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SELMECZ.
Széjiroflalmi, társadalmi, közgazflasági és tanügyi letilaj.

Ilontmegyei közlöny. Megjelen minden kedden.
Hirdetések és előfizetések Horváth A kereskedésébe, 
a lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő- 

séijhe: küldendők.
Előfizetési feltételek:

Helyben házhoz hordva, vagy vidékre postán küldve: |i 
Egész évre . . . 6 frt. —- kr.
Félévre . . . .  2 frt. 50 kr.
Negyedévre . . .  1 frt. 25 kr.

Egyes példány ára 10 kr.

Szerkesztői iroda: l’lanek-féle ház. 

Iláromhasáhos kis sor 10 kr.
Hirdetések felvételnek Jludnpesten, Béeslirn és 

l'rigálnin Haasenstein és Voglernél.
Bélyegdíj minden igtatásért 30 kr.

A z anya hivatása a c s a l á d b a n \
Kraji.tik Samutól. V íAra ,

A klassikus ókor idejében majd minden házban az úgyne
vezett házi istenek, mint a család védői tisztelteitek. E házi 
mentőknek oltárokat emeltek, melyeken azoknak a termények 
elsejéből áldozatokat matattak he. Ezen házi istenek az akkori 
népek felfogása szerint az elhalt emberek lelkei voltak, melyek 
haláluk után láthatlanul a  főidőn megjelentek s a család védőivé 
lettek. Eltűntek a házi nemtök, azok iránti tisztelet uyilványítás 
megszűnt bár, de nem szűnt meg azokkal a  családi tűzhely. A 
kor előre haladása, az njahb kori szokások, az ipar előmenetele, 
a tudomány újabb vívmányainak hatalma által noha felette sok 
változás idéztetett elő a  család beléletében, mindazáltal a család 
eredeti jellegéből mit sem veszített. A ház még mai napig is oly 
szentély, melyben létezik oltár, melyen a természet urának a sze
retet mutattatik be. A hű és gyöngéd szívek, melyek egyedül 
hivatásuknak élnek, melyek csupán védenceik javáért, jólétéért 
dobognak mind meg annyi áldozó oltár, mik mellett a.családanyák 
az áldozó papságot képviselik.

Vajlm miuden egyes anya hű őrzője volna a családi tűz
helynek s vajha folyton szemelőtt tartaná azt, hogy a család ge- 
niusa mindenütt felette lebeg s terjeszti ki védő szárnyait ott, 
hol a szeretet, egyetértés, békesség és a női erény honol! Igen

szépen mondja l)r. Stoy, hogy a  természettudomány azon időtől 
fogva, mióta művészi kéz segélyével górcsövet nyert, egészen uj, 
nem képzelt világot leplezett le, és nap fényre ilozott oly tüne
ményeket, miket az ember ez előtt nem volt képes megmagya
rázni. Ámde az ember belvilága már rég óta birtokában van ez 
előnyöknek. S mily eszköz segélyével lehetséges a gyermeki lélek 
ama legtitkosabb redőibe bepillantani? Ez eszköz az anyai szem.

Az anya, ki többnyire, sőt mondhatni folytonosan gyerme
kével él, vajmi könnyen megismeri annak úgy lelki mint testi 
sajátságait. f> szavak igazságát megerősíti a következő történeti 
tény: Bizonyos iparos segéd több év leforgása után külföldről 
hazájába tért vissza; útközben betér egykori barátjához, ki őt 
azonban nem ismerte meg. Erre találkozik ifjúkori kedvesével, 
kit nem csekély örömmel siet üdvözölni, jobbját nyujtá neki a 
változatlan hűség és szeretet jeléül. De a leány reá nem ismer, 
llegszomorodott szívvel folytatja útját. De ime! mankóra támasz
kodva templomból jön a drága anya s éles szeme az idegenben 
rögtön szeretet fiára ismer.

A zsenge gyermek őrangyala az anya; a  családi kör forrá
sából meríthetünk tehát egy szebb jövőt. Az anyáknál keresendő 
a segély, hogy a  nagylelkűség, hűség, szeretet, öumegtagadás, 
egyetértés stb. iránti érzetnek e földön állandó lakhely biztositassék. 
Első Napóleon egyszer egy tekintélyes és nemes lelkű hölgyhez kér
dést intézett, mily módon lehetne a francia társadalmi állapotokat 
javítni. S mit gondol, kedves olvasó, mily feleletet nyert a csá-

T á r c z a .
Az elátkozott család.

(Beszély.)

Irta B ihari.
Büszke magyar! nem liallod mint kalapácsolnak számodra rablán- 

ezot a  szomszédok?
Nyugat és észak elsatnvult népei vesztedre törnek. Irigyelik jó 

híredet, lángoló szenvedélyeidet--------tilndérszép leányaidat s azt a vég
telen honszeretetet: mely mint az áradat mindent magával sodor az 
érzelmek m ezején -------------

Nem látod amott a sötétlő égboltozaton az üstököst fenyegetni ? —  
Az ég intése a z --------

Körülötted ellenség. Benn a fellázadt helóták serege!
•=' A lmrczi riadó, kardcsattogás, pariparohanás, ágyúdüüörgés kedves 

zene volt mindig a magyar előtt —
' Ott a messze napkeletén nyugvó ősök a csatazajra felkelnek tárak

ból. Szellemparipáikon vágtatva rohannak az unokák segítségére —  Lel- 
kesitnek, buzdítanak--------

Előbb kifordul a világ sarkából, semhogy az undok irigység gyö
nyörködjék a keleti faj bukásában —

Hajrá a magyar!

A  gazdag ember.
Este van. Az égboltozaton ezer csillag nézi a  tájat. Halvány su

garaik játszanak egymással magas hegyek rengeteg zöldjében. Egész nap 
nem látták már a gyönyörű v id ék et-------- a régi ismerősöket — a szép
sudár fákat. „ „

Most leszálnak hozzájuk a fényes sugarak. Mindegyik  ̂ telkeresi 
párját, fénycsókot nyom reményszinü levelére. —  Az erdők leáuyai haj
togatják fejeiket, elkezdenek beszélni csendes, zörgő uyelven, melyik 
sugár fényesebb? melyik éltetőbb? f . .  , ..

