 
kezeibe visszaadjuk arra kérjük még a tisztelt közgyű
lést. hogy az egylet érdekeit szem előtt tartva, a tiszt- 
ujitást megejteni illetve a tiszti kart megalakítani szí
veskedjék.

Végül van szerencsém jelenteni, hogy a magyar- 
országos tűzoltó szövetség állal alapított szolgálati érem 
alapszabályai 13 § a szerint magasabb fokozatú érmek 
megszerzendők, miért is esedezem, miszerint, elhatároz
tassák, hogy ezen érmek a becsatolt, kimutatásban 
megnevezett működő tagok számára az alapszabályok 
értelmében az egylet költségén szereztessenek meg.

Ezzel előadva évi jelentésemet, kívánom, hogy egy
letünk összes tagjait, a mindenható Isten sokáig éltesse.

Éljenek !
Seimeezbáuyán 1892. évi április 24-én.

ltom ha nlt Ailolt.
egyleti elnök.

morultan állott a világban. Hamar kész volt a tervvel, 
még egy sürgönyt megfogalmazott s aztán leszámolt, 
fiatal életével, mely hasznára soli sem tudott lenni az 
emberi társadalomnak.

Halmai a sors csapásai alatt megtörve, bizonyta
lan lépésekkel tipegett a kertben midőn a póstakül- 
döucz táviratot kézbesített neki — ez előtte nem volt 
újság -  hozzá volt szokva a távirati utón való pénz- 
kéréshez, de ez egyszer meglepte őt a távirat, felbontja 
s egy kiáltással a földre rogyott. Az elő hívott orvos- j 
uak már csak halottal volt dolga.

liirike erős lélekkel olvasta a táviratot mely igy 
hangzott: Nem akarom hogy ön atyám gyilkosom le
gyen, inkább magam vetek véget életemnek.

Nemsokára jött egy hatósági sürgöny is mely 
Hóikéi öngyilkosságát megerősítő. Diriké elkísérte aty
ját ama végső útra mely megett minden górni, fájdalom 
bezárul. Haza érkezve, megállt a ház küszöbén, az el 
hagyottság teljes súlyát érezte lelkén. Eszébe jutottak 
ama csendes napok a melyeket édes atyjával s no meg 
tiszta szivének imádójával boldogan töltött.

Helyzete kétségbeejtő volt Magában állott a vi
lágban, megmaradt vagyona nagyon csekély volt, abból 
megnem élhetett, de azért nem ijedt meg. Dolgozni 
akart, kenyerét munkával keresni a mint azt az embe
rek milliói teszik.

Lesújtó gondolatai közölt, egy éltető remény újra 
meg újra feltámadt szivében, maga előtt látja újra azt 
a beeaülelos kék szemet, látja ajkait nyílni, balja őt 
rcbegni: „Én őrködni fogok jövője felett,w karjai ki ter
jeszkednek egy öröm Bikoltás. „Drága Dirikéin !M 
De ez már nem képzelet, Jani ajkai összeforrnak Iliin
kéivel s egy forró csók feledésbe hozza a hosszú szén- j 
védési, a szerelem tavasza áll előttük, mely nem aka
dályozza a virágok kin villát.

t-á*»|iár Ármin.

Különfélék.
KftUíivo. Tóth Gáspár városi törvényhatóságunk 

tiszti ügyésze e hó 24-eu esküszik örök hűséget llainpci 
Irma úrhölgyuok Budapesten, a terézvárosi templomban. 
Igazi boldogságot kívánunk e szép frigyre.!

— Dalos* özvegyéhez ié*zvéliint intézését 
határozta el városunk utóbbi közgyűlése. E határozatból 
folyólag városunk polgármestere a következő részvét- 
iratot intézte elhunyt jelesünk özvegyéhez:

„Azon mély gyász közepeit, a mely Kegyelmes 
Asszonyomat s családját a legjobb férj és legjobb atya 
elhúuytávul, s édes hazánkat leghübb lia elvesztővel 
orte, fogadja Kegyelmességed Selmccz-Bólabányu sz. k. 
bányaváros közönsége részéről e pótolhatatlan veszteség 
fölötti mely részvétének őszinte kifejezését.

