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SELHECZ
Szépirodalmi, társadalmi, közgazdasági és tanügyi üetilap.

Hontmegyei közlöny. Megjeleli minden kedden.
A lap szellemi részét illető közlemények, valamint a 
hirdetések ég előfizetések a nzerke$ztőhőz küldendők.

Előfizetési feltételek:
Helyben házhoz hordva, vagy vidékre postán küldve: 

Egész évre . . . 5 frt. — kr.
Félévre . . . .  2 frt. 50 kr. 
Negyedévre . . .  1 frt. 25 kr.

Egyes példány ára 10 kr.

Szerkesztői iroda: Planck-féle ház. 

Háromhasáhos kis sor 10 kr.

Hirdetések felvétetnek Budapesten, Becsben és 
Prágában Ilaasenstein és Voglemél.

Bélyegdfj minden iktatásért 80 kr.

T á r c z a .
Az elátkozott család.

(Beszél).)

Irta B ihari.
(Folytatás.)

Add ide szűrödet! —  Lupnj félve, remegve nynjtá neki a nehéz 
oláh bundát. —  Vedd le  a kalapodat! —  az oláh azt gondola, hogy 
azért akarja megbüntetni, mert nem hajadon fővel beszél vele. Ijedti- 
ben fején felejtette kalapját. Eldobta tehát messzire magától. —  Mit 
mondtam gazember ? Ide hozd! ide add a kezembe!

Az oláh először csodálkozva tekintett reá, aztán csendesen elsom- 
polvgott kalapjáért. Felvevő a földről, s  odaadta a grófnak. Géza nem 
irtózott azt saját fejére tenni. Amint ott állott nagy kalap a tején, 
hosszú bundába burkolva, melynek alja a földet sep erte -------- egy lé
lek sem gyanitná hogy nem oláh van e lő t te .---------

—  Most naplopó pakolj a  szűz Máriaképhez és ne moczczanj on
nan, míg estére tízet nem harangoznak! . . . . . .

Géza megvárta míg Lupuj le nem térdelt a kép előtt, jól tudván, 
hogv ezután már nem mozdul el onnan. —  Attól tart, hogy mindjárt 
beléje csap a tüzes rnenykő. —  A gróf pedig megindult befelé a bar
langba. Az oláhok beszéde sajátságos sejtelmet ébresztett kebelében. —  
A sánta gyermek panasza, a  vén vadasz örült szitkozodása annyit a osz- 
szefüggésben látszott lenni ezzel, ügy tetszők neki, mintha a barlang 
rejtené magában elrablóit boldogságát —  Lázas sietséggel igyekezett 
előre. — Előtte mind szélesebb lett a barlang, mind szélesebb a folyo. 
De ép oly mértékbeli fogyott a  napsugár ereje. Itt-ott tévedezett még 
a falakon —  Végre egészen elhalt. —  Es a földalatti sötétségbe csak 
a mindinkább szélesedő folyam habjai vetettek halvány világot Közbe- 
küzhe, mint egv tünékeny bolygóiéul', ezüst pikkelyes halacska bukdá
csolt ki a vízből.-------- A kopasz falakon meg néha-néha csillogó szemek
villantak m e g --------- csalogatva, kábítva ragyogásával,  --------mintha
csúffá akarná tenni a bányászok nótáját:

—  Nem kincs után sovárgok én! . . . . .  .  ,
Az ifjú ugv érezte, mintha mászuék valami bundája szőrén. Uda- 

,IVult esv nngv varangyos békának hideg, nyálas testét érte. De nem 
borzadt össze. Lerázta magáról. Aztán haladt tovább-tovább. Egyszerre 
különös világosság terjedt szerteszét, és a gróf szemei ele nemsokára 
nagyszerű látvánv tárult. —  széles, nagy kiterjedésű hegyureg előtt ál
lott: Az üreg tetejéhez egy irtóztató üveggolyó volt erősítve, melybe 
folytonosan csoreott felül a földből egy csövön át a  kőolaj. —  A cső 
vége telhetöleg meg volt vékonyítva. —  Mint bármely gyúlékony gaz is az

Gondolattöredékek a nőnevelésről. ŷáötiY?1
(Folytatás.)

A művelt nő rsak annyiban fejleszti szellemét, a mennyiben 
szükséges, hogy finomított nőiségc szépségét, nemességét észreve
hetővé tegye.

Ezekből talán eléggé világos, hogy' azon nő, ki egész leány- 
korát a neveidében töltötte, ki csak eszét és szellemét művelte, 
holott szivét nem nemesítette, nem lehet jó feleség, annál kevésbé 
jó anya. —  Ebből kitűnik azután az is, hogy a nők a nevelő- 
intézetekben csak oktatandók, de nem nevelendők, —  az oktatás 
pedig csak kis részét teszi a nevelésnek. A nő ismerete nem 
attól függ, mit az iskolában tanult, de attól, mit az életben ta
pasztalt. — Agesilaus e kérdésre: mire kell tanítani a gyerme
ket? azt feleié: „Mit nagy korukban cselekedniük kell.” Már 
pedig a leány bizonynyal nem az intézetben, de az otthonban 
tanulja meg azt.

Nem kívántatik, hogy a nők regény-hősnők eszményképei le
gyenek, akik csak magasztos erényekkel tündökölnek. Szépségük 
festői, cszmcjárásnk költői, szerelmük mennyország legyen, s a 
férfit istenné tegyék általa. — A nőnek kell, hogy hétköznapi

Nerényei is legyenek, amik a nőt nem teszik széppé, de hasznossá,. 
■s amik a  férfit nem mint Istent, de mint embert érdeklik. — 
Ezek: gazdálkodni tudás, gyermekszeretet és gyermekápolás, kö- 
nyörülctesség, kedélyesség, türelem, elégedettség és szerénység. 
— Ezen erényeket azonban a nő nem a nyilvános intézetben 
tanulja, ezeket csak a házi életben sajátíthatja cl, ha a házi 
nevelés ily értelmű.