A zöld teugerböl néha egy-egv sziklaonás emeli fel mohhal ledett 
fejét —  Széléről hosszan lóg ie  a fiiszakái. A szikla odvából bagoly néz
széjjel nagy nvitott szemeivel —  él-elldáltja magát fájdalmasan--------A
fűből ijedve szökik ki a tarka gyík. Kíváncsian néz körül: ki adhatta 
azt a rettenetes hangot?

Ott a hasadékban egy szegény veréb aggódva terjeszti szárnyait 
fiai felett.

Az a hang —  a halálmadár hangja volt!
És csakugyan egy nagy kánya szárnyát csattogtatva repkedi körül 

a sziklát. Nvilsebességgel leszól. Megkapja a tarka gyíkot.
A sziklalakók azután még sokáig hallották az erős számvesatto- 

g á s t -------- közbe-közbe egy elhaló nyögést.

Tekintsünk egy ily szikla aljára. Ivöröskörül tisztás hely van. A 
csillag fény a fák és a sziklák miatt csak néha tévedez a lengő fűszá
lak között. . .

A sziklaoldalból tiszta forrásvíz permetez alá. Ezüst cseppjeivel 
helyrehozza a csillagok mulasztását. A kis ér sietve halad le  a hegy
oldalból. Egyik csep egyesül a másikkal. Az érből forrás, a forrásból 
patak lesz.

A völgvbe leérve ágyát már szomorú füzek veszik körül, kik kiat
kozva a társaságból a magányt keresik. Olyan igénytelen fii és mégis 
az ember nem tudja mitől úgy a szívre hat. Azok a meggörnyedt ágak, 
a hosszúkás szürke levelek, mintha csendes, szomorú fájdalomról beszél
nének. A  szomorú fűzfa a iák költészete. Benne egyesülve van az erdő 
minden regényessége. _  r

De kövessük tovább a patak mentét, tovább a völgyben. Egv ia- 
luhoz érünk. Alacsony viskók emelkednek fel rongyos szalmafedéllel. 
Tüstént kitalálhatjuk, hogy az nem lehet más, mint oláh falu. Mindegyik 
ház egv szobából áll. Az oláh marháit nappal vagy dologra tartja vagy 
legelőre küldi. Éjjel pedig csendes álmát nem háborgatja a disznó röfö- 
gése vasv ökör bőgése. Jó barátok kis helyen is megférnek!

A falu két végén magas uriház emelkedik. Nagy gótlialakú abla
kokkal. Mindig tárt kapukkal. Mikarról tanúskodnak, hogy itt a dinom- 
dánom folyvást járja. De mielőtt még az egyik kastélyba vezetném 
olvasóimat meg kell mondanom, hogy mi a szép Erdély határait vagyunk, 
csak néhány órajárásnyira Moldvától.

Atkin úr gazdag ember. Övé a szép, nagy palota a falu keleti szé
lén. Egy lovas szekéren jött ide kis leányával. Minden holmija elférhe
tett volna egv asztalkendőbe. Sárkunyhót hérett ki. É s most (íz év után 
miliomos lett' A jó oláh meg sem tudná számlálni azt a végtelen kin
cset. Tele a pinezéje arannyal, ezüsttel.

Hol-hol nem kapta? azt nem tudja senki. Mindig zárva volt az 
erős tölgyfa ajtó. De mióta a leány eladó lett valami három esztendeje
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szár? „Síre", mondd ama nemes keblű hölgy, ,,gondoskodjék, 
hogy Franciaország jó anyákkal rendelkezzék.“

Az értelmes, gondos és jé  családanya felette erős vedpajzs, 
melyre a nép s a nemzeti jólét támaszkodik, ezért kell, miszerint 
erőnk tejjes megfeszítésével oda törekedjünk, hogy a nők e ma
gasztos hivatásukra kellőleg és gondosan kiképeztessenek.

„Szeretet hazámI* —  kiált egy hírneves paedagóg—  „Már 
néhányszor utaztam he bájos virányidat s termékeny meződet, 
elégitlten szemléltem városid virágzó iparát és békés falvaid csen
des munkálkodását ; meg-meglátogattam számos családot, bc-be- 
néztem szinte a kisdedek szobáiba, hogy megismerjem, mily ne
velési módszer szerint neveltetnek a gyermekek a csendes házi 
körben. Városokban és falvakban a lakósok beszédtárgyát közön
ségesen a rósz időjárás, a munkabér a tünk s hasonlók képezték. 
A családi körben ritkán találtam a családanyát gyermekeivel fog
lalkozni. a leányok és asszonyok asztalain mindenféle szövetek, 
néhol könyvek' hevertek, ámde ezek közt hiába keresett volna 
szemem egy ismeretterjesztő könyvet. Az anyák szerették mag
zataikat s még sem voltak eléggé gondosak arra, hogy a házi 
kör szentélvébe be ne lopódzék nyers kéz s el ne vesse a zsenge 
gyermeki szívbe a félelem és dac, a konokság és durvaság, a 
becstelenség és bujaság magvát. Az anyák gyermekeik iránt ha
tártalan szeretetet tanúsítottak bár, de nem gondolták meg azt, 
hogy azok szivére ideje korán hatni, azok érzékeit nemesíteni, s 
az élet igazi ótját megjelölni égetően szükséges."

Elődeink a hozzájok érkezet idegen vedégeknek bemutatták 
egész családjukat. Bevezették őket a családi körbe, örömmel és 
büszkeséggel mondották: „íme feleségem —  anyám, leányom, 
nővérem stb." Mi külföldi vendégeinket már vendégfogadókba 
vezetjük, hol csupán a férfiakkal érintkeznek s meg nem ismer
kednek hölgyeinkkel. Hát a műveltség oly alacsony fokán áltaiiak-e 
leányaink? Avagy elzárni a karjuk-e hölgyeinket, miként Török
országban?