Nem kísértjük meg a vigasz nyújtását akkor, a 
mikor még sajognak a szerető hitves es anya szivén 
ütött sebek ; ezeket a szavak, bármily melegek is, meg 
nem gyógyítják, de jelét kívánjuk adni amaz érzelem
nek, a mely szeles e haza minden gyermekét egyaránt 
hatja át e pillanatban, s melyből folyólag elhatároztuk, 
e hó 12-en Báró Roszner Ervin főispánunk ő méltósága 
elnöklete alatt tartott rendes havi közgyűlésünkön, hogy 
elhunyt jelesünknek emléket jegyzőkönyvünkben örö
kítjük meg, s részvétünknek Kcgyelniességedbez intézett 
e sorokban is kifejezést adunk.

S tesszük ezt azért, hogy ha majd a sújtó csapás 
óráját hónapok, évek választják el, a mindeneket eny
hítő idő mellett ott láthassa Kegyelmes Asszonyom a 
részvétet is, a részvétnek oly impozáns uyilvánulását, 
mely balzsamot szolgáltasson a hegedő sebekre, és azt 
a tudatot érlelje annak a kebelében, a ki nemzetünk 
nagy fiában legtöbbet vesztett, hogy az igazi érdem 
nem vész cl nyomtalanul, túl éli szerzőjét az embert, s 
jótékony napsugárként aranyozza be utódait, hozzátar- 

. tozóit, a kik körül tiszteletté s szeretetté alakül át,
I hogy mint ilyen állandóan övezze személyit két, majdan 
; még emléküket is.

E tudatot kívánjuk fenntartani Kegyelmes Asszo
nyom kebelében, hogy belőle erőt nyerjen még hosszú 
időn át a veszteség elviselésére.

Ezen érzelmeket táplálva maradtunk kiváló tisz- 
lelettel stb

Ocsovszky Vilmos, kir. tan., polgármester.lí
— 'I’ánc/,iiuilc!t.sag Akadémiánk valetáló hall

gatói junius-hó 4-én lánczmulatságot rendeznek a „Vá
rosi Vigadó • nagytermében. Az erre szóló „Meghívók’1 e 
napokban mentek szét. A rendezőség annak közlésére 
kért fel bennünket, hogy a kik tévedésből „Meghívóit 
nem kaptak és arra igényt tartanak, szíveskedjenek 
Rimler Pál v. elnökhöz fordulni.

k im u ta tá sa  az 1802. márczius 7-én Ocsovszky 
; Mária úrnő által rendezett mükedv. előadás bevételeinek 

és kiadásainak, összes bevétel 352Ú5 kr. összes kiadás 
■ 1-J2-47 kr. Tiszta nmradv. 21008 kr. Ebből kapott a 
: színtársulat 100 frt, az apácza zárda 50 frt, az árva- 

megyei ínségesek uO frt, a cordina alap 10 frt 8 kr.,
, összesen 210 Irt 8 kr. Fclülfizottek: egy műkedvelő 
! 35 frt 02 kr, Br. Roszner Ervin ur, Egy a tnükedvelö- 
j kel pártoló, egy esztergomi úr a színészek javára 10 10 

frt, N. N. 9 frt, egy a színészetet pártoló egyén 7 frt,
I Berks Róbert ne unió 5 frt, Zmeskal Zúza ima úrnő 3 frt 
[ Berks Leopolda- úrnő, YVankovils Lajosné úrnő, Dell 

Jakabné úrnő, Ocsovszky Vilmos ur, Panelt Ödön ur, 
Haiczl Kálmán ur, Fizely Károly ur, Légszeszgyár,

I Toszt Józsa unió, Percnyi Józsa úrnő, lvapp Adriámul 
úrnő. Sárpy Béla ur 2 2 frt, Jocrges Ágost ur 1 frt 
30 kr, Gailner Tivadar ur, Rosenfeld Józsefné unió, 
Lövenstein Zsigmond ur, Takáts Miklós ur. Nikoliny 
Antal ur 1 — I frt, egy a szép művészetet pártoló (52 kr, 
Aezél János ur, Tomasek Miklós ur 50—50 kr, összesen 
121 frt 51 kr. (Bál’ a jövedelem bováforditásáról már 
annak idején emlékeztünk meg, szívesen helyt adunk 
ezúttal is c kimutatásnak. A szerit.)

