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A mi kötelességeink.
Mint a vészharang kongása csendül meg a haza 

mind a négy részén, közel és távol, a hol csak a 
magyarság idegen nemzetiségekkel érintkezik, a mind 
sűrűbben felhangzó panasz, hogy „pusztulunk, ve
szünk !w Mintha valami őrületes láz fogta volna el 
azokat a nemzetiségeket, a melyek századokon ke
resztül békén megfértek mellettünk, a melyeknek 
í5sei századokon keresztül ontották vérüket a legjobb 
magyar vérrel egytítl a hon védelmében; melyeknek 
nemesei együtt élvezték és pedig büszkén és nagy 
önérzettel élvezték az előjogokat és kiváltságokat a 
magyar nemességgel, melyeknek jobbágyai együtt 
viselték az igát a magyar jobbágygyal s együtt 
szabadultak fel is vele, midőn beteljesült az idők 
sokasága, midőn elérkezett, „kiről annyi jósnak zenge 
ihlett szája, az I g e ,  az E s z m e ! "

Hol vannak az idők, midőn Huuyady egy-egy 
seregének majdnem fele ráezokból telt ki, midőn a 
Mármora tenger nagy bujdosójának utolsó hü katonái 
a tótok voltak? midőn a költő egyről szólva ugyan, 
de mindnyájára ráülve, méltán énekelhette: „Nem a 
neve hangzott, szive vert magyarul!“ Magyarul vert 
szivök 8 midőn hazáról ábrándoztak, ábrándjuk nem 
szállt túl a Kárpátok erdős bérezem s nem hágta át 
a Száva hömpölygő habjait s midőn dicsőségről ál
modoztak, álmaiknak képe a magyar fold dicsősége 
v o lt!

Mintha őrületes láz fogta volna el őket, a test
vér-, a fajgyűlölet őrületes láza, mely kioltja a szi
vekből az emberi érzést, megfosztja a szemeket a 
tiszta látástól 8 elveszi az értelemtől a józan gon
dolkozást. Sötét gyűlölködéssel fordulnak el tőlünk, 
daczos vadsággal utasítanak vissza minden jóaka- 
ratu közeledést, alattomos haraggal forgatnak szivük
ben ellenséges szándékokat. Szinte érezni lehet a 
fáklyák füstölgését, melyet még csak a félelem tart 
meg kezükben, hogy a hon lángba borítására ne 
használják, s szinte hallani lehet a köszörükövek 
csattogását, melyen a késeket fenik, hogy alka

lom-adtával a rablások, gyilkosságok, mészárlások 
idejét újból elkövetkeztessek.

A szászoknak Nagy Germániáért ver szivök, 
a tótok*) Panszlaviáról álmodoznak s az oláhok is 
valamiféle Nagy Románia földét áhitozzák — és 
mindannyian megegyeztek abban, hogy gyűlölik, 
utálják, mind azt, a mi magyar.

Üs miért mindez ?
Elnyomjuk őket ? Kétszeres igát rovunk nya

kukba ? Üldözzük fiaikat, nem engedjük érvényre 
juttatni tehetségeiket? Széles Európában, hol élvez
nek a nemzetiségek nagyobb vagy csak annyi sza
badságot is, mint minálunk ? Jobb tetszenék tán a 
szászoknak, ha követnők mi is azt a bánásmódot, 
melyet Bismarck követ a lengyelekkel szemben ? Tót 
atyánkfiái nagyon irigylik a muszka muzsik áldott 
állapotját? S szóljunk még az oláhokról is ?  . . .  .

Vaj mit szólanának a nemzetiségek hozzá, ha a 
jó napra fogadj istennel köszönve, viszont mi is hir
detnek a nemzetiségek gyűlöletét ? Ha mi is csinál
nánk egy Tribunát a magyar nép lazítására az 
oláhok ellen ; ha titkos társulatot alkotnánk, mint a 
Maticza, a tótok iránti gyűlölet felébresztésére; ha 
elárasztanék (s mennyivel könnyebb volna nekünk !) 
a franezia, angol, olasz sajtót a szászok henczegé 
seivel, szemtelenkedésével ?

De a magyar nemzettől ilyesmi mindig távol 
állott. Sót egyik hibája mindig a túl-loyalitás, túl- 
engedékenység volt. fcs most. midőn méltányos kö
veteléseinek tudatára ébredt s e méltányos követe
lésének. bár lassan és csak igen csiuyján, de rész
ben mégis érvényt akar szerezni, kedves testvéreink 
tűzvészt kiáltanak, összebúnak. fondorkodnak, gyű
lölködnek. Mert mi az. a mit a magyar nemzet az 
idegen nemzetiségilektől kíván ? Tán hogy levet 
közzék saját nemzetiségüket ? hogy megtagadják 
nyelvüket? hogy elfelejtsék szokásaikat, sajátos bé
lyegeiket? Nem!

A magyar nemzet esak azt kívánja, hogy mindaz,

’ ) (.'mik a/, a kis számú izgató, do maga a nép nem. Szerk.

kit e hon ápol s eltakar, ismerje is azt honának el. 
Szeresse azt, mint gyermek szülejét, hü legyen 
hozzá, mint szerető kedveséhez. Erezze magát azon 
nemzettest tagjának, melynek körében született s ne 
vágyakozzék ki abból; ismerje ezredéves múltját 
és tudjon lelkesülni rajta ; tanulja meg nyelvét g 
beszélje azt, midőn a közpályára szánja magát, 
midőn a nyilvánosság elé lép. Erezze magát magyar
nak ne csak név szerint, de tiszta szivéből.

Hogy kívánalmukkal szemben a panaszhang vád 
a panaszlóra s a méltatlankodó kitörés megbélyegző 
arra. a ki méltatlankodik.

S a magyar nemzetnek kötelessége is, hogy 
kívánalmait keresztül vigye s kötelessége minden 
hü fiának, liogv a rá eső részben teljesítse, a mit a 
haza rá ró. Állami létünk és fennmaradásunk egyik 
feltétele,hogy a magyar állameszraének minél nagyobb 
tért hódítsunk, mert külső tekintélyünk csak akkor 
fog igazán megerősödni, ha azt itt benn biztos ala- 

1 polcra fektettük.
Ez, a magyar állaraeszme s vele együtt a ma

gyar hazafiui szellem és nyelv terjesztése az, a mi 
most legsürgősebb és leghalaszthatatlanabb teendőnk. 
Es minthogy e téren az állam mint ilyen egyedül 
mindent nem tehet, a szent kötelesség egy része a 
társadalomra háramlik.

A czél az, hogy :
„Minden ember leugyen ember 
És magyar,
A kit a föld hord a egével 
Betakar !u

Es odahatni, hogy e czél minél előbb el is 
legyen érve — a mi legfőbb kötelességünk. Síkra 
szállni a rosszakarat ellen; megküzdeni a gyűlöl
ködéssel, segíteni a hol jóakarat mutatkozik, gyámo- 
ütani a törekvést, tettre buzdítani a puszta jó szán- 
dokot -  mindez kötelességeink közé tartozik.

Államnak és társadalomnak vállvetve kell e 
téren működnie. Hogy mi útou-módon helyesebb, 

, arról tán más alkalommal. Alvídéki.

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRDZ.ÍJA.

IRÉN.
— K a r c z ó l a t  — 

h  ta : Laiot.

Irén igea különös teremtés.
Beszéljek bármi bohóságot, azon ü igen jól el tud mu

latni; hanem ha arról kezdek beszélni, a mit — mikor öt 
látom — el nem hallgathatok, rögtön összehúzza szempilláját, 
ásít egyet Bans géné s félbe szakítja beszédem lángoló 
folyamát.

— Jaj, maga unalmasok legunalmasabbja; hallgasson 
mát, hiszen láthatja, milyen megerőltetésembe kerül uralkodni 
magamon, hogy el ne aludjam.

És valóban, ha álmatag szemeit nézem, mcgcsküdném 
rá, hogy rögtön elalszik; ntig lihegő keble s idegesen babráló 
kis keze világosait elárulják, hogy nagyon is ébren van.

Hanem azért ucm merem folytatni azt a bizonyos liaugot 
tovább, mert ö megteszi, hogy ott előttem elalszik.

Pedig inkább állok töltött pisztolylyal szemben, sem
hogy egy olyan igéző teremtést felnyílt ajakkal aludni lássak.

Elhallgatok tehát s csendesen megvonom magam vele 
szemben egy tándánybau s nézem tévedezö, engem kerülő 
szemeit, duzzogó piros kis ajakát és a piciny kis lábacskákat 
melyek egy gondolt melódiához verik a taktust.