Vajmi szomorú képe ez a mi családi életünknek! Hogy a 
gyermeknevelés ily viszonyok közt előre nem haladhat, kétséget 
sem szenved. Ha óhajunk —  s ugyan ki ne óhajtaná azt —  hogy 
gyermekeink helyesen és józanuk neveltessenek forduljunk —  az 
a n y á k h o z .  Ha az anyák nem csak itt ott, hanem általában 
gyermekeiket úgy szellemileg mint testileg gondosan ápolni fogják, 
s habár nem is mint az arra kiképzett nőtanítók, a miként azt 
Pestalozzi óhajtotta, hanem legalább mint hű őrangyalok, a mint 
ezt Comenins Amos elve követeli; ha az anyák védenceik 
iránti nemes lelkesültsége támasztotta gondoskodás alkalmával 
szorgosan ügyelni fognak arra, hogy gyermekeik teste és lelke 
egyenletesen fejlesztessék és soha hervadásuak ne induljon; ha a 
jó könyvekben és a tapasztalt férfiaknál és nőknél tanácsot ke

lebet; egyszerre csak ellepték a vidéket idegen építészek és a szegény 
oláhok rettentő bámulatára bontani kezdették a házikót. Helyébe egy 
pompás kastélyt építettek. Beszéltek aztán ördögidézésről, hogy az öreg 
Atkin összeköttetésben van a gonosz szellemekkel. Eleinte kikerülték a 
jámborok, ha csak szerét tehették. Mikor pedig a szükség úgy hozta 
magával, hogy kénytelenek voltak mellette elmenni, keresztet vetettek 
magokra, nehogy a gonosz lélek reájuk is átszáljon. De mikor híre ter
jedt bőkezűségének; mikor szolgái nem győzték eléggé magasztalni sze
lídségét, kegyességét az oláhok már messziről levették előtte zsiros ka
lapjaikat. Lesütött szemmel akartak mellette elhaladni. De óh csodák 
csodája 1 —  —  az ördög szólta ember a leggyöngédebb hangon megszó
lította őket. Kérdezett tőlök egyet-mást. Utoljára ineg a markába 
nyomott mindegyiknek valamit:

Gyarapítsa meg gazdaságát!
Az oláhok majd megszakadtak csodálkozásukban. Forgatták ide s 

tova kezükben az érezdarabot. Jól látnak-e szemeik?
Valóságos arany volt. Szaladtak haza nyakra főre. Nem! — az 

nem lehet — ördögtől szólott 1 Különben nem bánna oly jól a jó embe
rekkel. Azt a boldog Űr Isten küldötte a szegény oláh nép felsegélésére.

Az —- az Isten küldöttje!
Hiszen oly jámbor, oly ájtatos. Vasárnap sohasem hiányzik az iste- 

ui tiszteletről. Este mikor lefekszik a szolgák kihallják buzgó imáját. 
Atkin úr nemcsak gazdag, de jámbor ember is! Múltjáról többször nyi
latkozott. Oláhországi bojár, politikai vétség miatt kénytelen volt mene
külni.

A kis kunyhót azért választotta előbb lakhelyül, mert jobban sze
reti a csendeséget. De miután leánya megnőtt az ő kedvéért neki is ki 
kell lépni a nagy világba. Az urak hittek neki. Hisz az egész oly ter
mészetes és Atkin úr gazdag ember. S mi a legfőbb bőkezű fényes la
komákat tart. — Most is ki vannak világítva a nagy csúcsíves ablakok. 
Az udvar tele hintókkal. Belölök kiszál először a gavallér. Az ki emeli 
a szebbuél-szebh nőket. Kik suhagva haladnak végig az udvaron. Fényes 
terembe lépnek. A pndolal sima márványkövekkel van kirakva. A te
rem közepén csillár hinti szét fénysugarait és megvilágítja a díszes 
társaságot. Karöltve járt itt a magyar nemesség az úgynevezett eláll 
értelmiséggel.^ Fontos tünemény volt ez a negyvennyolczadiki mozgalmas 
időkben. A háború kikerülhettem Az oláhság legnagyobb része a magyar 
ellen nyilatkozott. Csak e vidék népe állott még határozatlanul. Sőt 
késznek mutatkozott egyesülni a magyarral. Hisz Atkin úr az Isten

résnek, miként lehetne gyermekeik neveltetését sikerrel keresztül 
vinni; lm végre minden község gondoskodni fog arról, hogy a 

| szegény és árvaságra jutott gyermekek gondos házi nevelésben 
1 részesüljenek: akkor méltán azt mondhatjuk, hogy haladunk, mert 

„egy szebb jövőnk" hajnalcsillagának fénysugarai csak akkor 
fognak mutatkozni népuovelésünk egén.

A zsenge gyermeki szív a szeretet titán sóvárog, miként a 
virág a napsugarak után, s ha nélkülöznie kell e szeretet lágy 
melegét lmloványan virágzik, napról nnpra satnyái; e virágból 
kifejlődő gyümölcs a nemes tetteket létesítő erő, meg nem érzik, 
leroskad az önzés és dicsvágy nagy súlya alatt.

Ámde a szeretetnek nem szabad az egész anyai szivet elfog
lalnia úgy, bőgj* valamennyi női érzet az egy anyai érzéknek 
uralma alá jusson. Vajmi szegény s z ív  volna az, melyben az em
beri szeretetnek csupán az egyetlen egy ága virágoznék! Az 
anyai szeretet kell, hogy legyen áldozatkész, önzéstelen, és kell, 
hogy legyen képes elviselni még a legnagyobb fokú ömnegtaga- 

I dúst is! Minden más szeretet viszont szeretetet kivan, sőt köve- 
| teli, hogy az ö gyengéd hajlamainak bizonyítékai viszonoztassanak, 

kivan elismerést: az anyai szeretet a viszon-érzés parányi részé
vel is megelégszik.