-- m ajális. A szokottnál nagyobb gondol okoz ez 
évben az idei első majális megtartása, a mennyiben a 
kisihlyei tánczlielyiség padlózata teljesen korhadt, hasz
nálhatatlan. Es o gond a lyceumi ifjúságra nehezül, a 
mely ez idő szel int csak magában áll a majálist rende
zők sorában. Mint értesültünk, a padlózat kijavítása 
(iO -70 frtot vesz igénybe, mely összeg előteremtése a 
lyc. ifjúság erejét fölülmúlja. De másrészt nem is volna 
méltányos, hogy c terhet csupán ez az ifjúság viselje, 
hisz a nyár folyamán mások is használják azt. Legjobb
nak tartanólt, lm a terem fölszedhető padlózattal láttat
nék el, melynek előállítási költségéhez azon egyesületek, 
melyek majálist szoktak tartatni, bizonyára készséggel 
járulnának. Minthogy azonban ennek kiviteléhez most 
már rövid az idő, s liuloinásunl.ra jutott, hogy a pad
lózat hely reá! utasához gyűjtés indult meg, melegen 
ajánljuk a vigadni szerető közönség pártfogásába a 
gyűjtő iveket, s hisszük, hogy e pártfogás csakhamar 
előteremti a kívánt 00—70 frtot.

— K iélem . Alulírott bátor vagyok auia hölgye
ket és urakat, kik lTielle Cornélia művésznőnk fogad
tatására tartott gyűlésén kibocsátott iveket szívesek 
voltak elfogadni, ezennel felkérni, hogy eme gyUjtőive- 
ket, a beszédé*t koszorú-pénzzel, legyenek szívesek hoz
zám mielőbb beadni; mert rendezni óhajtanám ez ügyet,- 
természetes és magától értetődik, hogy az 1 frtos bán- 
kettpénzek az illetőknek vim&ndatnak, miután Prielle 
Cornélia tiltakozása folytán a bankett nem tartatott 
meg. A befolyt koszom pénzek az adakozó neve emlí
tésével hírlapikig fognak nyugtatni. 1. Kincstári tisztek 
ive: Merza Károly. 2. Városi tisztviselők ive: Vörös 
Ferenez. •>. Bányatanácsosok ive és 4. Kasino ive: 
Heincz Hugó. 5. Sziluya osztály és Népbank ive: Szit- 
nyai József. Iparosok ive: Lestyánszky József. 7. 
Kereskedők ive: Waukovits Lajos. 8. Papok, tanárok 
és orvosok ive: Csoreyné. Ocsovszky-Markoviig Mária.

— A selyem tenyésztés kérdése Selmeczbn- 
iiyán. Városunk tanácsának azon kérdésére, vájjon 
sikerrel lelietne-e városunkban a sclyemtenycsztést meg
honosítani, a bányászati s erdészeti akadémia igazgató
sága azon választ adta, hogy a részéről már több Ízben 
tett kísérletek azt bizonyították, hogy mind a fekete-, 
mind pedig az eüentállóbb fehér gyümölcsű szederfa 
az itteni éghajlattól sokat szenved. 8 ezen az enyhébb 
klímát f e l t é t l e n ü l  megkívánó mindkét szederfaj 
csemetéi hosszú és erős teleink alatt gyakran teljeseu 
o! is fagynak. Ennél fogva az igazgatóság véleménye 
szerint a selyemtenyésztés városunk területén az említett 
okok miatt sikerrel meg nem honosítható.

— Egy feszület tűnt el a minap a szélaknai 
kapun inneni temető egy sírjáról. A lelucllen tolvaj 
fesziló vassal vette le a vasrúdról az erősen oda szögezve 
volt feszületet. A ki a rendőrséget a tolvaj nyomára 
vezeti, az jutalomban részesül.

— Azon lótiilnjdoiiOHokiit a kik lovaikkal e hó 
2-án a G. szt.-kereszti vásáron voltak, felhívja rendőr
ségünk, hogy lovaikat megvizsgálás végett jelentsék be. 
A felhívásra az a körülmény szolgált okúi, hogy a 
fenti vásáron egy takonykóros ló találtatott.

— Évzáró vizsgálat volt e hó 18-án Magasla
kon Ft. Littasy esp. plébános elnöklete alatt. Ez iskola 
jó Ilire ez idén is megerősödött. A növendékek magyar 
nyelvbein jártassága, korekt felelete vissza tükrözik 
Dankó Endre lelkes tanítónak szorgalmát, didaktikai 
ügyességét, lankadatlan hazafias érzését, mert a falus* 
viszonyok tekintetbe vételével azt kell mondani, hogy 
csak erejének megfeszítésével és vasszorgalmával érhette 
el azt az eredményt és ama nívót, a melyen iskolája 
már több evén át fennáll. Adná az Eg, hogy sok ma
gyar sok ily lelkes és társadalmilag képzett tanítója 
legyen a hazának. —r.