E hallgatás addig tart, mig tekinteteink találkoznak.
Ekkor aztán elncvcti magát azzal a csengő kacagással, 

mely jobban igéz még. mint duzzogása.
— Hiszen szemei niég sokkal többet mondanak, mint 

szája! . . .
— Hát tehetek én arról, hogy egész valóm telve van 

azzal, a miről beszélnem oly következetesen nem enged V 
Láthatja, hogy uem vagyok üumagaiuó többé; hogy önvesz

temre. nem tudok menekülni bűvös köréből, mint az éji lepke 
nem képes áttörni a láug fénykorét és elvesz. Láthatja és 
még sem hisz.

— Mert van okom rá.
— Mert van oka? Hiszen öreg férje egy éve, hogy 

meghalt; tehát teljesen szabad . . . .  Ejh, ezt nem mondja 
komolyan.

— De igen komolyan mondom. Vagy azt hiszi, nem 
tudó n, uogy másfél óv óta olyan gyakran feljár Pestre s 
ott a stáció-ntca egyik kicsiny házacskájába jár, ahol özv. 
Zaráudyné lakik? s liogv olyankor naponként órákat időzik 
e kis házacskában . . . ? Óh, én jól tudom, mennyit hihetek 
magának . . . !

Most aztán megcseréljük a szerepet. En nevetek, mialatt 
Irén szép fekete szemei mogsemmisitöleg villognak felém.

— Igen, igeu! Hiábau is kacag; ezzel nem győz meg 
ártatlansága felöl . , . Menjen maga rósz! Haragszom, hogy 
engem e jelenetre kenyszeriteu.

A helyett, hogy távoznám, megragadom az clutasitólag 
kiuyujtott kezecskét s minden ellenkezés dacára ajkamhoz 
szorítom.

— Engedje legalább elmondanom . . .
— Nem, nem! Ne beszéljen többé. Most igazán harag

szom magára.
Mikor aztán azt a két könycscppet meglátom csendesen 

legördülni a kedves arcon, egyszerro eltűnik a mosoly, melyet 
eddig nem tudtam elnyomni arcomon.

-  De hát tudja-c, ki az a Zarándyné . . . ? Ne, oh, 
j ne vonja cl tőiéin c drága kiskezot; meglássa, nem vagyok 
i érdemetlen rá. Hallgasson m ‘g én igéző tündérem.

Felelet helyett szőke hajának két elszabadult fürtjével 
j végig törülte könvtöl nedves arcát.

Tudja, ki ez a Zarándyné? Egy 60 éves öreg asszony 
I ki már évek óta ágyban fekszik. Egy beteg nagynénc, kinek 
| rajtam kívül rokoua uincseu; kiuck olyau igen jól esik, ba

egy-egy rövid órácskát vele töltök olykor s fecsegésemmel 
elűzöm gondjait és szenvedéseit . . . Hát megtiltja én boldog
ságom, hegy ezentúl felkeressem azt a kis házacskát ott a 
stáció utca végén . . . ?

S mialatt ezt elmondom, lábaihoz borulva nézem a 
világon a legnagyobbszerü látványt: hogy mint változik egy 
kedves arcon a fájdalom örömmé, majd ez ismét bánattá.

Az igéző szemek épen e percben mosolyogták felém 
a bocsánatot s most ismét künybeu üszuak.

— Hát ne menjek éu többé abba a kis házacskába?
— Óh de! Menjen, többször — sokszor menjen . . . 

Óh szegény kedves, öreg, beteg nagyuéne!
S olyan leirhatlan kedves, a miut szemeit az igaz részvét 

könyeitől fátyolozva rám emeli.
Majd, miutha kéme, hogy bocsássam meg neki, hogy 

eddig gyötört lélreismerve, igaztalanul, — felém nyújtja ke
zecskéjét s uem ellenzi, hogy magamhoz vonjam, szivemhez 
szőri tsa in.

— Félreismert kedves jóm . . ! .Édes Bélám . . . ! sut
togják a piciny ajkak.

En is elfelejtem, hogy mily sokáig gyötörtettem ; elfe
lejtem, hogy kacérnak, szívtelennek hittem öt egy időben : 
mindent elfelejtek, — csak azt tudom, hogy boldog vagyok; 
csak azt tudom, hogy imádom ezt az excentrikus, de áldott 
bzívU asszouyt. (Turócx.)

-A. szeielm.es le-wél.
— Szomorú história. —

Irta : B e r n á t h  S á n d o r .

Óh, hogy én haraarébb uem foglalkoztam a magasabb 
politikával!

Akkor bizonyára hallottam vagy olvastam volna vala
mit Oxcnstirnáról. a bölcs svéd kancellárról.

> Talán bevésődtek volna emlékezetem kis táblájára fiá-



Fa-szénégetés retortákban.
A selmeczi természettudományi egyesület f. é. márczius 

havi Illésén Soltz Vilmos alelnök tartott igen érdekes elő* 
adást a szénégetésröl retortákban. Metallurgiai czélokra 
magas hömérsék előállítására faszenet használunk. A faszén 
nálunk többnyire a szabad ég alatt rakott dorulyákban állit- 
tatik elő. de a szénégetésnek ezen módjánál a keletkező 
melléktermények mind elszállanak, hasznavehetetlenekké 
lesznek. Szem előtt tartva, hogy a faárak folytonos emelkedése 
miatt a kohászat csak úgy lesz fentartható, ha a faárakat a 
szenitésnél nyerhető melléktermények értékesitése által ellen* 
súlyozzuk, kitllnik, mily nagy fontossággal bir a retortákban 
való faszénégetés, miután ezen az utón a melléktermények 
mind a legtökéletesebben nyerhetők. Ilynemű nagyobb be
rendezés még csak kettő létezik t. i. az egyik a,braunschweigi 
RUbelandbau, a másik föherozeg Albrecht birtokán Trzinietzen.

Légszáraz fának száraz lepárlásánál nyerhető24—30% 
faszén, 46—50 % viz, faeczet és szeszféle 6—8 */• kát
rány és olajok s végre 19—20% gáz. A szcszfólék közűi 
nyeretnek az aceton, methyl és alylalcohol. Egy köbméter fa 
után rendesen 2 — 4 liter szeszfólc nyeretik. Az aceton és 
alylalcohol Németországiján spiritusnak élvezhetlenné tételére 
(denaturizálására) használtatik, a methylalcohol pedig Francia- 
országban az auilinfestckek gyártásánál találja alkalmazását.
A kátrány vagy egyszerüeu mint ilyen jön kereskedésbe vagy 
pedig világitó olajokat és gépkenöcsöt készítenek belőle. A 
faeczet eczetsavas mész. réz. ólom, horgany és nátrium alak
jában, de mint tiszta eczetsav is jön a kereskedésbe.

A trzinietzi müvek egyik nagy - lvasztójánál évenként 
szükségeltek 18 000 köbméter tűzifát, mely dorulyákban 
szénné égetve használtatott. A fának értéke a leúsztatási 
költséggel együtt az erdöhivatalnak köbméterenként 1 írt 
32 krjával lett megtérítve a kohó részéről; a faszénnek elő
állítása pedig a kohóhivatalnak métermázsánként 1 frt 20 
krjába került. Ily viszonyok uralkodtak, midőn Biank Hugó 
a föherczegi igazgatóságnak azon ajánlatot tette, hogy azon 
esetben, ha az igazgatóság a lepárlási termények hasznosí
tásáért neki a szenitést zárt retortákban megengedi, ő a mű 
berendezésének költsé eit sajátjából fogja fedezni és a szenet 
a kohónak métermázsánkéut 1 frt 20 kr helyet 60 krjával 
fogja szállítani, 20 év leteltével pedig az egész müvet a fő- 
hcrczeg birtokába engedi át. Biank a müvet, mely 100.000 
írtnál többe került, 1882-ben indította meg.

Biank szeriut a szeuités a gőzkazánok módjára vasle
mezekből készült retortákban történik, melyek elől egy tel
jesen oda illő ajtóval vaunak elzárva, hátul pedig a lepár
lási termények elvezetésére vascsövekkel közlekednek. A 
vascsövek vízzel telt hűtő szekrényeken vezérnek keresztül, 
hogy a lepárlásnál képződött gőzök megsérü lve cseppfolyóvá 
váljanak. A kész iziószenet pedig egy vendégfenekeu egy
szerre kihúzzák a retortából és egy a retorta elé állított 
vaspléh szekrénybe töltik, mely vasfödéllel elzáratik és a 
levegőnek kirekesztése végett agyaggal köröskörül betapasz- 
tatik. A szekrényt a hűtőkamrába teszik, hol 24 óráig állván 
kluyitható és a teljesen lehűtött szén az olvasztóhoz szál- 
littatlk.