Paedagogiai titok, miként az első benyomások tartósan hat
nak az ember lelkére. A lélek a gyermek zsenge korában lágy 
viaszhoz hasonlít, melyet különféle idomokká alakíthatunk át azon 
különbséggel, hogy a viaszból készített alakot még kijavíthatjuk, 
mit azonban a lélek felfogott, az benne rögtön meggyökeredzett 
s azt onnan nem oly könnyen lehet többé kiűzni. Mintán a lé
lekben mindig hátra marad, helyet foglal valami minden benyo
másból, hassunk tehát oda, hogy a szeretet uralja a gyermek első 
neveltetését! Az első nemes benyomások, ha azokat a gondos 
anya fejleszteni tudja, összezúznak minden roszat és évek múlva 
a világ zajában a gyermeket környező sötétség közepette ismét 
fellobban az anyai szeretet fényes lángja, mely most sokkal szeb
ben, tisztábban világít mint máskor. Az anya mindig közelebb 
áll magzatához a gyermek is anyjához több őszinteséggel ragasz
kodik, kérelmével ő hozzá fordul leghamarabb, őt bízza meg min
denével még pedig nem csupán azon időben, a mikor még csak 
körülette képes mozogni s segédkezését szilkségli, hanem akkor is, 
midőn már elhagyta a családi kört. s küzd a nyilvános élet e tág 
tenger vad vihar űzte hullámaival. Miért hatnak lelkűnkbe oly 
mélyen ama szent hangok, mikről népdalaink egyikére vagy má
sikára ismerünk ? Miért könyezik szemünk, ha népdalaink valame
lyikét. távol idegen földön bálijuk ? Miért vonzódik lelkünk oly na
gyon szülőhelyére, miért vágyik oly igen hazája után? Miért telik 
meg keblünk kimondhatlan öröm érzelmekkel, midőn halljuk amaz 
éneket, melyet egykor anyánk dalolt? Az anyai szeretet hatalma,

küldöttje —  épen ma jegyezi el leányát a bájos Amáliát Erdély leg
híresebb grófi családjának utolsó sarjával — Völgyesi Géza gróffal.

Néhány jó hazafi elégült mosollyal tekintett szét, mikor látta, hogy 
szoritgatják az oláh nábobok a magyar urak kezeit. Már biztos volt a 
magyar ügy diadala. Az oláh nép olyan, mint a csűrbe odamegy hová 
kolomposai vezetik!

De most szétváltak a beszélgető csoportok. Az estély hős nője 
Atkin Amália megjelen. Hosszá arany lmja irigyen takarta el a telt 
vállunk fehérségét a vizsga férfiszemek elöl. Magas homloka, szélesedő 
álla ritka erélyt mutattak. Vonásaiban volt valami férfias, de annak ke
ménységét elfelejtették az ábrándozó kék szemek, miknek szelíd fénye 
kellemes melegséget adott a különben hideg arcznak. A nő szeretett,

Az a mosoly a csókolni való kis szájon mutatta a boldogságot, 
mellyel a szerelem várja párját; keblének gyors emelkedése a türelmet
lenséget, hogy kedvese nem érkezik.

Valóban Amália nagyon szép volt. Szebb ideált, festő nem képzel
hetett volna magának. Igazi madonna. Nagyon boldognak kell annak 
lenni, kit ez a szép fehér arczú madonna szeret!

De hol maradhat oly sokáig? Miért késlelteti annyira boldogságát? 
Végre nyílik az ajtó. A várva-várt Völgyesi Géza belépett.
Szép barna ifjú. Sötét szemei szokatlan túztöl villognak. De az

nem a —  boldogság n apja-------- Az a —  nyugtalanság bolygó fénye.
Ennek varázsa zilálta szét a különben nemes vonásokat is.

Amália örömmel sietett jegyese elé, azonban visszarettent annak
dúlt arczától. —  „Az istenért! gróf úr —  mi történt?" —  „Semmi __
semmi kisasszony! — De hol van az pées atyja — Atkin úr? Fontos 
beszélni valóm van vele!"

Atkin úr előlépett. Egy erőteljes alak. Már hatvan éves lehet. De 
aozélizmai egy szikrát sem vesztettek rugékonyságukból. Csak a hófehér 
szakái s a fején ritkuló hajszálak hirdették az előrehaladott kort. Csak 
a mély barázdák magas homlokán mutatták, bogv ez az ember sokat 
élt, sokat tapasztalt — —

— Itt vagyok gróf úr! —  De micsoda dulog az? Ah helyett, hogy 
a szerelmes gerlicze húgásában gyönyörködnék a vén medve dörmögé- 
sében keres vigasztalást! — A jelenlevők ajkain mosoly vonult végig a 
házi úr gondtalan szavaira. Csak a gróf nem mosolygott:

— Fontos beszélni valóm van önnel I — Azzal eltávoztak mind
ketten a mellékterembe. A menyasszony még halványabb lett, e  jelenet 
után. A vőlegény szótalansága és tétova tekintete bal sejtelemmel töl
tötte el szerető lelkét. A magyar urak rázták tejeiket:
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fjfj® ef» ö,na kipuliatcilliatlaii szent érzés az, moly minket szü
lőföldünkhöz láncol! És húr az egész világtól elhagyatva, elta
szítva, elárulva, megcsalatva mint szerencsétlenek nyugtot sehol 
sem lelve a nagy világban szerte szét bolygunk védelem, öröm 
szerencse nélkül, mégis menhelyet, vigaszt, erőt, bizalmat, meg
elégedést a hű anyai szíven nem lclünk-c ?

Még az is, ki az emberi nem táplálta erényekben nem hisz 
többé, ki e földöni jólét elérhetésében reményét veszté, kit el
hagyott az emberiség iránt nyilvánítandó szeretet, anyjához siet, 
hogy szívsebeinek fájdalmát enyhítse.