A beteg ' > gelyzö pénztárak  most ország 
szerte folyamatban levő s/i-rvezkedése alkalmából aklu- 
állitással bír egy most megjeleni kis füzet, mely a bc- 
tog8egé1yezési törvény végrehajtására és életbeléptetésére 
vonatkozó lefontosabb miniszteri rcndeleleket összegezi, 
a kevésbé fontasakat pedig tömören ismerteti; közli 
ezenkívül a segélypénztárak mintaalapszabályait s a 
kezelési könyvek < s legfontosabb nyomtatványok min
táit. Szóval e füzet nélkülözhetetlen mindazok számára, 
•a kik a segélypénztárak létesítése körül közreműködnek. 
A füzetet Gelleri Mór. az orsz. iparegyesület titkára 
(Budapest, uj-uteza 4 szám.) állította össze; a kinél 
egyes példányok 40 krjával (u törvény magyarázatos 
kiadásával együtt 80 krjával) megrendelhetők akár 
magyar, akár német kiadásban. Nagyobb megrendelé
seknél a testületek és gyárak jelentékeny kedvezménye
ket. élveznek. A füzet Dobrowszky és Franko kiadásá
ban jelent meg s minden könyvkereskedésben is kapható.

0 s a  r  n  o k.
A  szibériai óiombanyákbil.

E czim alatt érdekes könyv jelent meg Budapes
ten. A kötet Vaszilij Jakszakovnak,*) a III. Sándor 
ezár megöletéséban való bűn részesség czim én örökös 
kényszermunkára Ítélt orosz tanúinak, a számkivetés 
útjában és a szibériai ólombányákban, utón-útfélen 
tálát pnpirrongyocskára, ólomdarabkákkal titkon irt 
leveleit és rajzait tartalmazza, amelyek megrázó dolgokat 
közölnek az orosz „igazság"-szolgáltatásról, a számüzöt- 
tekkcl a számkivetés utján és az ólombányákban való 
vórláziló bánásmódról s egyáltalában az oroszországi 
állapotoknak a müveit világ előtt a legutóbbi időkig 
sikeresen titkolt legsötétebb részleteiről. Ez égető forró
sággal megírt följegyzések közül közöljük mutatványul 
a következő két fejezetet.

*) Vus/.ilij Jakszakovot ti/, esztendővel ezelőtt, 18H2. jan. elején 
egy gazdag orosz fiatal liiilgygyol történt esküvője után a lakoda
lomból ki hí vatta s menyasszonyának és a lakodalmas népnek tudta 
nélkül mindenféle űrügy alatt a rendőrségre csalta az orosz titkos 
rendőrség három kiküldött tagja. Itt belökték egy cellába, testéről a 
frakkot belépték s ke/.ét-lábát hokóha verték a börtöns/.olgák. Nem 
is igen hallgatták inog védelmét, hanem egy levél alapján, a melyet 
Kibalcsic8 nihilista, a czár mcgöletésénél használt bonillák készítője, 
intézett volt hozzá, halálra Ítélték A büntetést a czár életfogytig
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A b i í i i y i i b ö r N in i i e n .
Másfél esztendei hányódás fáradalmait, mert 

ennyi idó telt el, a mióta Moszkváitól útnak indi 
tollak minket, alig másfél heti pihen,s után nagyobbáru 
elfeledtük. Nem azért, mintha helyzetünk javult vólua 
hanem azért, mert tűrhetetlen soriunk úgyis elég gon
dot es keserűséget okoz s valóban lehetetlen megítélnünk 
vájjon az idehurezoltalás másfél hete alatt gyötörlek 
többet hóhéraink.

Mi másuak képzeltük ezt a helyet, mikor a kara
ván Algaszt völgyét megpillantotta! A hervadt, a ko
pár mezó után egy darabocska smaragdzöld lapály, a 
mely az apró szalmás kunyhók körül még elevenen 
virított; a dombok oldalán tarka nyájak, messzire fe
héríti csordák; uton-utfélen kristálytiszta források s a 
fákon annyi lomb, a menny i vsak nyár közepén lehel 
A faluban azt mondták, hogy egy egész hónappal ké
sett a tél.