A 18,000 kbm. fának elszenitésére 22 retorta van egy
más mellett befalazva. 250 klgr. fának szenitéséhez 100 kgr. 
kőszén kívántatik, a szenitéshez 350 —450° C. bőmérsék kí
vántatik és egy töltésnek, a szenitése 8—12 óráig eltart. |

A lehűtés által képződött folyadékból előbb a kátrányt j 
választják külön az által, hogy egy kádrendszevben hagyják

nak — politikai pályára lépésekor — mondott bölcs szavai : 
„Fiam ! ha csak elkerülheted, levelet ne ir j!“

S akkor bizonyára szerelmes levelet sem irtani volna.
Pedig megcselekedtem.
No de mig is jártam vele !
Hogy-hogy ?
Elmondom.

♦ *
Miután bölcsesség fogával köszöntöttem be a siralomnak 

ezen különben hegyes-halmos völgyébe, már bölcsömben a 
tudományos pályára valék pracdestiuálva.

B. városában frequentáltam iskoláim, hogy egykoron az 
élet oczeánján habnak röpíthessem szellemi táppal úgy a hogy 
megrakott csolnakomat.

Azon életkorban valék, hol a kebel még fogékony, a 
szív pedig már gyúlékony . . .

A költők által aunyiszor megénekelt holdvilágos este 
volt. A havi gázsi, mely levélboritékba gondosan becsoma
golva melegité keblemet, a hold halvány sugarainál is rózsa 
színűvé tüntette tel előttem uiczánk keskeny láthatárát. Egy 
tőzsdébe léptem. Ha a havi pénz megérkezett, első napon 
még a czigaretli nevű studiosus is Virginiába kapaszkodik. 
En is úgy tevém, habár csak Bepka volt a becsületes nevem.

így felfegyverkezve sétára indultam, a járó-kelő díszes 
és dísztelen közönséget fumigálaudó.

Kifeszitém mellkasomat, nem hajtva egy-egy mellettem 
elhaladó collégám kicsiségemre, czéizó gúnyos kérdésére: 
szivar, bora viszed azt az embert ?

Éppen egy mézeskalácsra boltja előtt haladtam el, azaz 
hogy csak akartam elhaladni.

Bájhangoktól meglttasulva megállottám Ah.Gynrkó !“ 
e szót haliák jól megtermett füleim.

A hang felé forditám arezomat, a mit láték ? A mézes- 
kalácsos fiatal bájdús leánya Anikó körvonalait vévé észre 
•  sok olvasástól tönkre uem silányitott szemem. Körülnéztem

leülepedni. A kátránytól megszabadított folyadékot egy 
20—30 bectoliteres kazánba teszik, melyben vízgőzzel hevítik 
és uj lepárlásnak vetik alá oly módon, hogy ez által előbb 
az eczetsavat elválasztják. A gőzöket ugyanis mósztejjel töltött 
üstökbe vezetik, melyekben az eczetsav a calciummal egye
sülve az eczetsavas meszel alkotja, a többi könnyen illó 
gőzök egy hűtő készülékben megint csepfolyósittatnak és ez 
által nyernek egy folyadékot, mely viz, aceton, alyl és 
methylalcoholból áll. Az utóbbi folyadékból a víznek és a 
szeszeknek egymástól való elválasztása szintén lepárlás utján 
történik olyan készülék segélyével, mely a szeszgyártásnál 
használatban lévő oszlop vagy Savall-féle colonne készülék
hez basoulit Miután ezen folyadékok forrpontja nagyon kü
lönböző, azért a lepárlásnál külön-külün nyerhetők.

Ha tekiutetbe vesszük, hogy a bükkfából a mellék- 
termények még sokkal nagyobb 7. nyerhotök és hogy ha
zánkban igen nagy kiterjedésű bükkerdők vannak, azon 
nézetünknek adhatunk kifejezést, hogy a faszénégetésnek 
ezen módja nálunk is szép jövőnek néz elébe és hivatva van 
hogy nemcsak a kohók számára olcsó szenet lehessen elő
állítani, hanem hogy a melléktermények értékesitése által az 
erdők jövedelmét is szaporítsa.

Nyilvános számadás és köszönet.
A beszterczebányai evang. dalegylet által rendezett és 

folyó évi Márcziushó 24-éu megtartott jótékony célú hang
verseny összes bevételei 515 frt. összes kiadásai pedig 117 
frt 48 krt. tettek ; tiszta jövedelem tehát 397 frt 52 kr. 
mely a helybeli ev. templom orgonájának javítására fog 
fordittatni.

Ezen szép anyagi eredmény eléréséhez a következő 
urak és hölgyek járultak részint felülfizetéseikkel, részint 
adományaikkal: Kollár János 20 frt. Báró Nyárv Béláné, 
özv. Osztroluezky Gézáné 10—10 frt. Stadler Tóforné, özv. 
Hüttnerné 9—9 frt. Pertziau és Gryllus cég 6 frt. Pénzéi 
Autal. Mockovcsák I. T. Huiley Dániel, Dr. Bothár Hamu, 
Sztrakoniczky Károly 5—5 frt. Seholcz Rezső, Huiley Sán
dor, Szumrák Jenő, Szumrák Pál, Dr. Huszágh István 

j Chováu Lajos 4—4 frt Csipkay Károly. Drexler Frigyes, 
j Amraan Arzénné, Kevecska András 3—3 fr. Báró Bárkóeziné, 

Dilluberger Ede, Dragonszky József, 8:oilinaun Lajos, Filla 
; Gusztáv, Klcszkeuy János, özv. Bjthár Sarnuué, Barna Dá- 
I niel. Stollmann Audrás 2 —2 frt. Bothár Emil. Ktnet János, 

Fabuss Alaj >s, Roseaauer Amália Benjáts Károly, Dobrovits 
László, Tulliuszky Emil, E-sasz igazgató, Vittényi Artúr,

| Holesch Adolf. Horn Rezső, Krcutz főerdész, Kuepo Dániel, 
Krappe Nándor, Hziiuka János, Kudlár Jáuos, Mochovcsák 
Győző 1 — 1 frttal. Ezen felilifizetések és adomáuyok 160 
frtot tesznek ki, és ezennel a jószivü adakozók iránti mély 
nála uyilváuitása mellett nyugtáztatnak.

A nyújtott kitűnő szellem 8 művészet élvezetért pedig 
fogadják úgy az összes mélyen tisztelt közreműködők, mint 
Adáray Rezső karmester úr is, e hangversenynek fáradhat- 
lau rendezője és vezére, az ev. dalegyletnek, valamint a 
résztvett Közönségnek őszinte elismerését és forró köszönetét 

Beszterczebányán 1886 évi Márciushó 31-én.

Mockovcsák János T.
az cv. daUgylet id. elnöke.

vájjon nem másnak szól-e az édes nyögdécselés ? Senkit sem 
fedeztem fel. Mindazonáltal tovább akartam baladni. Még 
olvadékonyabb hangon ejtették ki a mézeskalacsos leányának 
valószínűleg mézedes ajkai a fentebb hangoztatott jelentős 
szavakat. .

Kétiégtcleunc vált előttem, hogy csak cn lehetek a 
boldog Gyurkó.

Mitévő legyek? A szerelem iskolájában ujoncz valék.
Mintegy: „sóhajtva köszöutlck."
Mcgtevém.
Egy mély lélegzet vétel után hebegve rebegtók ajkaim : 

joó estét Anikó!
A leány rezgő nyárfa ezüst színű leveleként megrczzeul.
Oh Gyurkó! turbékolá újra és újra.
Egy forró kézcsók. melyet nem ö, de én ezuppautottam 

nem éppen legkisebb fajtá'ú kacsóira megpecsételte a plató- 
nikus szerelem e szent frigyét.

Minek említsem azon. madárként el-clrőppcnö édes per- 
ezeket. melyeket tubiczám gondos (,!) szüleiuek engedélyével 
vasárnap délutánonként szivem királynéja s a mézeskalácsok 
társaságában tölték? Minek ecseteljem boldogságomat? Ha 
történetesen Kisfaludy Sándor előtt szülétek, bizonyára nem 
ő mondotta volna először, hogy :

„Szeretni és szerettetni 
Két jó szívnek egygyé lenni:
Eunél feljebb már nem hág 
Az emberi boldogság.“

Menyben képzclém magamat, mert hát „Liebe maciit 
den Hímmel Himmlischer. Die Erde zu den Himmelrcicb" 
monda már előttem Schiller.