Sajnos azonban, hogy leggyakrabban a nő házi neveltetése 
is ferde irányban történik, s nagyban hasonlít az intézeti rend
szerhez, ha nem rosszabb annál. —  Szomorú példákat láthatunk 
erre mindennap, s nem is kell messze mennünk. Korunkban az 
tekintetik főcélnak a nőnevelésnél (tisztelet a kevés kivételnek), 
hogy a nők külső hatás által kedveltessék meg magokat, arra 
azonban fájdalom! ritkán fordíttatik gond, hogy a női szerénység 
is gyökeret verjen szivükben. —  Innen van, hogy sok felnőtt 
leány- ügyesen tudja vászonra ecsetelni mosolygó kék egével a 
legszebb tájképet, tudja hitnzőtfijével élethűen utánozni a leg
szebb virágokat, tudja nyelvtanilag a németet, francziát és an
golt; tudja csaknem könyvnélkiil elmondani az egész női en- 
cyklopaediát, tudja szép keze tíz újával varázskulcsként meg
nyitni a hangok tündér világát, ismeri a külföldi s hazai regény

üvegen kivid élénken lobog
ladna, úgy esett itt is. A l e . ...... — ...... -.- . .
tonosan gyámolitú és e földalatti városnak el nem alvó napját kepezte. 
Közvetlenül a világító gömb alatt egy széles tó terjedezett. A hegynek 
különböző forrásai mind belé folytak. — A tó közepén egy gyönyörű 
szökőkút állott. Kómái emlék. Trajáu csiszár oszlopa. Mind a férfi, untul 
a ló, melyen ült, tiszta rézből volt öntve. A lovagnak fején aranyos si
sak, egyik kezében ezüstös paizs, másikban hosszú vas dárda.

A' lovag sisakjának csúcsából, a paizs széleiből, á. dárda hegyéből, 
a paripa szájából és farkának minden egyes szálából, mik niesterileg 
voltak elkülönítve, hosszú vízsugár ömlött ki. —  Az fellövelt egeszen a 
világító gömbig —  ott gyönyörű sziváryáuv szilieket játszva folytonosan 
háté a megmelegedett üveget, s végre nagy suhogással esett vissza a
tó m edrébe.-------- Távolabb magas, kormos épületek emelkedtek. —
Egeikből kihangzott a zúzó vasak egyhangú dörömbölése. —  Ez a 
zúzda. Itt szokták a nyert erezet apróra törni. —  —  Mellette az ol
vasztó, — a nyitott ajtón látszik, mint a m e g o lv a s z to tt ,  folyo erezet 
felfogják. —  Mivel pedig erre nagy tűz szükséges, s a képződő tust 
megfojtaná a hegy gyomrában lakókat: a kémények egy nagy meden- 
ezébe vezettek, hol a füst cseppekké süvítetett, és csövek vittek a nyert
vizet a tó b a .--------  . , .

Távol az épületek háta mögött sötét üregek nyilasa tátongott, 
onnan hozzák ki az aranydús él-ezeket —  — Maga az üreg telistele 
volt emberekkel, —  egymást sem ismertek. —  Ha nincsenek többen a 
falunak eltűnt népe bizonyosan itt tanyázik. A gróf egesz kenyeremmel 
nézhetett szét. A nagyszerű látvány elfelejtette vele, hogy o most e l 

lenségeinek markában vall. Csak körmeiket kell kiuyujtauiok utana.  ̂
Géza nagy érdekkel tekintett meg mindent. —  Midőn mar az üreg sze
léhez érti egv fatörzset látott benyúlni, melynek gyökerei oly szépén 
voltak összenőve, akár csak lépcsők lennének. A latörzsou látszott a  n 
nőm vonaltól határolt elválható rész, mely alul aczel rugóval volt e l
látva. A grófnak úgy tetszett, mintha kívülről keserves sírást hall..na, 
mintha egv gvermek szülei után kiáltoznék. Az ltja előtt meg volt fejtve 
a iának rejtőivé. —  Kívülről az odvas rész foszlányai kozott ugyan ba
josan vette volna bárki is észre az elváló határvonalat. ~  —  A nyitás 
zára azonkívül mint belülről látszott jó alant lehetett eliedve a lenül-
lőtt fadaraboktól.--------  . „ ~

Különben az egész üreg berendezese nagyszerű volt! Egv Kissze- 
rencse is kellett hozzá természetesen megtalálni ezt a regi romaiak altat 
nyitott aranybányát. De csak Atkin úr leleményes esze volt kepes tíz esz
tendeig titokba tartani a felfedezést, és elhitetni a világgal csengő nnaszo 
által, hogy éjfélkor lefekvéshez készül, pedig akkor indult egy titkos ki
járaton át házából a földalatti országba, mikor a tarka papagaly rekedt 
'hangon kiáltotta el az ima szavait. , . . ,