Kora délután érkeztünk meg, a falun keresztül, 
a völgy alsó részébe. A határnak ez a része valamivel 
magasabban fekszik a falunál, de alacsonyabban a felső 
völgynél, a hol a mező barátságtalan. A nyugvóra hajló 
nap ferde sugaraiban két öl magas deszkakerítés mö 
gött egy hosszú épület födele vonta magára figyelmün
ket. A födél itt-ott lyukas volt s a réseken beömlő 
fényben repdesó galambok szárnyai villantak meg 
időnként. Ott álltunk az nlgaszvölgyi hányabörtön előtt.

Nyikorogva, zörögve nyílt meg a kerítés nagy 
lánczos kapuja. Helül szurouyos örök álltak sorfalat, végig 
a széles udvaron, a fogház belsejébe nyíló toruáczig.
A fogház alacsony, rozzant épület; itt is ott is kilát
szott az agyagfalból egy'-egy heveder, egy - egy gerenda 
a ház csontváza, u melyről a tapaszt leverte az idó. 
Födelén seregesen repdestek vagy álltak és bámultak 
ránk a liázigalambok, apró, vasrostélyos ablakain ke
resztül pedig a bezárt foglyok kísérteties arczai. Körös
körül szemetes, göröngyös, mocsaras udvar, kisebb-na 
gyobb tócsákkal, a mikben aezelkékbe játszó, büzbödt 
állóvíz volt. A kerítés miatt a környéket nem, csak az 
eget lehet látni az udvarról.

Egyenkiut előszólitottak, számbavettek kísérőinktől 
ezek pedig nemsokára eltávoztak. Nagy, teremszerű 
kamrába terelték aztán útközben kétszáz főre apadt 
karavánunkat. A helyiség oly alacsony, hogy lehetetlen 
benne egyenesen állni.

Ebesek voltunk mindannyian, de panaszunkkal 
senki sem törődött. Csak estefelé szólt he az egyik őr 
hogy nemsokára gondoskodnak rólunk, előbb azonban 
egyenként átvezetnek az „elitéltek iskolájába.w

Sehogy sem bírtuk fölfogni, hogy voltaképeu mit 
akar ezzel mondani az őr. Némelyek azt vélték, hogy 
kedélveskedni szándékozott, de pár negyed óra múlva 
keservesen tapasztaltuk, hogy egyáltalában nem tréfált.

Két-húrom foglyot nemsokára elvezettek. A kö
vetkező perezben a helyiségünkkel szomszédos zárká
ból nyers hangok hatottak át hozzánk. Hallottuk, hogy 
valaki durván vallatja társainkat s az Őröknek paran
csot ad. hogy a foglyokat vetkőztessék le és kutassák 
át. Valamivel később különös csikorgást hallottunk, a 
miről még mindig nem tudtuk hogy mi lehet; ezzel 
egyidejűleg társaink sírása és nyögése hangzott át a 
falon. Abban a pillanatban valamennyien összerezzen
tünk arra a bizonyos neszre, a melyet már nagyon jól 
ismertünk, a korbács suhogására és a mi ezt nyomou 
követte, szerencsétlen társaink kétségbeesettt bőgésére.

Verték Őket.
Rémületünk elsó pillanatában üsztönszerüleg össze

bújtunk. Baikaliev egyedül állt merőn, a helyében, 
mintha talpai gyökeret vertek válna. Tekintetéről a 
bámulat és harag kifejezését olvastam le, mintha azt 
kérdezné: „Dehát miért?!“

Miért! Ki tudná azt megmondani? Nem vételt, 
néni is igen véthetett egyikünk sem s mégis mindnyá
jan átmegyünk azon a tortúrán, ugylchet. Valami titkos 
iratot vagy szert találtak esetleg nálunk . . .  és itt 
eszembe jutottak leveleim, ezek a kínosan teleirt papir- 
darabkák, a miket eddig hol a czipőm talpában, hol a 
sapkám bélésében, hol a békám karvasában viseltem az

tartó bányamunkára változtatta. Jakszakovot, aki azt állítja levelé
ből). hogy ü nem volt nihilista, legtübbn.vire gyalogszerrol, aszúm- 
üzöttek karavánjához lánozolva Szibéria keleti részének ólouiba- 
nyáiba tolone/.olták. Két esztendőig dolgozott a bányában, de nehéz 
sorsát nem bírta tovább. hanyatló ereje megtörött s a boldogtalan 
ember kiszenvedett, a nélkül, hogy övéitől elbúcsúzhatott volna. 
Leveleit Üaiknliov (iyörgy. egy nálánál jóval fiatalabb elitéit hozta 
magával, a kinek sikerült megszöknie s az iratokat rgy nem régen 
Budapesten tartózkodott ismerőséhez juttatnia.