Költőket idézek, pedig ők azon szörnyetegek, kik a 
studiosus életét leginkább elkeserítik.

Egy kedélyes farsangi mulatság jövendőbeli apósom 
házában — legalább ö, t- i. a mézeskalácsos nem pedig a 
háza, anuak bitté magát — elíeiedteté velem Horatius/, egy,

Tekintetes Szerkesztő úr 1

Turóce-Szt.-Márton 1886. apr. 7.
A helybeli állami polgári és közép kereskedelmi iskola 

tantestülete a hatodik s ez évben utolsó” felolvasó estélyét 
f. hó 4-éu tartotta meg. A lefolyt téli idényre csak öt fel
olvasó estély volt tervezve, de a minden oldaliéi nyilvánuló 
közkiváualomuak eugedve, még egy hatodikkal toldotta meg 
a tantestület.

Ha végig tekintünk ez estélyek műsorain, örömmel 
kell konstatálnunk, hogy azok ügy szellemi, mint művészi 
tekintetben oly ügyesen voltak összeállítva, hogy méltán
megilleti a közönség elismerése. B o 1 d i s Ignác/, igazgató, 
ki fárudhatiau buzgalommal működött ez estélyek rendezé
sén, nem csekély érdemet szerzett magáuak. A zenei részben 

I a legkiválóbb zeneszerzők alkotásait volt alkalmunk élvezui 
oly előadásban, mely inegyéuk szép képzettségű zenészeiről 
tesz figyelemre méltó tanulságot s örömmel láttuk, hogy e 
tekintetben sem vagyunk szegények. Sziveseu vettük hogy 
a rendezőség alkalmat uyujtott eunek bebizonyítására. A 
magyar költők kiváló termékeinek elszavalusa által alkalmat 
uyujtott a közönségnek ezeket is megismerni. A felolvasások 
ucmcsak érdekesek, tanulságosak, de uéinclyek helyi vo
natkozásuknál fogva jelentőséggel is bírtak. Az ének, mely 
mindenkor megtalálja a szívhez vezető utat, sziutén méltóan 
volt képviselve.

A közönség részvétele mindenkor oly mértékben nyil
vánult, hogy ez alapon joggal állíthatjuk, miszerint a ren
dezés élénk tetszésével találkozott. Ezek utáu csak azt ki- 
váujuk. hogy a társadalmi érdekek szempontjából, de a 
magyar kultúra szolgálatara is a jövőben is folytassák ezen 
estélyeket a rendezők.

A folyó hó 4-én rendezett estély műsora 8 számból 
állott s aikalmul szolgált arra, hogy ez estély némi Unne- 
pies jelleggel bírjon. Az első számot a magyar dalegyesűlet 
vegyeskara töltötte be, Kuntze Vándordalát énekelte igeu 
szépen. Majd Révész Lajos szavelta Arany László Elfrida 
czimü költeményét a költeménynek megfelelő humorral s 
nagy tetszés mellett. Bock Ilona és Boldis Iguácz Waguer 
Lobcugriu dalművéből egy duo-t játszottak zongorán és 
harmoniumon kellő művészi sikerrel. E szám után Kertész 
János rajztanár tartott érdekes felolvasást „A festészetről és 
& festőkről,“ Szakavatott felolvasása a laikus közönséget is 
lekötötte. Ismertette a fes.észet fajait egyes kiválóbb festők 
é'etrajzát s bemutatta fénykép másolatban kiválóbb müvei
ket. A most következő szám egyik' legérdekesebbje volt a 
műsornak. Édor Róoer: é 1 Éder Gyula Beriót Airs varies 
jét játszották, az előbbi zongorán, az utóbbi hegedüu. A 
testvér művészek közűi Éder Róbert játékában már volt 
alkalmunk g önyörködni, most meggyőződtünk, hogy Éder 
Gyula épp oly kitüuöen kezeli a hegedűt. A közönség zajos 
tapssal adott kifejezést elismerésének. Fekete Miklósáé, 
Lipiliay Mariska Kiss József szép balladáját a „Rabasszony“-t 
szavalta s teljes érvényre juttatta auuak minden szépségét. 
Ismét a magyar dalegyesület következett uépdalokkal, ezi 
megelőzőleg a/.oubau Farczály József énekelt néhány nép
dalt tőle megszokot bravúrral. Végül iíder Róbert és BoldiB 
Iguácz Liszt „Yalse de 1’opera „Faust" de Gounod" czimü 
darabját játszották négy kézre igazi művészettel-

Az előadás utáu kedélyeB vacsora volt, melyben a kö
zönség nagy része részt vett, hogy elbúcsúzzanak a viszont
látásig — jövőre. —y

a következő napra bemagolandó, ékes latlnsággal írott magas 
röptű ódáját. (Oly magosar. még sem röpült, hogy koponyá
mat elérte volna.) Tudatlan nebulóként nem akartam állani 
tudós rocior proffessorom előtt, — annál kevósbbé. mert még 
jől emlékeztem ama nem éppen biztató szósatára : még egy 
gyönge felelet s Un candidatus secuudae — ; azért másnap 
beteget szimuláltam.

A pihenés jól esett lelkemnek; nem csoda tehát, hogy 
az iskolabctegség még vasárnap is ágyhoz szogzé nagyságban 
gyarló termetemet.

Mintán árgus/, szemű Igazgatóm ablaka alatt kellett 
volna elhaladnom, természetesen nem is gondolhattam szivem 
s gyomrom választottjainak — t i .  Annikénak s a mézes
kalácsoknak — teendő vasárnapi látogatásra.

Mit tévő legyek, hogy Anikóm előtt hűtlennek ne lát
szassam ?

Egy levél megírására vetemedtem, s azt házigazdám 
iuasa áltai. kinek hajlamát különféle apróbb szolgálatok, de 
különösen szivarcsutakok által meguyerni szerencsés valók, 
elkIlidéin rendeltetése helyére.

A levél szórul-szóra igy hangzott:
Édes Anikó, szivein fiókjának egyetlen talizmánja! A 

nap máma számomra bús homályba szenderült. A kérclhetlcn 
sors által gátoltatva nélkülöznöm kell édes Anikóm derült 
homlokáról rendesen minden vasárnap felém tündöklő s szi
vein édes érzeméuy kimondhatlan malasztjaival elárasztó 
szerelem sugarait. Szerelmem szent egére zordon éj borúit. 
Ncin döntheti azt fel ideálom indigosziatt szemének ragyogó 
csillaga. Keblem háborgó, szilaj buliámzatja nem caöudesülhet 
istennőm bűbájos szózatára. Szivemet busitó képzeletek 
métermázsánkóni*) terhelik. Kétségbe kellene esnem, ba azon 
remény nem nyújtana vigaszt az epedés szárnyain magács- 
kához elröppenui vágyó bús lelkemnek, hogy jövő vasárnap 
majd a szerelem istene az öröm poharát közli velem. A 
latinok suaviájával — a azorelmeaek oókjával — kezecs

*) N«m anacbroDíimui et ? Bsadé.



H Í R E K .
L i p t ó t e ó l .

A rózsahegyi klr. trvszék in lat büutetö bíróság, f, 
hó 7-éu tárgyalta u jamniki illetőségű Koreny Mihály és 
Kochol szili. Zatyko Zsuzsanna bűnügyét. Ezek avval vol
tak vádolva, hogy 1885 éri deczemb. hó 22—23-ka közti 
éjjel —, utóbbinak férjét, Kochol Mihály jauiniki paraszt 
gazdát orozva gyilkolták meg. Vádlottak ezen tettüket még i 
a vizsgálat alatt ismerték he, valamint a/.t is hogy a férj- i 
nek eltávolítása után, házasságra akarlak volua lépni. A 
tárgyalás az első napon ucm lett befejezve, mér t is azt 
más napou fogják folytatni. A közönség az eset iránt rend
kívüli érdeklődést tanúsított, és nem csuk a megyéből de 
még Árvából is sokan jöttek hogy saját füleikkel hallhas- { 
sák a rémes bűncselekmény részleteinek elbeszélését. A 
bíróság következőleg alakult: Elnök : Thuránszky Kálmán 
helyettes tszkl elnök, szavazó birák : Podhorányi Gyula és 
Lattyák János. Jegyző : Medzlhradszky Mihály tszéki aljegyző.
A vádhatóságot: Dr. Kubinyi Lajos kir. alügyész képviselte. 
Utóbbi gondosan kidolgozott és szépen előadott vádiuditvá- 
nyával, közfigyelmet és közelismerést vívott ki magának' 
Védőügyvédek: Dr. Dnschnitz Frigyes rózsahegyi és Dr. 
Schlesinger Náthán liptó-szeutmiklósi ügyvédek voltak. Az 
Ítélet eredményét a következő számban fogjuk közölui.