Ö volt képes csak azzal árnitui a világot, hogy burgonyát vitet el
adni, pedig azalatt emberei a termés aranyát hordtak Olahorezagba. —
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irodalmat, tudja felületesen megbírálni a szinioloadasokat, tud so
kat és üresen beszélni, s a beszédbe érdekes észrevételeket szom, 
tud sok mást, amit tudnia sóba se kellene: de bőgj- tudjon a 
családban szerénységével, nyájasságával gyermeki odaadással szü
lőinek valódi (bőmet szerezni, a búsulókat vigasztalni, másokról 
gondoskodni, a tévedöket kíméletesen inteni, a gyermekeket vezetni, 
a szükséget türbetővé tenni, kevéssel megelégedni, éltető léikével 
csendesen, dicsvágy nélkül a házi életbe örömet és elégedettse- 
get hozni, a cselédekkel okosan bánni, a konyhában a rendre és 
Ízletességre ügyelni, a házi rendet fentartani, a háziak közti szö
veteiét és egyetértést erősíteni, arra soha sem törekedett, eme 
tulajdonokat nem találni benne, szíve nemesbítésére soha egy 
perézet sem szentelt, szent érzelmeket szivében nem táplál, te
hát jóra nem is képes. — Pedig ezek a nő mindennapi erényei, 
ez a nő magasztos feladata, ezek a nőt nemcsak széppé, de ami 
fő, hasznossá is teszik. — Többet ér azon nő, ki eme erények
ben tündökölve, az előbbi külső ismeretekkel nem bir, mint az, 
ki ezekben bővelkedik, de női erényekkel nem bir. — Magából 
következik, hogy annál nagyobb beeső ama nő, ki női kötelessé
geinek ismerete mellett abban is jártas, mit a társadalom egy 
szép és müveit nőtől követel. — De amely nő, elhanyagolva sa
já t szent kötelességeit, távolodik a nő hatáskörétől, férfi dolgok
ban akar kitűnni, az annál inkább veszíti kedvességét. -— Vaj- 
jun mily anyai szív lehet az, melynek nem fáj, ha látja, hogy 
leányát oly útra terelte, melyen boldog soha sem lehet? S váj
jon kit okolhat későbbi boldogtalanságának közepette az ily nő, 
mint csak anyját, ki öt ezen irányban nevelte? Vájjon nem elég 
ok-e ez arra, hogy ez anyák többet tanuljanak, többet tapasz
taljanak a nevelés ügyében?

(Folytatása köy.)

Levelezés. ---- ---
Ungvárit, 1876. május 9-én.

Nem tudom: tudják-e Selmeezcn sokan, de itt már tudva 
van, hogy a selmeczi akadémia erdész hallgatói Ungmegyébe ké
szülnek ez évben gyakorlati kirándulást tenni.

Az ungvári m. kir. föerdöhivatalnak f. hó 4-én tartott év- 
negyedes gyűlésén került először hivatalosan szőnyegre az ügy.

A grófnak agyában mind ez eszmék végigvonultak. —  Meg kell adni, 
hogy az egész mesterien volt kigondolva. —  Atkin úr lángész volt még 
rósz tetteiben is. Géza visszafelé indult. Keresztül a sátrak tömegén, 
mik körül mint a méh raj, zúgott az oláliság. —  A barlangnak egyik
oldalán most uj látvány ragadta meg figyelm ét.-------- Egy kis házikó
állott ott fából é p ítv e ,-------- mellette kerteeske nyíló virágokkal, —
szép liliom oly tiszta fehér nem terem sehol a föld hátán. —  A ró
zsák, ibolyák, szegfűk s a többi virágok is mind oly fehérek valának, 
mintha valami titkos bú lehelte volna rájuk halvány, beteges színét, —  
mintha titkon sóvárognának valami elérhetlen után. —  Ugyan nem lesz-e 
az a napvilág? Ha csak egy ujjal is hozzájuk ér valaki, azonnal lehul- 
nak leveleik —  mintha csak erőszakkal nyíltak volna ki, és nem kí
vánnának tovább élni. — A gróf ábrándozva tekiutett a halvány virág
csoportra, hol még a szár zöldje is fehérbe játszott.

Egyszerre csak szomorú ének verte fel mélázásából, mely csende
sen andalogva hangzott a házikó nyitott ablakán keresztül:

Erdő, erdő, sűrű erdő árnyában,
Fülemüle búsan dalol magában;
Búsan dalol, keservesen könyezik stb.

Az ifjú boldog fájdalommal hallgatta a hús éneket oly valami 
edes-keserüség volt e dallamban, mintha síró angyalok zengettek volna 
ueki öröm et.--------

A gróf közelebb sietett az ablakhoz. Az énekesnő kinézett. —  Egy 
sikoltás, aztán egy durva hang:

—  Mi lelt már megint!
A házikó mögül pedig gúnyos kaczagás:
— Hah! hah! Eljöttél szeretődet felkeresni? de magad is farkas 

verembe estél! — hah! hah!
Amália állott e lő tte:
— Mily gálába jelentél meg! —  Jöjj! — elfogadlak az audientián.
Azzal megfogta kezénél és vonta maga utón az ifjút. A gróf, ha

bár ott voltak pisztolyai tüszőjében, nein bírt elég erővel fellépni a fér
finak öltözött némber ellen, —  hagyta magát huzatni a házikó felé.

— Hah! hah! —  Eljöttél felkeresni szeretődet, de magad is ve
rembe estél!

A  b ö r tö n b e n .
Egy szűk lyukban találjuk a grófot. Egyik lába czölöphüz lánczolva 

úgy feküdt hosszában az oláh bundába burkolva a nedves földön —  
fogai vaczogtak a hidegtől. Börtönébe még egy kis ablak sem vezetett 
abból a gyér világosságból. Sötét volt az, mint a sír. Nem látott mást, 
mint egy-egy patkánynak szemét, ahogy kiragyogott a sötétségben. —  
A lyuk közepén kalapját tépték a csúf állatok —  a fogoly nem zavarta 
őket munkájokban, hanem engedte lelkét járni a jövő események sejtel

A jelenvolt uradalmi tisztviselők kész örömest felkarolták 
az eszmét. És el lön határozva, hogy: ha jönnek, — szívesen 
látott vendégek lesznek.

A sznktanulmányi részt illetőleg azonnal meg is állapitatott 
a terv főbb vonalaiban.

Amennyire ,  be vagyok avatva" biztosíthatom az illetőket, 
hogy: nem egyhamar tudnának érdekesb s tanulságosli programiam 
találni, mintha ezt végig csinálják.