Jakszakov nejéhez in. majd a jelenlegi ezáihoz intézeti nie.- 
ható leveleiben elfogatásinak, elitéltetésének, az útba eső fogháza kinn 
és az ólombányákbnn kiállott szenvedéseinek a részleteit, oh l e 
veli, oly közvetlen bensÓséggel és mégis nemes, emelkedett hangon 
adja elő, a mint csak egy kiválóan képzett, melegszívű ember irhát 
a szenvedések hatása alatt.

A kötet a Hallásnál jelent meg Jakszakov 7 eredeti rajzának 
és kéziratának másával ellátva s ára 1 frt.

K rajzok a magok primitív jellegeben is rendkívül megindi- 
tók és ékesebben beszélnek minden művészi tableaunál.

ujjas alatt. Most átfognak kutatni, a  mit eddig Moszk
ván innen nem tettek sehol, és a sapkámban meg
találják az egészet

Mielőtt gondolataimat rendbe szedhettem volna, 
ki t őr belépett s engem, a ki az ájlóhoz legközelebb 
álltain, int -It az egyik, hogy kövessem. Tétovázva 
néztem rá mintha nem érteném az intését. Erre megra
gadott. az ajtón kilökött, hogy a kucsmám a földre 
gurult s a nélkül, hogy fölvennem engedte vólna, a 
hajamnál fogva vonszolt maga után a szomszédos czel- 
lába. Útközben többször megrugott.

.Szűk helyiségben állottunk meg egy vörös képű, 
nagy testalkatú, kövér esendörtiszt előtt, aki megkér
dezte a nevemet, egy lisztában a rám vonatkozó adato
kat átfutotta s a jelenlevő két őrnek bólintott ti fejével. 
Azok lelépték rólam a rongyos öltözetet s csupán a bi
lincset hagyva rajiam, minden ruhadarabot apróra 
megtapogattak, kifordítottuk, szél fejlesztgettek. Végre 
egy pad elé vezettek, ti melyen innen is. túl is kaloda- 
forma csavaros fakészIIIék volt elhelyezve. Itt rám ad
ták a lábravalómal, atfektettek a pádon, a kezemet 
meg a lábamat a kalodába helyezték és a csavart le
szorították . . . Ekkor megtudtam, hogy mi esi korgo tt 
az előbb.

Tizenkét korbáesütést kaptam, hogy a hátamon 
a tnég be nem gyógyult sebek fölszakadtak. „Most. pe
dig enned adnak, kiáltó a csendőrtiszt. Ha tizenöt na 
|)ig jól viseled magad, akkor majd verés nélkül is kijár 
a részed. Légy szorgalmas, tűrjed panasz nélkül a sor
sodat, a mit magadnak köszönhetsz (!) és a mikor szö
késre gondolsz, jusson eszedbe az a tizenöt nap is, a 
melyet az elitéltek iskolájában most kezdettél meg. 
Előre!" Ezzel kivezettek, mert egészen el voltam szé
dülve és tántorogtam.

A tornáczban fölvettem a földről sapkámat s ke
zemben tartva iparkodtam terhére nem lenni a két 
Őrnek. Külön czellát tartottak számomra, melyben más
fél hét óta lakom. Azóta napjában egyszer ki és beve
zetnek, hogy az elítéltek iskolájában lerójjam tarto
zásomat. Még két napom van hátra. Akkor elvégzem j 
ezt az „iskolát" s lekerülök dolgozni a bányába a régi 
foglyok közé. (Vége köv.)

N y í l t - t é r . ’

nák Erzsébetnek a selmeczi 1709. számú tljk. A f. 
sor. 952 lirsz. szám alatt foglalt 157 IV. számú ház és 
kertre az 188Í. évi 60. t. ez. 156 tj. alkalmazása mel 

j  lett 981 frt adó szerint megálla]>itott beesárban. Ernszi 
Lipótuak Leporisz József elleni HP frt 60 kr. tőke és 
járulékainak kielégitéso végett a selmeczi kir. járásin 
róság mint telekkönyvi hatóságnál az évi mi
nidfc-lió 14-én reggeli 9 órára árverési Imtáruapul 
tűzetett ki azzal, hogy a fentebbi fok vősúg ti 9*1 ÍV:, 
heesáron alul is, a 15 nap alatti utóajánlatnak fen 
tartása mellett eladatni fog.