Helyre igazítás. A inul számunkban a rózsahegyi vasúti 
állomási parkra vonatkozó közleményünket oda módosítjuk, 
hogy az nem zöldség hanem virág kert leend, s mint eddig 
úgy továbbra is, nyitva álland a mi veit és jó érzelmű kö- ! 
zönség számára. Szakmáry Tihamér ottani állomási tőuök 
kellemes modora és szives vendég látása közmondásos lévén i 
a vidéken, azért mi is a most helyre igazított közleményün
ket csak bizonyos fentartásokkal közöltük vala.

A tyúk is kikaparja A jamniki férj gyilkosság miatt 
megindítóit vizsgálat alkalmával, a kir. ügyészség egy bűn
cselekmény nyomára jutott. Zatyko' Zsuzsa II. vádlott 
feljelentette a vizsgáló bírónak, hogy körülbelül 3 év előtt 
bizonyos Marcndják nevű, jamniki paraszt leszúrta féleségét, 
ak it öngyilkosság gyanúja alatt elteraettetett. A kir. ügyész
ség az előuyomozást megindította —, melynek folyamán 
Marendják letartóztatott, b utóbbi eddig már be is ismerte 
a gyilkosság elkövetését. A bűn esetek száma mint hírlik, 
Liptó megyében folyton nő —, s mint levelezőnk írja, az 
erkölcs ezen sajnos elfajulásának okát különösen abban 
kell keresni hogy a luth. pánszláv papok, folyton politizál
nak, s mit sem törődnek a nép nevelésével.

□ 7 ‘U L X Ó cz‘b ó l .

Turóczmegye bizottsága f. hó 10-én rendkívüli közgyű
lést tartott, melynek az építendő megyei kórház Ugye és a 
folyó évi útfentartási költség vetés volt a főtárgya. A köz
gyűlés lefolyásáról és a hozott határozatokról lapunk jövő 
számában hozunk részletes tudósítást.

Az újonnan kiépített megyeház átvételét f. hó 6-án 
kezdte meg Lehotzky Lajos alispán. Balyha Győző kerületi 
főmérnök, Lehotzky Pál főmérnök, Róvay Nándor é* Velits 
Alajos.

A  megye közigazgatási bizottságának az ismeretes fing- 
lender ügyében belügyminiszterhez felterjesztett iratait a bel

ügyminiszter azzal küldte vissza, hogy azokat az Euglender
és YVcisz érdesítéséről szóló védjegyekkel s a tegvdmi választ
mány Uióseröi szóló jegyzóküuyvvei kiegészítve újból ter
jessze fel.

Hymen. Szontagh Béla, Gömönuegyo volt alispánjának 
fia eljegyezte özv. Beniczky Albertné szül. ltnttkay Mária 
úrnő általánosan kedvelt leányát Izabellát Nagy- Rákon.

Pribóczon iTurócz m.i f. hó 4-én egy 154 éves Lány 
gyermekét megfojtotta s a ház mellett eltemette. Bűnössége 
azonban nem maradt titokban s a községi bíró a csendörség 
á'tal a azt- mártoni járásbíróság elé állíttatta.

Kostyánban (Turúez m.i a csendőrök egy embert tar
tóztattak le. ki azonban elleutállott nekik, mire ezek fegy
verüket használták s az ellcuállót megszűrtük. Sebe nem 
veszélyes.

Kivándorlás. Folyó hó 6-án a csendörség útlevél nél
kül ismét 14 kivándorlót tartóztatott le Rnttkán- Köztük 
-Sáros megyéből 10, Zemplén megyéből 2, Szepesmegyéböl
2. Találtatott náluk 571 frt 37 kr. mely összeg az illetők
nek hatóságaik utján fog visszadatni.

KÜLÖNFÉLÉK.
A Szitnya osztály estélye A magyarországi Kárpátegyc- 

sülét Szitnyaosztálya folyó hó 12-én azaz: G y u la  uapjáu 
esti 7 és fél órától kezdődőleg a Sosko veudéglő klllüu he- ' 
lyiségébcn havi társas összejövetelt rendez, melyre is, tekin
tettel azon több vig kedélyű Gyulákra, kikkel osztályunk 
bőven meg vau áldva s kik közül 6 a választmánynak 
tagja, az osztály t. tagjai különösen meghivatnak. Az elnöksúg. 1

Szieber Ede tankerületi főigazgató a sclmeczi két 
középiskolát meglátogatta először a kát. gymnasiumct, majd 
az ev. főgymna8Íuniot tisztelve meg becses megjelenésével.
Az egyes osztályokban, amennyire ideje engedő személyesen 
jelent meg az előadásokon, buzdítva egyúttal az ifjúságot 
szorgalomra s erényre.

A körmöczbányai magyar egyesület, mint levelezőnk írja. 
márczius bó 28-án a fürealiskoia dísztermében igen sikerült 
felolvasó ülést tartott. Először Szántó Kálmán tchotséges'fiuui 
iró, olvasta föl: ,A dicsőség útja" c. regényének egy i- 
zetét. Utána pedig Tesohler György tanár mutatott be egy 
újabb javított szerkezetű Dzierzon-Berlepsch-félc méhkast 
igen szép és künuyen érthető magyarázatokkal kisérve. A 
szépszámú közönség két óra hosszáig ébren tartott feszült 
figyelme és végül zajos tetszésnyilvánítása tett leginkább j 
tanúbizonyságot az egyik felolvasó ur költőien szép, a má
siknak pedig uagyérdekü és sikerült előadásáról.

Gyermekjáték-keszitó tanraihely. A pjerg-szélakuai gyer
mekjáték-készítő tanműhely fennállása immár biztosítva van.
A felügyelő bizottság ugyauis 600 irtot tiszteletdijat irányzott 
elő Masztich József tanító részére, 200 irtot felszerelésre,
200 frtot anyagbeszerzésre, 540 irtot a tanulók munkabérére, 
mely összeg a vallás és közoktatásügyi m. k. ministerium j 
1340 frtuyi, és a sclmeczi m. kir. bányaigazgatóság 200 
frtuyi segélyével fedeztetik. Ezen kívül a zsaruóczai m. k. 
erüőhivatal fával támogatja az intézetet. A felügyelő biz..;t- 
ság azon nézetből iudulva ki, hogy ez intézet létesülóse 
nemcsak nemzetgazdasági s uépkereseti jelentőségénél fogva 
felette nagy fontosságú, hauem azért is ligyeleinre^méltatandö, 
mivel a helyi viszonyok között a nép javára alkotott ily 
intézet életbeléptetése oly tényezővé fejleszthető, .moly a 
magyar állameszrae terjesztésére s megkedvelteiéiért: a lég- 
Udvösebb befolyásúvá válhatik, mely uóposztály arra legin
kább van utalva, hogy úgy értelmileg, mint anyagilag tú- 
mogattassék, — egyhangúlag s osztatlan lelkesedéssel kö
szönetét s hálás elismerést szavaz a tanműhely három szó
szólójának : Péch Antal minist, tanácsos. Plachy Bertalan 1 
kir. tanácsos és Zakóra József plébános uraknak.

kéjéhez szellemileg közeledve, maradok mngácskának s 
magácskáért élő szerelmes: Rcpka Gyurkó.

U. I. Bebizonyítandó hogy kiujaim közepette is kizá
rólag magácska gondolataim rámájauak foglala-ja, feleletként 
a múltkor hozzám intézett kérdésére ide iktatom Múzsám 
legújabb termékét:

Hogy a keze finom legyen 
T íz krajezárért magot vegyen 
Uborkából. Megpörkölje 
Aztán finom porrá törje 
S kezeit azzal dörzsölje.

Anikójának ajánlja R. Gyurkó.
Egy hatalmas, átlőtt szivet ábrázoló, mézeskalács lön 

erre a felelet.
Megértettelek bús gcrlíczém !
A mézeskalácsot megettem, a képet pedig Horátiusra 

ragasztottam.
•

• *

Elmúlt néhány esztendő. Tanulmányaim befejeztével 
helyet foglaltam a társadalomban.