A vonat délután félötkor érkezik Ungvárra. Ez végállomása 
is a vargabetűiről hires M. É. K. V. csapi kiágazásának. Ha jőui 
fognak: figyelmeztetés nélkül is alig fogja kikerülni figyelmünket 
úgy hiszem az illetőknek azon kellemes látvány, melyet a Felvi
déknek az alfölddel való- érintkezése Ungvár felé közeledve fel
tár. Északra s ész. keletre a magas Boszkidek tömör tömege ke
ríti a láthatárt. S alig akad meg a szem a magas hegységeken, 
a túlnyomóan képviselt közép és előhegységekre szállhat alá és 
pihenhet meg bátran. Nincs u g r á s ,  de be  l e o l v a d á s  sincs; 
még ott se, hol egyszer csak az „alföld tenger sík vidékén" ta
lálja magát az ember, — anélkül hogy Hagyott ugrott, —  avagy 
sokat lejtett volna. —  Akár mint midőn egy kényelmes lépcső- 
zeten száll le az ember az emeletről a helyett, hogy az ablakon 
kiugranék avagy unalmaskodva ereszkednék alá a ezikkezakkosan 
neki dültölt ferde deszka állványokon. Mert legalább én részem
ről úgy érzem magam néhol az ilyen helyrajzi átmeneteknél, 
mintha kilöktek volna a hűd ablakán: — Csak ott termek egy
szer az alföldön, —  anélkül hogy tudnék gyönyörködni heuiie; 
anélkül hogy ne fájlalnám e nem remélt gyors találkozást.

Máshelyt pedig nem győzi az ember a sok lassú emel
kedést. Annyit megy, annyit fárad, de azért: sem fenn sem 
alatt . . .

De bízzuk csak az ilyen relatív becsű dolgot kinek-kinek 
saját felfogására. A tájképeknek úgyis csak attól függ értéke, 
hogy önmagukban véve minő benyomást képesek tenni a szem
lélőre.

Érintem röviden e helyett azt, hogy szakszempontból mi 
mindent fognak látni „hazánk reménybeli erdészei" ha Ungme
gyébe jőnek gyakorlatra.

Első nap a síkságon elterülő tölgyesekbe fognak vezettetni 
a Latorcza partjain. Hosszúmezőn csemetekert is van —  amint 
tudom. Ezen is lesz talán holmi nézni való.

mes mezején. —  Élete egy hajszálon függ. Nemsokára elszakad az a 
hajszál, és reá a túlvilágnak kétes élete vár. — Nem remeg ő a halál
tól 1 Csak egy gondolat bántotta szivét. Egyetlen szerelme még él. Nála 
nélkül boldogságot nem képzelhetni, még a másvilágon sem. Ki tudja 
meddig kell reá várni? —  Talán liász, harminc?, esztendeig. —  Egy 
ijesztő rém betűket festett a fekete falakra szemet vakító színekkel: 
— Száz esztendeig I —  A láncz nagyot csörrent. — A patkányok szét- 
futottak, beszaladtak lukaikbn, onnan nézve figyeltek, mi fog ezután tör
ténni? Ha látták, hogy a fekvő alak nem mozdul, ismét előbujtak. Hág
ták a kalapot —  némelyik oly merész volt, hogy egész közel jött hoz
zája és bundája szőrét kezdte czibálni. Az ifjú egyet ütött öklével fe
léje —  azbín tovább szőtte a gondolat fonalát.

—  Halál mi vagy te?  Egy jóltevő angyal, ki leszakítod a bajban 
elférgesedett szivet az élet fájáról. —  Mi vár a megholtra? A túlvilág
nak irtóztató torka, mely mohón nyeli le kétséges gyomrába.

Halál te egy szörny vagy, ki egyik kezeddel megölöd az embert, 
másikával letaszítod az örökkévalóság feneketlen örvényébe. Nem gon
dolkozol egy szerető társról, ki szegény lelkét ismeretlen útjában kisérje 
kiszemeled magadnak az áldozatot.

Közeledő léptek zaja hallatszott, és nemsokára csikorogva meg
nyílt a börtönajtó. Három személy lépett be rajta. A fekete lovag, Ma
riska, és Lupuj, ki a gyertyát tartá. Az átöltözött nő ördögi mosoly
gással tekintett áldozatára.

— Hallod te oláh bőrbe takargatott magyar 1 nem vert még meg 
az Isten hidege ebben a szűk szobában ? —  Nem fagyolt álnok nyelved 
a szájpadláshoz, hogy ne tudj többé hamis Ígéretet tenni. —  Felelj hát 
valamit: mert csakugyan elhiszem, hogy mindez megtörtént —  vagy 
annyira kihozott sodrodból a szerencsétlenség, hogy félelemben keringő 
eszed nem tudja a felelet fonalát megtalálni? Én kezedbe adom. Az ki
vezethet a félelem labirintjából. Mondd csak —  szereted még ezt a nőt 
itt? — azzal odamutatott Mariskára, ki halványan állott a börtön szeg
letében, ujjaival egy rózsának fehér leveleit tépegetve. Lupuj most 
előugrott:

—  Kisasszony! — vagy nem is. De mindig elfelejtem, hogy ulti
nak csapott fel. — Ez volt-e — ez az a gazember. — Ostoromra mon
dom 1 — Szegény bundám, mily sáros 1 Igen á m ! lia ide a moslék kö
zepébe fekszik. — Meg is fizeti. De nézze a kalapot, patkányok már 
egészen körülrágták a szélét —  meg is fizeti \'—  Haruiincz bankóforint. 
A szűr meg a kalap. A holló vájja ki a szememet, ha holnap kezeim
ben nem látom a pénzt!

A gróf most felemelkedett fekhelyéről. A szűr leesett válláról. 
Alóla előtűnt a szép honvéd egyenruha. Az ifjú lángoló szerelemmel te
kintett a szögletben vele szemközt álló leánykára —  annak gyönge 
teste reszketett, mikor a szenvedélytől szikrázó szemeknek sugarát ar- 
czán égni érezte.
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Annál több les* azonban nz Ungvári V, á g ú  t e l e p e n ,  hol 
az egész ungvári in. k. főerdőhivatal üzleti eredménye üszponto- 
snl úgyszúlva.

Nem valami rendkívüli nagy és terjedelmes telep ez. I)o an
nál gazdagabb változatosságban.