Kikiáltási ár 981 frt. adó szerint megállapított 
becsár.

Árverezni szándékozók tallóznak 981 írt becsár
nak lO V át kész|)éivzben vagy ovadékké|»es értékpapí
rokban az árverés megkezdése előtt bánatpénzül letenni.

Vevő köteles az ígért vételárt 90 nap alatt az 
esedékes 8 % kamatostul a selmeczi kir. adóhivatal mint 
bírói letéti jiénztárnál kérvény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekménynek jogerőre emelke
dése után haszonélvezetbe lép a tulajdonjog javára 
azonban, csak a vételár lefizetése után, hivatalból 
bckebeloztetui fog.

Ha vevő az ígéri vételárt a meghatározott idő 
ben le nem fizetné, bár mely érdekelt fél kérelme 
folytán költségére és veszélyére uj árverés elrendel
tetni fog.

Az árverési feltételeknek egyéb tüzetesebb jiont- 
jai ezen eljáró telekkönyvi hatóságnál és hegybányai 
bírónál megtekinthetők.

Selmeczen, 1892 ki május-hó 9-én.
lloydcr.
kir jl)iró.

I t A A A A A A A A i )

Kiadó lakások
JK. J V I i l i a l i l i - l é l i !  házban I'. 

é . a u « > u s z O i í ! í - h ó  1 - t ö  löl.ih 
kisebb és nagyobb lakás hulozékok- 
kal k i a d ó .  2_9

Fekete, fehér és színes selymeket lilét; - 
feliként 4s> ki től lt i  Irt (55 krig sima és mintá
zott mintegy 240 különböző fajta és 2000 kUlömböző 
sziliben szállít, megrendelt egyes öltönyökre, vagy 
vegekben is jióstabcr-cs vámmentesen llennehcrg 

(es. kir. udvari szállítói selyeingyára Zürich
ben. Minták pósta fordulóval küldetnek. Svájozba 
czímzeM levelekre L; kros bélyeg ragasztandó l

N y i i v á u o s i  I í ö s e í í  s 

Boldogult férjein temetésénél nagyra be
csült ismerőseim részéről nyilvánított részvétért 
ezen helyen is forró köszönetét mondok.

Özv. 3s 1 l l s i r o l y n é .
*) F rovat alatt közlőiteknek sem tartalmúért som alakjáért 

nem lelelos a Szork.

Kgy jól luTondezt'll leiii'mii'iiU s 
nagy forgalommal már 70 óla 
fonná ló i ' ö l ö s  k o r e w k e í l r s  
íizlellielyiséü'ékkel cgjii l viss nvo- 
milás miatt jutányos fellé elek melloll 
nzuii’ :tl á l.óbmdó Lévé beli meg
keresésok „bizíos jóvő“ czim idill 
|)os!restanlo Lévára, üarsmegyo. in- 
lézendök.

i r  d e t é s e k,
Árverési hirdetmény.1065. szám.

1892.
A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság részéről közhírré tétetik: miszerint ezen telek
könyvi hatóság területén lévő Leporisz József és Cser-

LE GRIFFON
legjobb szivarkapapir

a le p M ) szivarka lilvelrek.

1889, é. párizsi világkiállításnál arany éremmel kitüntetve íjj 
világhírű a pusztító

Tord-Trípe
|  k iirt |.a,l c inv t. egeret és mezei vakondot anélkül, hogy más házi á lla tnak  kárt  okozna,
Aí mivel sem Arzenikumot sem IMiosphort, Strychnint vagy más bárminemű mérget nem tar

talmaz.
B í i x i i t y ü  a l l i a l i i i a z á s ! S S iz lo s  1 i á  is is !

E  g  y  c s o m a g  á r  a  ő  0  k  r.
Egyedüli elánisi tás Selmeczi lánya 

úrnál 1 in  c / . b á { í y á : i .  ,
I lontmegye részére T I K  A T S  M I K  1 .0 *

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Sclmrczbányán. 1892.
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