Az, ki barátja által elárultatott, ki a szerelemben s az egész 
világban csalódott és ki már a világ zajától távol eső, egészen 
elhagyott oly magános helyet keres, hol egyedül, senkitől nem há
borgatva bánatának szabad kifolyást adhat, hol hangos zokogás
ban törhet ki, megsemmisült boldogságának sírja s elveszett 
gyermekkon paradicsoma felett ; az, ki senkit sem szeret, ki min
dent. de mindent gyűlöl, ki mindenkire bosszút esküszik, ki már 
mindenről tán életéről is lemondott: nem közeledik-e a legnagyobb 
tisztelet- s szeretettel anyjához? Mint értékes gyöngyök hullanak 
le szülőanyja kezére a fájdalom, a kétségbeesés könyei, melyek 
senki előtt le nem hullottak volna az egész —  egész világért!

Igen, midőn éltünk napja alkonyán van már, midőn bágyadt 
szemünk a boldog gyermekkornak távolban kéklő hegyeire pillant, 
itt élőnkbe lép a megdicsőült anya alakja s annak reánk vetett 
kedves tekintete enyhülést úd lelkünk —  s testünknek.

Hogy az ily nagy hatás mellett, milyet az anya gyermekére 
gyakorol, a nevelés még sem adja meg a kívánt eredményt, annak 
okai különfélék. A legfontosabb okoknak egyike az anyáknak a 
gyermek nevelés körül tapasztalt általános tudatlansága. A fontos 
anyai hivatás követeli, hogy a nő, ki ezen magasztos hivatás kö
telmeit teljesíti, magát folyton tovább képezze és tökéletesítse. 
Azon anya, ki zajos mulatságokban keresi életörömeit, idegen ke
zekre bízván gyermekét, felette vét hivatása ellen; úgy' szintén 
hibát követ el azon anya, ki soha sem lép ki a házból, folyton 
csak a szoba négy falát őrzi, nem törődik az e körbe tartozó • 
világmozgalmakkal s tovább nem képzi magát. Gondolatainak lát- 
körc napról napra szűkebb határok közé szorittatik, szellemileg 
törpül s mindenben hátra marad.

Az anyai hivatás feladata valóban magasztos és szép, de 
nehéz is egyszersmind, mert a társadalom felette nagy felelőséget 
követel attól; ámde ha működését igazi és tiszta szeretet kíséri, 
ha a tudomány fénye világítja meg ntait —  el nem téved. A 
tudomány és műveltség szükségességét, tehát az anyák is kell, 
hogy érezzék, és hogy* ezen műveltség a családanyák körében is 
terjedjen másokon kívül kivált a néptanítóknak kell, hogy legyen 
főtörekvése. S ha sikerül anyák részéről az iskolaügy érdekeinek

—  Hallod-e Lajos? nekem nagyon gyanúsnak tetszik Géza viselete 
-------- Mit gondolsz! hátha mindent elront!

—  Ahi dehogy —  szólt a másik — Géza sokkal józanabb, amel
lett szereti hazáját. Utóvégre miért is? Heted-hét országban nemknp 
ily szép és gazdag leányt.

A mellék terem ajtaja feltárult. A gróf jött ki rajta nagy sietve. 
Odalépet t Amáliához:

—  Isten önnel kisasszony! Felejtsen el engem. Sokkal inkább tisz
telem és becsülöm kegyedet sem hogy szerencsétlenné tudnám tenni. 
Isten önnel! —  Azzal nem várva feleletet kifelé sietett. Az ajtóban ta
lálta egyik barátját:

—  Ugyan mit műveltél megint?
—  Nem lehetett máskép! —  ezzel elrohant.
Ekkor lépett be ismét Atkin úr nagy ezüst-gyertyatartóval kezében. 

Mintha a teremben sötétség lenne! —  Areza nyugodt volt. mint mindég. 
Csak mintha homlokán a barázdák megszaporodtak volna. Mikor látta
lenáyát egy oszlophoz támaszkodni-------- halott halvány arczáu végig
száguldozni a kétségbeesés kísérteiét —  izgalom nélküli hangon így 
szólott:

—  Leányom! térj magadhoz!
Azután letette a nagy ezüst-gvertyatartót egy mellette álló kis 

márványasztalra s  a teremben szerteliangzott kemény* érezes szava:
—  Kedves barátaim -------- földjeim! Ne hagyjátok magatokat za

varni ez eset által. Leányom hamar kiheveri hajat. Főczélom volt ez 
estélyen felrázni benneteket azon álomból, melybe vérünkön hízott zsar
nokok ringattak az ámítás bölcsőjében. Mit késtek románok ? Mit késtek 
ti talpnyaló kutyái azon népnek, mely* keletről csak láuczot és korbá
csot hozott nektek? (A magyar urak kezdték elhagyni a termet). Mely
nek szája soha egy jó szót uein mondott nektek. Gyűlöletes ajakán 
szégyen, gyalázat terem számotokra. És ti tűritek, hogy az a láb, mely 
földeteken jár, mely befurakodott házatokba, az rugdaljon meg benne
teket? Tűritek, hogy* a száj, melyet a ti kezetek töm kenyérrel, az szid
jon meg benneteket ?

líoniánok ébredjetek!
Ha gyávák voltatok is, ha gondtalanul aludtatok is a szolgaság 

ölében, mint az öleb alszik úrnője k eb elén --------
Ébredjetek fel!
Lógassatok legalább. Azt a kezet, mely simogatni akar, harapjátok 

meg. Bocsássatok a sebbe gouosz mérget. Hadd száradjon el keze tö
vestül. Ne tudja felemelni, mikor a kis megvetett öleb a képébe mászik.

támogatását megnyernünk, hogy t. i. gyermekeiket gondosan és 
helyesen neveljék, azon esetben nekünk is kevesebb akadályokkal 
kell majd küzdeniink, az iskolában könnyebben több sikerrel és 
eredménynyel fogunk működni, az iskolalátogatás szorgalmasabb 
leend s a haladás nyilvánulni fog minden tekintetben.