Van rajta mindenből egy kicsi. Középen átszeli a 12% kilo
méternyi hozzá O-Kemenrze ungvári mesterséges uszacsatorna, 
mely a felvidéki pagonyokból az Ungra érkező összes faanyagokat 
a rakhelyro hozza készen. A csatorna vize különben még a város 
kellős közepén is hajt egy nagyobbszerá lisztéin mfimalmot, miután 
már e zágótelepcn útját álló Founval-féle GO lócrejű forgányon 
(Turbina) áthatolt, mely egy 20 lóerejü gőzgéppel a  faárágyár 
leérteihez szolgáltatja a szükséges mozgató erőt.

A nagyszerű fűrészmíí egy szerencsétlen tűzvész áldozata 
lett f. évi január hó 8-án. Azóta helyreállításán mindig foly a 
munka. A gőzgép már működik is mától kezdve. Két Tophauféle 
keretet és egy körfűrészt hajt. A forgány is fog remélhetőleg 
addig már dolgozni.

Még több látni valót fog nynjtani a lakhely berendezése és 
a fának vízből való kiszedési módja. Etnitt a főcsatorna mentén 
a rönköket vontatják ki fckvőhengerekböl képezett létrán ra
gasztó szeg, kötél és álló csiga segélyével. Amott a szálfák ke
rülnek ezülöpráesuzattől hordott ászokgerendákra. Az nldalost ve
zető csatornák pedig a tűzifát szállítják a kiszedés, illetőleg tói- 
tás helyére.

Az uszacsatorna mentén végighaladva —  megfogják látni az 
Ó-Kemenczei elterelő gerebet. A nagy Ungra van építve ép a csa
torna szájánál. Nagy alkotmáuy. Sokba is került.

Ó-Kemenczéről jórészt a Szirova völgybe fognak felrándului. 
Fenn fenn egy fából épült duzzasztó van. Ez teszi lehetővé az 
úgynevezett t ó v e t e m m e l  való tűzifa usztatást. Az egész völgy 
ölén tele a patak biikkliasábokkal. Az oldalvölgytiletek egyhelyt 
sajátos, figyelemre méltó szerkezetü-uszacsatornákon át ide ürítik 
tűzifa tartalmukat. S amint a duzzasztó a íővöigy fejében meg
megtelik vízzel: a csapőkapuk megnyílnak, — rohan az ár; fel
szedi az útjában előltalált hasábokat s nemannyira viszi, mint 
löki, veti, tolja, taszítja maga előtt. Hellyel közzel meg meg 
akad a nagy terű. He nyomban ott terem uszaliorgával egy
két „talián“ és addig piszkálja, mig megint megindul nagy 
dereudócziával az egész fatömeg. Vagy pedig, —  mert nem tart
hat ez sem a világ végéig, —  elszalad a  víz az alacsony parto

Aináiia irigységében alig bírt magával —  durván odébb löké a 
remegő leányt.

— Eredj onnan —  félre egy kicsit! —  Különben bájaidnak vará
zsával elfelejteted foglyunkkal a beszédet. —  Ne reszkess oly nagyon, 
különben elesel! Lupuj! nyújtsd neki kezedet!

Igazán megsajnálnálak, ha nem tudnám, hogy a remegő kebelben 
mily álnok szív lakik. —  így reszket a gonosztevő is, ha szembeállítják 
társával.--------  _

.— Hadd el azt a  leányt -— szólt most a gróf. —  0  ártatlan. Ár
tatlansága fehérségen keresztül annálinkább előtűnik boszuálló természe
ted vérvörös színe. Ne bántsd azt a szegény leányt! Ha roszat tettem, 
annak egyedül magam vagyok oka. Nem szerettelek soha. De mivel még 
nem ismertem a szerelmet, te pedig szép lány valál, — atyád is nagyon 
kívánta, —  hát elvettelek volna. —  Elvettelek volna, ha a szerelem ezer 
csábingere meg nem ragadja lelkeinet, és nem viszi az édes boldogság 
honába. —  Elvettelek volna, lia elég nyomorult vagyok szentségtörést 
követni el a szerelem templomában. Oltárán csalfaságot áldozni, hogy 
annak kábító hatása elszédítse csalóka szivedet. Én többre becsültelek. 
Nem akartalak megcsalni. Pedig igazán megérdemelnéd, mert buszúdnak 
mocska még az ártatlanság tisztaságát is bepiszkítja.

Amália arczát sötét pír futotta be. Melle hevesen járt fel s alá. 
Alig birt szóhoz jutni.

—  Nem szerettél soha. —  Még a vigasztalás harmatcseppjétől is 
megfosztottál, mely a csalódás keserűségét megédesitni igyekezett. •— 
Nem szerettél soha! —  Hazugság, csalfaság volt minden. — Azaz egy
néhány kedves emlékű nap, midőn hittem szavaidnak, mig forrongó ke
délyemet az eped és és vágy izgatta, egy heves ifjn karjai közt bebizo- 
nyitni női voltomat.

Hazugság, csalfaság volt minden! —  Annál jobb. —  Nekem sem 
lesz okom sajnálkozni, ha a kétségbeesés félge marja szivedet, mit kü
lönben magam teszek kebledbe. —  Még nem volt szerencsém bemutatni 
két kísérőmet: Lupuj kocsis és Mariska —  hűen szeretett neje!

Egy éles sikoltás, és a szegény zaklatott teremtés összerogyott. 
Lupuj karjaiban vivő ki.

—  Ne nézz rcám oly hitetlenül —  folytató tovább a rettenetes 
néniber. —  Láthattad, hogy elájult, mikor elmondám neked ezeket! 
__Való igaz! —  A pópa összeeskettette a boldog póri. akárhogy ver
desett is kezdetben szárnyával a  kis galamb. Akármint is igyekezett a 
boldog házíiiö egy nagy konyhakéssel torkának ereit elmetszeni.— Meg 
is  teszi azt a  bolondságot, ha rajta nem kapják. Minek aztán az lett 
következése, hogy a kényelmes lakban sem késnek sem ollónak sem tű
nek sem inás veszélyes szerszámnak nem szabad előfordulnia. —  Azóta 
búskomorság fogta el kedélyét. —  Néha dúdol ugyan egyet magában 
különben egv árva szót nein vehetni ki belőle. Az Isten büntette őt az 
én kezem által!

kon s uj csapolásra kell várni. Nagyon mulatságos ezt még csak 
nézni is. Oukénytclcnül versenyt szalad az ember az árral és sc- 
gítni kész a faliánnak, csak hogy tovább . . .