Meglehetősen jövedelmező állásom volt.
Agglegénynek maradui nem volt szándékom, tehát 

asszony után kelle néznem.
Háládntos emberhez illő s kegyes cselekmény lett volua 

most a mézes kalácsokra s a mézes kalácsos leányára gon
dolni.

Szívem azonban fel nem jogosított erre. Az egykori 
ideál tökéletesen kiszorúlt belőle.

„Ámornak szárnya van arra való hogy rcpüljen.u Meg 
aztán — mint Götbe „Die Laune dér Vorliebten" cziinü 
drámájában helyesen megjegyzi „az ember bajjal akar jutui 
vágyai e'éréséhez, nem szereti nyugodtan élvezni a mit elért “

Azért én is feljebb kezdtem kutatni.
Egy angynlszépségü leányra vetettem monoklisszeinomet.

Nem tudom a monokli tetszett-e meg Adéluc vagy 
én, elég abból annyi hogy a fáradság nem volt iiia'ua való.

Adél nőmmé lett.
Kezdtem nem érteni azon nögyülülö szavait, ki a/, 

asszonyt pugna voluutariának, — önkényt választott háború
nak uevezi.

A feleségem csupa jóság, szelídség szóval angyal volt.
Történt pedig körülbelül harmad éves házas koromban, 

hogy feleségem elkergette régi szakácsnőjét s újat fogadotf. 
Az uj szakácsnő legnagyobb meglepetésemre nem volt más, 
mint egykori ideálom — Anikó. M -g.smertem, habár nem 
látszott meg rajta a szerelmi bánat. Kövér volt az cszeiuadia 
Utána jártam a dolognak s megtudtam hogy szülei teljesen
tönkre jutottak. Valószínűleg sok utódom volt a méz • ka-íI lácsok ingyeues fogyasztásában. Anikónak szolgálatba kel- 

i  lett lépnie. Otthon restultc, azért világgá ment. I’gy tö..ell
hetett Hogy városunkba vetődött. Habár cseléd volt. meglát
szott rajta a hajdani jó nevelés. Nem mutatta, hogy ismerő
sök vagyunk, habár szemei néha napján elnyeléssel látsz : 
tak fenyegetni csekélységemet.

Természetes, hogy én sem siettem megújítani a/ isme
retséget.

Békességben megfértünk a házban két szerelmemmel, 
t. i. a mostanival s a regi keletüvei. . . .

A világon azonbau minden múlandó. Így a házi béke is.
Egy vasárnap délután Horatinsban lapozgattam. Rajta 

volt még az átlőtt szivét ábrázoló képccskc. Per associeta- 
tem idearum első szerelmemre gondoltam

Elmosolyodtam.
— Gyurikáin jó kcdvüuc.v látszik, jegyzé meg feleségem.
— Az is vagyok kedvesein, mondám nevetve.
— S miértV ha szabadna kérdeznem.
— Hát csak azért, hogy inagácska közelében lehetek.
— No. akkor éu B:in megyek cl máma hazairól, l’edig 

ígérkeztem X. barátnőmnek.

A Kát. Noviuy a Felv. Híradó ellen olyatóuképon ber
zenkedik. hogy ezt miiebotravkának nevezte el azon ezik* 
kliuk miatt, melyben a kát papságot gyula/ó Veritáa ellen 
felszólaltunk Nekünk a „légyölő galócza" (Muckotravka) 
elnevezés ellen nincs kifogásunk a jelen esetben a mennyi* 
ben a Kát Noviny maga soroz bennünket az ő mogülöi 
közé, inéz azt sem liánjuk na a „tolakodó" jelzőt is oda 
szúrja az ex m elnevezés mellé, ily szórendben: a „tolakodó 
légynek inegóiöjo l' habár ez egy kis plconasmus lenne, 
ameniivitie.il a légy mind ugyanazon természetű. Azt hisz- 
sz i • ez elnevezés találóbb lenne, mint a Veritas lap* 
innak a n-e.- mely oda bigyesztl a Katoiicky szavat a 
N - íny - - gvalázza a katli lelkészeket akkor, a mikor
azok a szeretet müvét gyakorolják a kisdedekkel.

A hodrusi ccipkoverfl iskola ügyét elismerésre méltó
buzgalommal karolta fel Rejtő Sándor ministeri ipari felü
gyelő. Egy időre 6 szegény növendék élvezi a havi 3—3 
frtos ösztöndíjat s egv ki magát teljesen kiképeztetni kívánja 
60 frtuyi állami segélyben vészesül. E 7 ösztöndíjason kivttl 
még liat leány dolgozik a tanműhelyben, kik a választékos 
csipkék készítését megtanulva saját kezűkre dolgoznak, oly 
módon hogy az elkészített csipkekészletet a tanműhely tőlük 
a megállapított áron átveszi s 10—20 móterenkint kifizeti.

Kemónytflz ütött ki múlt csütörtökön Selmeczen a kór
ház utczábau. Tűzoltóink csakhamar ott termettek s elol
tottak azt.

Dr. T "th  Imre kir. főorvos múlt szerdán nagyszámú 
érdeklődő közönség előtt tartotta meg „Lakásaink szellőz- 
totósé" cimü előadását, melyről egyelőre annyit jegyzőnk 
meg. hogy az másfél ívnyi füzetben is megjelent s az itteni 
könyvkereskedésben olcsón kapható. Ajánljuk mindazok 
figyelmébe, kik e ott kedves az egészségük. S ki előtt na 
volua az V

Bulla Sámuel zólyomi pék és városi vir. képviselő ur- 
toi cáfolatot kaptunk llakssányi urnák lapunk 12-ik számá
ban megjelent ama soraira, melyekben az mondatik, hogy a 
zólyomi ág. hitv. ev. egyháznál szaporítandó magyar isteni 
tiszteletek tartását csak Bulla ur ellenezte. „Én — úgy- 
mond Bulla ur a magyar isteni tiszteletek szaporításának 
Kérdésénél csak azon, a dolog természetéből folyó felvilá
gosítást kérte , nem lesz-e ez uj teherrel összekötve az 
ezyhazra nézve s adott felvilágosítás után azt örvendetesen 

i V  uhuin.•• Megjegyzi továbbá, hogy ö már régebben is, 
sokszor u m-iié/. megpróbáltatások idején, jó hazafi volt 
Mi készséggel közöljük Bulla ur eme nyilatkozatát ama 
sorok heiyrcigazitásaképen.

Megnyugtatásul s minden gyanúsítás kikerülése végett
kijei, u.jük, aogy lapunk 12-ik számában „Utóhaugok" c. alatt 
megjelent tárc/.aczikkünket uem Szalay ur irta, és hogy azt 
csupán clmoiuttatáskóp irtuk, illetve közöltük, távol minden
személyeskedéstől.

Törvényszéki csarnok.
Múlt 1885 ik év! dcczember hó 22-ik és 23-ik a gazda 

közti éjjel 2 ira tájban Kochol Mihály jamniki parasztgazda 
vértől ooritva. nyakára hurkolt kötéllel a földön halva ta
láltatna. .Mellette egy darab kötél, s nagy véres konyhakés fe
küdt. A halált a boncjegyzököuyv szerint a hullán levő 
9 nagyobb sebből eredő elvérzés, illetve a mellen és nyakon 
levő halálos sebek okozták. A gyilkosság gyanúja azonnal 
a nngöltoek nejére szül. Zttykó Zsuzsaunára és a vele 
bűnös szerelmi viszonyban élő Koreny ,CsaIaji Mihályra esett, 
kik rögtön elfogattak.

A házmotozásnál t ilált véres ruhák a gyanút igazolták, 
s ezek láttára a vádlottak — mit előbb tagadtak —- a gyil
kosság elkövetését maguk is beismerték.
■ A vitsgálatfolyamau kiderített tényállás a következő :

Kochol Mihály 1875-ben. 26 éves korában nőül vette 
a nála 11 évvel fiatalabb Zatyko Zsuzsannát- Házasságuk

— Üzenje meg Anikóval hogy nem inehet.
Úgy történt.
Anikó távoztával a feleségem valami csekély dologért 

a konyhába ment. .Szemébe ötlött egy az asztalon felejtett 
i iiuakönvv. Kinyitotta. Egy már megsárgult levél volt benne. 

Éva auvánktól öröklött kíváncsiságából bele nézett. Sőt el 
is olvasta. Ugv kezdődői: „Éles Anikó, szivem fiókjának 
egyénén tali/.niáuyja.„ Aláírva: „Repka Gyurkó."

Tetszik látni az én szerelmes levelem volt, elmém 
keserves szülötte.