, Nincs község, melyben nem volna néhány nemesen gondol
kozó, értelmes oly* hölgy*, ki az emberi nem javát szivén hordja; 
Ezekhez kell fordulni s élénk színekkel ecsetelni ama káros kö
vetkezményeket, melyek a rósz nevelés kifolyásának tekinthetők/ 
Gondoskodni kell alkalmas könyvekről s az anyák ügyeimét ebekre 
irányozni, melyekből könnyen elsajátíthatják azt. mit tenniük kell, 
hogy gyermekeiket az iskola és az élet számára kellőleg neveljék;

bel tehát! szólj, ki szólni tudsz, az anyákhoz, hogy* ébred
jenek fel mély álmukból! írj, ki írni tudsz, az anyáknak, hogy 
keresve, kérve tanácsot es segélyt tanuljanak, míveíődjenek, ma
gukat tovább képezzek! Munkálkodj, ki munkaképes vagy*, váll
vetve az anyákkal, hogy a mag, melyet a zsenge gyermekszívbe 
elvetnek, kikeljen, viruljon s majdan zamatos gyümöicsöt hozzon!

Levelezés.
Ipolyság, aprít 10. 1870. .

Varosunk műkedvelő társulatának a megyei árvízkárosultak javára 
adni szándékolt színi előadása a megyeház termében nagy és díszes 
közönség jelenlétében f. hó 8-án nemcsak megtartatott, de minden bal
jóslatok daczára fényesen sikerült is. Pedig őszintén bevalljuk, hogy 
ismerve a műkedvelők által választott darab (Tóth Ede híres népszin-  ̂
műve: „Falu rossza*) nem egy szerepének nehéz voltát, az idő rövid
ségét, mely alatt a  régibb tagoknak nemcsak szerepeiket betanulni, ha
nem még uj tagokat is v e r b u v á ln io k  és mindenféle kisvárosias ne
hézségeket legy őzniük kellett: magunk is a kétkedők sorában foglaltunk 
helyet s csak bámulni tudtuk azon műkedvelő szép úrhölgy bátorságát* 
ki épen e z e n  színdarab adatását a társulat élén álló rendező nézetének 
ellenére —  keresztülvitte s  mindjárt a legnehezebb szerepet magának 
megtartotta. A pálvadijas színmű meséje sokkal ismertebb e lapok .ol
vasó közönsége előtt, mintsem hogy az itt elmondanunk kellene; miért 
referensi tisztünk csupán műkedvelőink személyzetével kíván röviden 
foglalkozni, kik egytől egyig —  nagyítás nélkül mondva —  többé kér 
vésbbé, de mindannyian j ó l  betöltötték helyeiket, felfogták szerepeiket* 

Finom Rózsi (Axrnann Olga) szép énekével tapsra ragadta a kö
zönséget, még mielőtt kis gereblyéjével a  színpadon látható lett volua 
takaros borsodi paraszt- menyecske ruhájában, piros kis csizmájában. 
Nem kevésbbé tetszett Feledi Boriska (Sebe Irén) kinek drága szövetű 
ruhája is jelezni akarta a gazdag földmives apát, improvizált éneke per 
dig szinte nagy tapsokat aratott. De Bátki Tercsi (Keller Ilka) is sziiir

Tépjétek szét azt a fejet, melyben kárhozatot főznek számotokra — —
Románok tekintsetek s z é t ! -------- Köröskörül a hegyeken lobognak már
az őrtüzek, miket testvéreitek gyújtottak a houszeretet lángjával. A 
szomszéd hegyek viszhangoznak testvéreitek diadalordításától. Csak a. ti 
hegyeteken nem lobog még a szabadság tüze. Vagy kialudt már szive
tekből a honszeretet utolsó szikrája is? Nem tudtok gyújtani vele?

Csak a ti hegyeteken nem hangzik még a diadalordítás; Annyira 
hozzászokott már torkotok a szolgahallgatáshoz, hogy elfeledett ordítani?

Románok ébredjetek!
Irtóztató taps vihar töltötte be a termet. Csak Amália állott nyu

godtan. De mikor elcsendesült egy* kicsit a zaj, » kezdett szólam:
— Románok! mindegyiknek köziiletek ellensége a magyar. Mind

egyiknek van panaszolni valója elég. De mindnyájatok között mégis én 
vagyok . legnagyobb ellene. Magyar tépte ki gaz kezével szivemből a 
legszebb virágot —  a szerelmet. Hegyébe a gyűlölet táját ültetem és 
azt, Istenemre mondom, nincs földi lény, kiki bírná szakítani. Holtom 
után is, ha rothadt testemet férgek rágják enyészet fogaikkal. A gyűlö
let. fájának magvábói egy növény fog hajtani, mely áttöri fölöttem a 
földtakarót. Ott kívül pedig oly mérgesgőzt fogszerte tenyészteni, hogy 
a körül lakó zsarnok nép mind rút döghalállal vész el. Az én gyűlöle
tem románok a sirontul is terjed. Magyart szerettem -—elismerem vét
kemet. De magyar csalt. meg. Mikor már mennyasszony voltam, akkor 
hagyott itt a világ csúfjára. De esküszöm, hogyv boszúm lángja nem 
alszik el, míg lesz magyar csont, mi benne recsegjen. Levetem magam
ról asszonyt ruhámat. Fiírfi leszek, miiit ti. Csak hogy sokkal véreiigzőbb, 
sokkal kegyetlenebb. Hogy pedig semmi jele sem legyen leányi voltom1
n a k --------  nézzetek ide —  azzal fogta hosszú szőke haját, odatartotta
a gvertva tüzéhez úgy, hogy az egy pillanat alatt lángot vetett; A töb
biek oda akartak rohanni------- -;N e bántsatok —  egy kicsit feljebb
emelte hajzatát, hogy ruhája meg ne gyiiladjon és hagyta recsegni, p.er- 
czegni, azt az árvalány színű hajat, melynek szépségét ezer meg ezer 
delnő irigyelte volna.' Az atya ott állott mozdulatlanul a többiekkel. 
Nézték azt. az izgalmas arezot, melyre piros fényt vetett az égő hajzat 
s a vadul szikrázó szfiuek, melynek sötét kékjében, mintha villám czi- 
kázna szerteszét —̂  Űgv nézett ki, mint egy bukott angyal, ki erővel 
rohau a pokolba. _