A szirovai gátnál megfognak hálni jó részt. Lesz „zsivány 
pecsenyéink' Innen aztán nagy megpróbáltatásnak lesznek kitéve 
másnap gyalog is, kocsin is. —  Lyottáig „mégsem állnak.” Ez 
pedig már fenn van az „isten háta inogott.” Ezentúl még csak 
iicha van, hol a rákövetkező nap szép példáját fogják látni, 
hogy a luez fenyő (Illés ur szerint: jegenye luez) szívósan tud 
küzdeni az irtó „paraszt"-tál is. Mert: mig egyfelől irtott a „pa
raszt,” azalatt túl, a szántóföldeken, kendersűrű állatokban verte 
fel magát. És látni fogják másfelől, hogy néha a „szakszerű ke
zelés” túltesz a paraszton is. —  Innen át a voloszánkai vizfo- 
gólioz a Dubrinicsnál elhagyott Ungvölgyébc. Onnan le Sztavnára 
a kolossális Sturizai duzzasztót megnézni, amely rombolómnak il
lett volna he ujdon újkorában is. Aztán egy óriási tutajra felülnek 
s —  le egész fhibriiiicsig, — ha lesz víz. — Onnan a gyönyörű 
Turia völgyön át, szénégetéseket látva. — Beregh vármegyébe 
a Schöuborn báró érdéin át Munkácsra, s onnan szépecskén — 
h a z a  . . .

Hát a „ p a n i s  e t  c i r c e n s c s ” ?! . . . kérdheti méltán 
az ideális gyakorlati kirándulásokról ábrándozó i g a z i  „gya
kornok. “ . . .

No no féljenek hát, —  megsúgom, hogy arról is lesz gon
doskodva, daczára annak hogy nagyon reális eredményt óhajta
nak illetékes helyen eléretni az ily gyakorlatok által.

Csakhogy felfordult világban élünk. Nem a végén, hanem az 
e l e j é n  lesz minden „muri.” . . . S ezt jó tudni aznkuak, kik 
erősen beakartak „csípni;” valamint azt is, hogy „holnap is nap” 
mint a fenuebbiekből is látszik; még pedig olyan nap, amidőn 
sokat kell majd gyalogolni.

Különben hozza a gőzös, ha csakugyan hozni kell, szívesen 
várt tanáraikkal együtt szerencsével, jó kedvvel és azon elhatá
rozással, hogy kölcsönös jó indulattal és buzgalommal fognak ők 
is a gyakorlat azon botlásai ellen, melyet az emberi gyarlóság 
szült, tiltakozni az elmélet és tudomány nevében; de másfelől 
hagyják magokat capacitáltatni és cgy-cgy kimagasló gyakorlati 
példa által. És lássák be, hogy ma már önálló munkásságra és 
mélyen ható szakismeretre több szüksége vau az erdésznek, és 
több hasznát is veszi ennek, mint a hagyományos „buta ész és 
éles fejszének.” K— y.

Az ifjú arczának, deli termetének minden idege rángatódzott a 
felindulástól. Alig várta, hogy szóhoz jussou:

—  Ne említsd istentelen beszédedben a Teremtő szent nevét, te 
dühöngő fúria, kinek ínedusa fejét ezer kígyó sziszegi körül, mik a bo- 
szúnak mérgét lehelik minden emberre. Ne caditsd istentelen beszéded
ben a Teremtő szent nevét, mert amiak a sok kígyónak a Imszú a tor
kán rekedne.--------

-— Hallgass —  ne folytasd tovább. —  Nekünk nincs több mon
dani valónk egymáshoz. Te” honvéd vagy. Elfogtak. Holnap elitéinek. 
Isten veled!

A börtönajtó nagyot csattant utána.
A fogoly füleibe pedig sokáig csengtek e szavak: Te honvéd vagy. 

Elfogtak. Holnap elitéinek. Isten veled!
Isten legyen irgalmas szegény lelkének!

Szabadulás.
A földalatti városban nagy a sürgés-forgás. A honvédtisztet vi

szik ítéletre. A menet megindul. Elöl négy hever megy bánvauiécscsel 
világítva. Utánuk a pópa a szent keresztfával. Mellette egy kis oláh 
fiú baktat, kezében a csengetyüvel. Az egész tömeg mélyen leborult, 
keresztet vetve magára, mikor annak hangja megszólalt. A középen 
ment az elitéit ragyogó egyenruhában, kezei összekötve, lábai lueglán- 
czolva. Nagyot csörgött a láncz, ha egyet-egyet lépett. Arcza halvány 
volt, mint azé, ki a halál szemébe néz. — De ha az oldalvást menő 
leány szép szemeibe tekintett, és annak biztató nézésével találko
zott. mintha olvasta volna belőle: —  Ne télj! ne félj! — pedig a szép 
leány a hóhérja. Neki keli az Ítéletet végrehajtani, öt megkövezni. Ma
riska megnyugodott az ítéletben. Etválalta a baké szerepét mindnyájok 
csodálkozására, kik a legnagyobb elientállásra véltek találni. Minő ir- 
tózfató gondolat is? A szerető leány kövezze meg kedvesét. Ily eszme 
csak a fekete lovag agyában szülemhetett. A menet haladt, haladt. A 
halátcsengetyü szavára a nagy békák ijedve bújtak el fokaikban. A  tarka 
gyíkok sebesen szaladtak a fekete falon, mig odúikat el nem érték. A 
halak elbújtak a víz fenekére, és remegve vájták be magukat az iszapba. 
A menet haiadt-haladt. —  Végre megérkezett rendeltetési helyére. Nem 
messze a barlang nyílásától a folyó mentében, nagy köbalmaz volt ösze- 
szegvüjtve. Itt kell megtörténni az Ítéletnek. A leány levette az itjn ke
zeiről a kötelet, lábairól a hímzőt. A tömeg egy kicsit főire állott, 
kogv a bakónak elegendő helye legyen kötebnét teljesítni. Némelyik 
ágaskodva nézett a másiknak feje felett kíváncsian várva, hogy fog az 
első kődarab a szerencsétlen fejére zúdulni.