E . ■'] in azon förgeteg ininómttsógét, mely a levél
e dVasasa után békés otthonomat megzavarta?

Nem teszem.
Er w . mén azt jegyzem meg, hogy Somogyi Ede „Ma- 

i gyár Lexikon"-ja hiányos.
Hiány i/.uak belőle mind azon attribútumok, melyekkel 

oldalbordám a csapodár fogalmát felruházta.
<> /.intéi! m ■, .ámultam alkotó tehetségét.
De éppen oi őszintén bámulnak rajtam azóta ismerő-

Addig minden nap találkoztunk, azóta sehova sem járok. 
Folyton kell őriznem a feleségemet.
Azaz hogy megfordítva áll a dolog.
Egy szóval minden máskép van azóta nálunk.
A milyen szófogadó feleségem volt azelőtt uekem, ép

pen oly szófogadó férje van azóta feleségemnek . . .
Anikó elhagyta házamat.
En pedig mint ha érteni kezdeném a német költö 

eddig előttem felfoghatatlauuak látszó ama szavait.
„Du armer Vater Adum, du,
Deiu erster Scblaf war deine letzte Ruh !



egész 1884. c y  őszéig csendesen folyt le. Ekkor kezdte a 
nő bűnös szerelmi viszonyát. Koreny Mibálylyal, s ettől fogva 
fokról-fokra, folyton sttlyedt.

Így fejlődött ki a czivodás a férj és nő, s a g) ülőiét 
a férj és szerető között.

Az ellenségeskedés Kocbol és Koreny Mihály között 
két Ízben tört ki veszekedésben, s mindig az előbbi elvere- 
tésével végződött. Másod Ízben a szenvedő fél panaszt — 
emelve a hatóságnál Koreny börtönre, s pénzbírságra ítéltetett.

Már ekkor — októberben — határozták el a vádlot
tak, hogy az utjokban álló férjet orozva meggyilkolják, s 
aztán egybekelnek.

A tervtlk végrekaj ására várt alkalmat dec. 22-ikén 
találták elérkezettnek, midőn Koehol M. ittasan Liptó-Szent- 
Miklósról nejével hazatért, s ezzel — Koreny miatt erősen 
összeveszett.

Most a nő szeretőjéhez futott, s kérte azt, hogy jöjjön 
vele és fojtsák meg férjét. Koreny megígérte, hogy 8 órára 
ott lesz. A neje eltűnése miatt rosszat sejtő, s Koreny meg
jelenésétől tartó férj heszögezte az ajtót; azonban a béke 
helyre állítására megjelenő esküdőt szavára, kit anyjuk hi
vatott oda. felnyitotta az:. Ezután egészen lecsendesedett, 
haza térő nejével nem perelt többé, s eltUrte. hogy az csíz- 
maszárábau levő nagy késétől (melyet a nő az ágy alá du
gott) és zsebkésétől, mint védszerektöl megfossza.

Midőn az esküdt eltávozott, Koehol M. lefeküdt az 
ágy szalmájára mig neje anyjuknál készített nyughelyére 
dőlt le. 8 óra körül azonbau kiosont, s kinn találkozott 
és tanácskozott czinkostársával. De mert Koehol M. még 
nem aludt volt el — és az utczán sokan járkáltak, a 
gyilkosság eltövetését későbbi órákra halaszták, s a nőnek 
jatott feladatul i kedvező idő beálltát kedvesével tudatni.

12 ó. tájban a uö hívására megjelent Koreny. A meg
állapodás szerint elönb egyedül ment be a vádlottul) fér
jéhez hogy a kötelet annak nyakára hurkolja, mivel úgy 
számítottak, hogy ha felébredne is Koehol, előbb magához 
hivott neje megjelenésére nem ütne oly lármát, mint ha 
Korenyt meglátná.

A mély álomba merült áldozat azonban nem ébredt 
fel midőn a kötél nyakára tétetett. Most a nő bevezette 
cziukosát, ki a kötelet erősen meghúzta. A kötél elszakadt, 
s Koehol M. félig felébredt, de neje lefogta kezeit, mig 
Koreny az ágy alól elő húzott késsel addig szurkálta azt, 
mig lelkét ki nem adta.

Ekkor Koreny hazafutatt. s nyugodtan lefeküdt.
A uő pedig az e ső szobába rohanva fellármázta az 

öregeket, hogy: férje fel akarja magát akasztani vagy pedig 
leakarja magát szarni. Ezek felriadva lámpát akarlak gyuj- 
taui, de a nő ennek kanóczát még este egészen lecsavarta, 
hogy a netalán bekövetkezendő lármára cziukostársa a sö
tétben elillanhasson.

A szomszédból hozott lámpa világánál Koehol Mihály 
a földön fekve, élettelenül találtatott-

Vádlottak bevallották, hogy a kötél által meggyilko
landó Kocholt egy magasabb pontra tervezték felfüggeszteni, 
mintha az öngyilkosságot követett volna el. — 8 csak a 
kötél elszakadtával nyaltak a késhez,

A felhozott adatokbó' jogszerűen következtethető, hogy 
a vádlottak higgadt megfontolás után ölték meg Koehol M . 
8 így a B- T. K. 278-ik § ába ütköző gyilkosságot követtek 
el, s ezen bűntett miatt vád alá nelyezendők \jltak.

H I R D E T É S E K .
1886 évi 836 szám.

Talpbör szállítási hirdetmény.

A szélaknai m. kir. szertárnál 60 darab teljesen kidol
gozott, legjobb'miuöségU, tömött, sértetlen, darabonként 22— 
28. kg. nehéz III szoros talpbőr (III fache Perzeni szüksé
geltetvén, ezeknek beszállítására t e. Május 16-ka kittlzetik

Felhivatnak mindazok kik ezen szállít st elvállalni 
hajlandók, miszerint 50 krros bélyeggel ellátót: ajánlataikat 
lepecsételve, ,,Talpbőr szállítási ajánlat" megjelölésével a 
m. k. báuyakivataikoz Szélaknán czimezve f. é Április 20-ig 
beküldeni szíveskedjenek.

Vállalkozó köteles ajánlatának elfogadása esetében az 
ajánlott szállítmányt tulajdon számlájára és veszélyére, és 
pedig 20 darabot a selmcczi m. k. szertárba, a többi 40 
darabot pedig Szélaknára szállítani, a szállítási ajánlattal 
egy mustra darabot adni. mivel nem kellő minőségű t?!p- 
bőrök cl nem fogadtatnak.

Szélaknán 1886 Április 5-én.
170 M. kir. bányahivatal.

2021 szám
Í886

Árverési hirdetményi kivonat.

A zólyomi kir. jhiróság mint tlkvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Oravieczné Suajdcr Mária végrehajtatnak Vig- 
laszky István végrehajtást szenvedő elleni 255 frt 94 kr. 
tőkekövetelés és jár iránti végrehajtási Ügyében a zólyomi 
kir. járásbíróság területén lévő a breziuai 118 sz. tljkvben 
A  f  1 —13 s. sz. a. foglalt és a B. lap 1-sö tétele szerint 
V iglaszky István nevére egészben ; valamint a brezinai 177 
sz. tljkvben A f  1—18 s. sz. a. az u. e, tlkv 180sz. tijkben 
A  + 1— 9 sor; az u. c tlkv. 181 sz. tljkvében A + 1—23 
sor; végre az u. e. tlkv. 181 sz tljkvében A + 1 s. sz. a 
foglalt és Viglaszky István nevére a B. lapok 106 ik tételei 
szerint mindenütt '/«> részben irt ingatlanokra az árverést

Nyomatott a „Sj I®sezbiiyai Híradó* gyorssajtóján.

728 írtra ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fenuebh megjelölt iugatlanok az 188ü évi Május 
ho 22 Ik napján d. e. 10 órakor Breziui község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eiadatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá
nak 10 százalékát készpéuzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi novem
berhó 1-én 3333- sz. a. kelt igazságügymiuistcri rendelet 
8. §-ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenui, avagy az 1881. L»X. t, ez, 170. §.a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Zólyomban 1885 évi szép. hó 24 napján.
A zólyomi kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Rakssányi
1 7 1  királyi albiró

2746 szám
1885!

Árverési hirdetményi kivonat.