(Folytatás köv.)
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tén jól betölteni sietett a színdarab harmadik nagy szerepét s termé
szetes játékával méltóiig sorakozott társnőihez s egyforma mértékben 
járult annak sikeréhez. A kisebb nőszereplök (Allberger Irma, Palko- 
vics Máltsi és Vidák Irén) magától érthetőleg csak mint tűzről pattant 
szép magyar menyecskék vetélkedhettek ezúttal a már nevezett nagyobb 
szereplőkkel s bizonyára még Schreeker albumában is méltó helyet fog
lalhattak volna.

De már térjünk a férfi szereplőkre is, kik közül különösen feltűn
tek s általános tetszésben részesültek Herczeg Yincze, ki Göndör Sán
dort személyesítő s erős csengő hangjával nem egyszer tapsokat aratott; 
Eieszkóvszky Vidor, ki uj tag létére úgy szólván minden próbatartás 
nélkül oda állt a színpadra s Feledi Gáspár földesurat élethun mutatta 
be a közönségnek; Veszulák Ferencz pedig mint gonosz bakter folyto
nosan. a mennyiszer megjelent derült kedvre hangola azt: Totoyies 
Kálmán csiuos Lajos volt s első felléptére is elég otthonosnak találta 
magát a színpadon. Heidenreich József épen két. szerepet vitt, de nehéz 
leune elhatározni: melyikét adta jobban és hirebben: a részeges kán- 
tortanitót-e avagy a „Makkhetes" korcsmárost ? Mészáros Lajos es Ja- 
kobey József urakat valóságos czigányoknak nézte és hitte a közönség 
nemcsak a hűnél hívebb czigány-costumejök, de legott tanúsított zene- 
lési tehetségük miatt is. -  Mindezeken kívül még kellőleg feleltek meg 
kisebb szerepeiknek: Szulyovszky Aurél, mint megyei csendbiztos, Kádár 
Gyula mint gazda ember, líedros Pál, mint szőlőpásztor, Gőbel Lajos, 
mint béres és a szinlapon jelzett öreg paraszt N. N. úr, kiben a megye 
öreg főjegyzője s az előadott darab rendezője bukkant elő, ámbátor még 
korához képest elég fekete hajjal, mely —  egyik néző szomszédom öt
lete szerint —  a sok iQu haj szemlélése miatt még a púder alatt sem 
tudott megfehéredni!

A közönség a szereplők nagyobb részét tapsok vagy virágokkal 
jutalmazá ugyan, de nem o 1 y mérvben, mint a milyenben részünkről 
véljük kitüntetendőknek egyáltalában a műkedvelő, különösen m ű k ed 
v e lő n ő k e t  még azon esetben is, ha netalán ezeknek egyike vagy má
sika gyeugébben felelne meg szívességből, jótékonysági célból felvállalt 
szerepének. A mi udvariasságunkról! fogalmunk szerint igenis és méltón 
kívánható, hogy a közönség e l s ő  m e g j e l e n é s e k o r  t a p s s a l ,  t e t 
s z é s  j e l e i v e l  j u ta lm a z z o n  m in d en  k iv é t e l  n é lk ü l  m in d en  
m ü k e d v e lő n ő t  már csak azért is, hogy az ö mulattatására föllépett. 
Aztán az is eszébe juthatna a közönség minden szebb és netnesb iránt 
közönyös részének, hogy nálánál mennyivel többet áldoz anyagilag is 
egy fellépő műkedvelőnő, p. o. hogy egyebet ne említsünk csak toilette- 
jére! Éhez a szerep betanulása, a próbák stb. mennyi idővesztegetésébe 
kerül? Tehát mindennek méltó és o l c s ó  elismerése egy kis udvarias 
taps szokott lenni és illő, hogy legyen mindenki iránt, mindenki részé
ről. Egészen más aztán, ha valamelyike a műkedvelőknek művészileg is 
játszik: az ilyet k ü lö n  kihivasokkal szokás, kitüntetni s ez rendén van 
a nélkül, hogy a kevésbé jártas műkedvelőknek joguk lenne ezért ne
heztelni.

Végre dicsérettel kell említenünk D o k k é  le n  jelenleg városunkban 
időző festő urakat, kik a „Falu rosszához“ szükségelt díszleteket igen 
csinosan és jutányos áron szíveskedtek előállítani. A tiszta jövedelem a 
mint hallottuk közel száz frtot tesz, jóllehet izraélita polgártársaink 
nagy ünnepjök miatt nem vehettek részt az előadáson s már ez egy 
körülmény is megkívánná, hogy tisztelt műkedvelőink az általuk sike
rültén bemutatott, a magyar népéletet s a romlottnak hitt nép embere 
romlatlan szivének költészetét híven feltüntető híres színművet még 
egyszer ismételni szíveskednének, előre táplálván részünkről még azon 
reményt is, hogy ezúttal Göndör Sándor pisztolya is el fog sülni!

A szinielőadást egy kis böjti rögtönzött táncz követte, mely de
rült kedélylyel éjfélig tartott s  beillet volna egy kis „jelmez“ balnak is, 
miután abban műkedvelő úrhölgyeiuk is ruhát nem cserélve vettek részt, 
mi hátrányukra csakugyan nem szolgált.

' -y*
Különfélék.