(Folytatása következik.)
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Jliijus 10-án.
Városunk legtágasahb utezája ina fényes nappal oly bot

ránynak volt színhelye, mit a sértett gyengéd nemnek mintegy 
elégtételül, többeknek pedig okulás végett a nyilvánosság ele 
kezűi tartózd kötelességemnek tartok. Egy a majálisra feljött vi
déki hölgy rokonainál zougoiázás, közben néhány opcradallamot 
s m a g y a r  .dalt énekelt, minek hallatára néhány „aranyos" ifin 
a goldcnc Ginben “ czimű ká vélni z elöl, mely tudvalevőleg az 
akad. hallgatók gyűllielye,*) azon ház elé gyülekezett, melynek 
„yiitott ablakaiból az. ének kiliangzott. Az éneklő hölgyet, vala- 
mnt az említett utcza lakóit egyszerre éktelen zaj zavarja fel. 
Kiki az ntezára tekint s megbotránkozva nézi, mint ujjong a né
hány „aranyos ifiu“ azon b ő s  leleményes tettének, ki egy 
gyenge nő énekét'csnf hangon carikirozza. Azután szcllcnülns él
esüknek örvendve, rebus bene gcstis visszatérnek helyükre.

A szerénység és jónevelés különös finnjeiéi!!
E gy  szem- s fü ltanu .

Különfélék.
--------K ó s z a  h ír . II. A. kereskedő sem el nem t ű n t ,  sem el

nem s z ö k ö t t ,  mint azt a városunkban oly gyakran jelentkező, s Ke
resztényi szeretettől áthatott kósza hír állítá, hanem elutazott luuia- 
pestre, hogy ügyeit tisztázza. — A végrehajtás eszközlése előtti heten 
jelentékeny összeget küldött hitelezőinek. — E tette eleg bizonyíték arra, 
hogy „rósz szándék" nem forgott fenn.

------- I s m é t  a h e r n y ó k r ó l .  Vidékünkön a hernyók annyira
elszaporodtak, hogy néhol egész fákat fosztottak meg leveleiktől. — Az 
utóbbi napokban uralkodó hideg sokat ártott ugyan e kártékony álla
toknak, mindamellett folyton pusztítják gyümölcsfáinkat. — A hernyók 
ily mérvben való szaporodásával szoros összefüggésben van a szegény 
bányamunkások madarászó kedve. Ezek közül ugyanis többen az eneklo 
madarak fogdosásából, illetve eladásából szép jövedelemre tesznek szert, 
— liapedig nem akadnak vevőre, jó ebédet csapnak az enyves vesszők 
szerencsétlen áldozataiból. Azt mondhatná valaki: nem lelietne-e a ma
darak- fegdosását szigorúan-megtiltani,mint ezt a budapesti elöljáróság 
tette az utóbbi időben ? Meg van az tiltva, csak az ellenőrzés hiányzik. 
Nem lehetne-e inkább azt kérdezni: miért nem vetnek luxusadót a hasz
nos madarak kalitkában tartóira? Azon gyönyör, mit egy csíz, vagy egy 
virgoncz kenderike a madárkedvelöknek szerez, nagyon olcsón volna 
20— 30 krral megfizetve; az így begy ült madáradóval aztán egy kis ir- 
tóháborut lehetne a hernyók ellen indítani.

—  — A népbank e hó 14-én tartotta meg alakulását a keresk. 
törv. alapján módosított alapszabályok értelmében. Igazgatójának Krausz 
Vilmos urat, aligazgatóul Szlamka József urat választván meg bárom 
évre. A felügyelő bizottságot Ocsovszky Vilmos, Kraft János, Solcz 
Gyula, Titze Vineze és Liszt Gusztáv urakból alakította. Czégalairási 
tagoknak az igazgatón és aligazgatón kívül Nyitrav László és Vankovies 
Lajos urakat választotta.

--------Az akad. magyar társaság f. hó G-iki tánczvigalina összes
kiadásainak és bevételének részletes kimutatását beadván a városi fő- 
kapitányságnak, ezekből látható, hogy az összes bevétel 319 frt 30 kr; 
kiadás 22ö frt 5 kr. A tiszta jövedelmet 100 Írtra kipótolván, a társa
ság ennek felét, azaz 50 ftot mint a selmeczbélabányai kisdedóvó alap
tőkéjéhez csatolandó összeget a városi főkapitány urnák átadta.

--------Az „akad. magyar társaság" zászlófelavatási ünnepélye al
kalmával az akad. igazgató ur egy aranyszöget adott emlékül nevezett 
társulatnak.

— -C s a t a  e m lé k . Az 1849. évi april hó 19-én vívott n a g y
s á l l ó i  g y ő z e lm e s  c s a t a  s az ebben elvérzett vitéz honvédek em
lékére Barsvármegye közönsége által közadakozás utján Nagy Sallón 
emelt eralékszobor f. évi junius 5-én délelőtt fog lelepleztetni.