A zólyomi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy a kir. államkincstárnak s társainak 
végrehajtatnak Szluka György jogi utódjai végrehajtást 
szenvedők elleni 13 írt 33 kr. pénzbírság illetőleg 9 frt 
6 frt, 66’/s kr. és 68 frt. töke követelés s járulékai iránt 
végrehajtási Ügyében a zólyomi kir. járásbíróság területén 
lévő Dubrau Kralova község határában fekvő a raátyásfalvi 
(tótul Mőfova) telekkönyvi 345-ik sz. tlkjkönyvében A f  
1—6 sor és az ugyan ezen tlkküuyv 349-ik sz, tlkjköuyvé- 
beu A f  1—15 sor sz. a. foglalt és Mikulcsik Máté-Szluka 
Tomáson János, Szluka Tomásou András, nemkülönben 
Szluka Tomásou Istvánra l/»-öd. illetőleg 7«-cd részben irt 
ingatlanokra az árverést 1199 frtban czenuel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a íennebbi ingatlanokat 
az 1886 évi Május hó 24-ik napján délelőtti 10 órakor 
Dubrau Kralova község kázábau megtartandó nyilvános ár
verésen á megállapított kikiáltási áron alól is eiadatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az iugatlan bccsárá- 
uak 10 százalékát vagyis 62 frt 80 kr. illetőleg 57 frt 10 
krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez, 42. íj ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi novemberhó 1-én 
3333, sz. a. kelt igazságügyrainisteri rendelet 8. § ábau, 
kijelölt övadékképes értékpapírban a kiküldött kezébnz le
tenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállítót; 
szabályszerű elismervéuyt átszolgáltatni.

Kelt Zólyomban 1885 évi október hó 9 napján.
A zólyomi kr. járásbíróság mint tikkvi hatóság.

Rakssányi
17 2  királyi albiró.

387. szára 
18867

Árverési hirdetményi kivonat.

A korponai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Raczkö György végrehajtatnak Stiegel György 
végrehajtást szenvedő cileui 70 frt. tőkekövetelés és járuló 
kai behajtása iránti végrehajtási Ügyéoen (a korponai kir. 
járásbirósági területén lévő Korpona város határában fekvő 
a korpouai 858 sz. tjkvben A + 4491 hraz. a. foglalt ház 
és beitelki birtokra 345 frt. a +4213 iir. sz. alatti szántóra 
172 frt. a f  4217 hrsz. a. szántóra 12 frj. a + 4442 hrsz. 
a. szántó és pajtára 33 frt. a f  4447 hrso. a. szöllőre 72 
frt. a f  4478 hrsz. a. szántóra 16 frt. a f  4491 hrsz. a. 
szántóra 131 frt. a f  4499 hrsz. a. szántó és legelőre 81 
frt. és a t  4519 hrsz. a. szöllőre 35 frtban ezennel megál
lapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a feuuebb meg
jelölt ingatlauok az 1839 évi május hó 24-ik napján déle
lőtti 9 -órakor ezen kir. jbiróság telekkönyvi helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs
árának lO százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t -ez. 
42. § ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november bó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságUgvministeri ren
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez leteuni, avagy az 1831. LX. t. ez. 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Korponán 1836 évi raárcz. hó 16 napján,
A korponai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Libertiny
17 3  k:r. járásbiró.
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kószenbánya- es iparvállalat részvény-társulat.

Ajánljuk
kitűnő minőségű hazai köszénterményeinket

gyári, gazdasági ős hazai czélokra
a legjutáuyosabb árak inellett.

Kendéimén veket kérünk központi irodánkba 
Budapest, Erzsebetter 10 sz alá intézni.

Az igazgatóság. 
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Értesítés.

Tisztelette l a lulírottnak van szerencséje 
a nagyérdemű közönség becses tudom ására 
liozni, m iszerint a

férfi szabó üzletet
folyó hó 15-kétöl kezdve az alsó utczai 
Stanga, most Tandler-féle házban önállóan 
folytatom.

A nagyérdemű közönség becses meg
rendelését kérve vagyok

Selmcczbánya 1886. márczius 
Tisztelettel

Friebert Ferencz
férii szabó.
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■  A „B etegbarát* czimü röpiratban számos házi
szer van ismertetve, melyek sok óven keresztül 

megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb 
ajánlatra méltók. Minden betegnek ismerni kellene e 
röpiratot. Különösen pedig azokat, a kik köszvónyben 
vagy csúzban, tüdösorvadásban, ideggyengeségben, 
sápkörban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy 
az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az 
úgynevezett gyógyithatlan betegségek is megszűntek. 
A ki a „ B e t e g b a r ú t o t "  olvasni kívánja, az Írjon 
egy leve lező lap o t R ich te r k ia d ó - in té z e té n e k  
L ipcsébe, mire a röpirat megküldetik. A megren

delőnek ez költségébe nem kerül.

RUHAKELME
csak tartós gyapjúból való egy középnagyságú férfi 

részére
4 frt 96 kr. jó jubgyapjuból 

3*10 meter 8 „ — jobb jubgyapjuból
egy öltözetre 10 n —■ finom „

12 „ 40  kr. e g é s z  fin. j u b g y a p ju b ó l .
U tazó  p ln id ek  d a ra b ja  4 , 5, 8 — 12 f it . —  N agyon  finom 

ö ltönyök , felöltő . n a d rá g  és eső k ö p en y  sz ö v e te k e t , tilfd , lódén , 
cominis, kainm g.arn. chev io t, tr ik ó i ,  nő i ke n d ő k e t, p e ru v ie n . dos- 
k ing-ok  a já n l ja

Sztlkarofszki J. —  1866 -

■i b  e  n .H j  i i  r  I r  a  K I á  r  a  II r  ü
M in táka t franko . — S zab  v-. r '. / .M e  m in ta  k á r ty á k a t  b é rm eu- ] 

té tle n ü l kü ld  10 Irt < i fölüli u tá n v é te k e t  b é rm e u te io n  k ü ld .
Á llandó  r.-.ktárom  lován  m in teg y  150.000 I rt é r té k b e n , m a 

gátó l é rte tő d ik , hogy  n a g y  ü z le tem b en  szám on 1— 5 m é te re s  po iz - 
tóvég  m a rid  fenn . m e ly ek e t én a z tá n  fe le tte  o lcsó  á ro n  vagyok 
kén y te len  tú la d n i. —  M inden okosan  gondo lkozó  e g y é n  felfogja, 
hogy  ily  k ic sin y  m a radékokbó l m in tá k  nein k ü ld h e tő k  h isz  n é 
hán y  száz  k ü ldőm én) m a llo tt m á r e lfo g y n a  e m ara d ó k  ; e hhez  
k é p es t valódi sz é d e lg é s  az, h a  ném ely  ü z le tn é l posz tó  végekből I 
a ján la n ak  m in ták a t, m e r t  e ze k n é l a  m in ták  nem  p o sz tóvégekbő l, 
haiionl e g ész  d a ra b o k b ó l v é te tte k  s  ig y  fe lfogha tó  az  ille tő k  eme 
sz án d é k a  — Nem te ts z é s  .n ó tá n  a p o sz tóvág  k ic s e ré l te t ik ,  vagy I 
a p én z  v issz n a d iltik  M-g jegyzeui, hog y  m ás e z é g e k  a ma 
dá k o k a t is k ic se ré lik , ta lá n  m ég ro ssza b b  á ru k é r t ,  de a  p é n z t u 
a d já k  v issz a ).

T öbb  széd e lg ő  e z é g  u tá n z á sa  k ö v e tk e z té b e n  késztetve . 
érző in  m agam at a h ird e té s t  a b b a n  h a g y n i, m ié r t is ké re m  a t. c. 
közönsége t, ta r t s a  szo lid  ez é g e m e t b e c se s  e m lé k e z e té b e n  i 
s t is z te lje n  m eg  a n n ak  ide ién  m e g re n d e lése iv e l.

L e v e l e z é t e k e t  lo lv e tz e k  ném et, m a g y a r , c seh . lo n g y e l 
olasz  é s  fra n c z ia  n y o lvcu . 177— 20 — 8
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Kiadó lakás. 5
Selmeczen az Aisúutczában 2 g  

szobából, konyhából álló lakás pin- 
czével, fa- és éléskamarával együtt 
azonnal kiadó. Bővebbel CSIBA 
ISTVÁN vaskereskedésében. 1TO
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— 'Az ezerszeresen  kipróbált báziszernek:

latit - jp.vy>cUcttMH
horgonnyal1*

| >̂ egy ik  csa lódban  sem  kellene h iá n y o z n i T_
JUT Ara 40 éa 70 kr.

Budapesten Török J. .Selmeczen peaig Sztankay Ferencz 
gyógyszertárában .

Kiadó a „Seluieczbáuyai Híradó- kőnyvuyaiaója.
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