Az országos árvízkárosultak javára adakozott:
A selmeczYárosi házipénztár 25 frt, az I. negyed lakosai 74 fit 

60 kr., a II. negyed 47 frt 30 kr., a III. negyed 229 frt 6 kr., a IV. 
negyed 53 frt 70 kr., a bakai utcza lakosai 1 frt 40 kr., felső Fuchs- 
loch 55 kr., Steffultó 15 frt 74 kr., a hodrusi r. k. egyház hívei 15 fit, 
a hodrusi ev. egyház hivei 9 frt. 10 kr., a selmeczi r. k. főgymnasium 
30 frt 31 kr., az ev. lyceum 30 frt 50 kr., a r. k. 4. népiskola 5 frt, 
a takarékpénztár egylete 100 frt, a tak. péuzt. igazgató 10 fit, aligaz
gató 10 frt, két tisztviselő 3 frt, népbank 25 frt, régi casinó egylet, 20 
frt, polgári casinó 15 frt 10 kr., önk. tűzoltó egylet 5 fit, a in. k. 
ügyészség személyzete 11 frt 6 kr., bélabányai házi pénztár 5 fit, béla- 
bányai magánzók 32 frt 5 kr., egy nászlakoina alkalmával Szélaknán 
összegyűlt 8 frt 17 5/l0 kr., a selmeczi kalmársegédek testületé 16 frt. 
Neugebauer Antal bűvész előadásából 6 frt 20. Összesen 805 frt 84 5/ ,n 
kr. Bernhardt Adolf gyűjtő bizottsági pénztárnok, Szentinger bizottsági 
elnök, Szlamka József bizottsági jegyző.

-------- A .“ ájus 6-iki tónczvigaiomra a meghívók múlt héten kül
dettek szét, mi igen nagy t á r la t á n  fogyasztást idézett elő.

-------- A „Selmecz" 16-ik számában „ruhát a szegényeknek" czim
alatt tett felhívásnak azon eredménye lett, hogy eddig is már 12 cso

mag ruha várja a szives gyűjtő lakásán utnHk indíttatását. —  A csoma
gok f. hó 28-án küldetnek el s így remélhető, hogy még többen fognak 
adakozni. —  Az adakozók neveit a küv. számban közlendőik.

_____ F. hó 19-én épp oly kedélyes mint szép társaság gyűlt

láttuk még Főseid Ede igazgató urat családjával, Farbnkv es Kerpefi 
tanácsos urakat nejeikkel, Wagnerné, Titze testvérek, Fuehs luesz, \  1- 
kolinszkyué s más bájos s vigan tova lejtő hölgyeket. — A kedelyes 
mulatság kivilágos virradtig tartott, midőn is az utolsó pasaser hagyta 
el a fortunát egy lelkes éljennel a házi asszonyra, melyhez mi is őszinte 
szívből járulunk.

MACHOLD FÜLÖP
újonnan berendezett könyvnyomdája

Beszterczebányán
m M m i m í  mie i / i e n d e l m k  e l v á l l a l á s á r a  a j á n l j a  

m a i j á t ;  á y y m i n t :

K önyvek, m űvek  é s  rö p ira to k ; m in d en n em ű  
hiva ta los nyom tatványok és tab e llák ; k ö rö z - 
vények, á rjeg y zék ek , szállító levelek , szám lák, 
levé lfe jze tek , c ím - é s  név jegyek , fa lragaszok , 
étlapok . M egh ívók , m u la tság o k  h ird e té se , 
tá n c ren d ek , e ljegyzési- é s  e g y b e k e lé s t  v a la 
m in t g y ász je len tések  uyom atására , s iparkodn i 
fog , m in d en  m eg b ízásn ak  a  leh e tő  leg jobban , 

leg szeb b en  s lego lcsóbban  m egfele ln i.

765. sz.

tk Árverési hirdetmény.
A Selmecbányái kir. törvényszéke részéről közhírré 

tétetik, miszerint Sebnecz város polgármesterének, Sailer 
Samu, selmeczi lakos elleni 362 frt. 37 kr. főkövetelése, 
s járulékai végett, végrehajtás alá vont, s tartozékával 
együtt 8150 írtra becsült iugatlauság jelesül Selmeczi 
569 sz. tlkvben:

1. sor 130 helyr. sz. “ U  sz. ház becsülve 2500 írtra.
2. » 48 , Ml

ff jiv » n n 2500 ff
3. » 1192 * „ szántóföld és rét „ 3000 ff
4. 1194 „ ff ti ff 2000 ff
5. » 1203 „ „ kőbánya 150 ff

folyó 1876. évi május hó 8. napján reggeli 10 órakor, 
szükség esetén pedig 1876. évi június hó 7. napján reg
geli 10 órakor ezen kir. telckkvi hatóságnál megtartandó 
bírói árverés utján a legtöbbet ígérőnek, és pedig a má
sodik határnapon a becsáron alul is el fog adatni.

Erről a venni szándékozók, azon hozzáadással érte- 
sítetuek, miszerint a készpénzben vagy közforgalom tár
gyát képező értékpapírokban avagy előmutatóra széllő ta 
karékpénztári könyvecskében leteendő bánatpénz 10“/o és 
hogy az árveréskor felolvasandó árverési feltételek többi 
pontjai a telekkönyvi hivatalban tekinthetők meg.

Egyszersmind a fenntnevezett telekkönyvi tulajdonos 
s adósnak a nem ezen telekkönyvi törvényszék székhelyén 
lakó jelzálogos hitelezői felszóllítatnak, hogy a vételár fel
osztása alkalmával leendő képviseltetésttk végett, ezen te
lekkönyvi hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek és 
annak nevét az eladásig jelentsék be, mert ellenkező esetben 
hivatalból kinevezett ügygondnok által fognak képviseltetni.

Végre a prts 433 és 466. §§-hoz képest felhivatnak 
mindazok, kik a fentebb körülírt javak iránt tulajdoni 
igényt érvényesíthetni vélnek, hogy- igénykereseteiket a hir
detmény közzé tételének utolsó napjától számítandó 15 nap 
alatt ezen telekkönyvi hatóságnál nyújtsák be.

Selmeczen 1876. april hó 1-én.
3— 3 K ir. törvényszék.
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