--------A lyceumi ifjúságnak f. hó 16-ára tervezett majálisra a
rósz idő miatt 18-án tartatott meg Kisiblyében és a „felső major “-bán. 
A majális napján, különösen délutáu hosszú menetben hullámzott a dí
szes közönség a Kisiblyébe vezető szélesebb utakon. Sajnos azonban, 
hogy többnyire Giinse Marscheban volt kénytelen azután tovakaladni az 
utak szűk volta miatt s többen a szé,) nők közűi csak gyinnastikai 
ügyességüknek köszönhették, hogy a siippedékes helyeken és ereken 
toiletle-jök tönkreteyése nélkül juthattak át. A czipők tisztasága majd
nem kivétel nélkül áldozatául esett a h o s s z ú  útnak. —  Hogy az út 
hosszú, ezt egy kis lánytól hallottam, ki szárnyakkal szeretett volna 
bírni, hogy a „tánczterem“-be repülhessen. —  „Kis nagysádkám maga 
nervosus — gondolám magamban, midőn egy dühös tánczossal (synta- 
xistának tartottam) körülsétált az első, de háromszor megujrázott táncz 
után. De hallgassunk kissé oda, mit beszélnek? „Nem is akartam ebé
delni. Levest nem ettem. —  A krautból is csak azért ettem, mivel papa 
azt mondta, hogy nem jöhetek ki, ha nem eszem. —  Minek tartják 
ilyen messze a majálist; ugy-e máskor, mikor kocsin jöttünk ki, s én 
még nem tudtam tánczolni, közelebb volt . . .“

A táncz dühösen folyt; kicsinyek s nagyok egyiránt versenyeztek 
a tánezteremben; a gondos mamák pedig majdnem belefáradtak a ken
dők kezelésében. Amint a tánezosnők helyükre kísértettek, azonnal ken
dőkkel boritattak el a hideg ellen. Hát a kalap nélkül izzadtan ide-oda 
futkosó kis lovagokról ki gondoskodott? A gymnastika: futkozás, birkó
zás és verekedés alakjában.

A terem telve volt a tánezosok s tánczosnőktől s mégis bebesom- 
polygott egy-egy a nézők közül is, csalogatva a szép szemektől, s űzetve 
a hidegtől. Még azok is, kiknek szándékában sem volt tánczolni, látván, 
hogy nélkülük is foly a mulatság, felcserélték néző szerepüket.

Este felé, midőn a völgy mind zajosabb és zajosabb lön, a kiho
zott kosarak s palaczkok tartalmának elfogyasztása utáu, egyszerre csak

*) Az akad. hallgatók egy része „magyar társaság" néven tu d v a le v ő le g  a 
„Szőlőben" gyűl össze. Szerkesztő.

felkerekedik a/, egész társaság . . . s ismét változatos tarknságlian vo
nul begyről le s fel . . .  A tánezolók jó kedvben s kissé fáradtan lep- 
dőlnek; n téliéi hordó . . . licilieiiiingok ellenben megelégedvefajtatnak 
Mellékutakon, nagy hírűin s fclfclhangzó knezni közben hazafele.

A mulatság u „felső majorban folytatódott egész ílfiHutónl két 
óráiu. — Itt a szivarzástól, táneztól, no meg néhány pohár bőrtől ki
merült, apró diákok körülültek egy hosszú asztalt s dalnak eredtek. Csak úgy 
hasgatta a házi czérnaszál vastagságú hang halló idegeidet, ha betekin
tettél hozzájok. Néha egy-egy vastagabb hang is belebocsátkozott az 
éneklés nemes mesterségébe, mindig két és tel méternyi távolságban 
kisérve a melódiát. — Végre .Morpheus bácsika, ki a könyvetkerülo dia- 
kokat oly gyakran meglátogatja, beleszólt a mulatságba s a kis mula
tók részint nagyobb diákok, részint pedig a Bedienungok vedszarnya 
alatt linzamencsztettek . . .  Jó é jszaká t!__________________________

Kerestetik
egy  a  röfög k e re sk ed ésb en  já r ta s  k e r e s k e d ő s e 
g é d ,  k i m agyaru l, n ém e tü l és  tó tu l b eszé l. —  B ő 
v ebben  tu d ak o zó d h atn i levélben , vagy  szóval a  S e l- 

m ecz  sze rk esz tő jén é l. 1 —  3

Hirdetés.
S elm eczeu  az  ő p o s t á h o z  cz ím ze tt v endég lő  

h a szo n b é rb e  adandó . —  E s e tle g  az  eg ész  é p ü le t a  
h o zzá  ta rto zó  egy  ho ldny i gyüm ölcsös k e rtte l eg y ü tt 
kedvező  fe lté te lek  m e lle tt szabad  k ézbő l ö rök  á ro n  
eladó.

B ő v eb b  é r te s íté s t a d  —  a lk u szo k  k iz á rá sa  m e lle tt 
—  a  tu la jd o n o sn ő , u g y an azo n  házb an .

1071. sz. 
tkvi.

Árverési hirdetmény.
Selmeczi kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság ré

széről közhírré tétetik, hogy Sailcr Samu tulajdonához tartozó 
selmeczi 569 számú tik. A -|- 2 —ösor szám alatti fekvő- 
ségnek elárvereztetésére II. határnapúi f. évi junius lio 7-én 
selmeczi telekkönyvi hatóságnál, a most nevezett hivatalnál 
megtekinthető feltételek értelmében kitüzetik.

Selmeczen 1876. évi május hé 12-én.
Kir. törvényszéki hely. elnökség.

Hirdetmény.
A Nagyméltóságú in. kir. ministeriumnak 1876. évi ap

ril hó 15-ki rendelete folytán, a feloszlatott kir. törvény
székek közt a selmeczbányai kir. törvényszék is f. évi má
jus 31-én megszűnik, és mivel a selmeczi kir. törvényszék 
hasonnevű járásbíróságának barsmegyei területe az aranyos- 
marúthi kir. törvényszék hasonnevű járásbíróságának, —  a 
korponai járásbíróságnak zólyominegyei (nem városi;) terü
lete a beszterczebányai kir. törvényszék zólyomi járásbíró
ságának, — a körmöczbáuyai járásbiróság egész területe az 
ar.-maróthi kir. törvényszéknek, és a selmeczbányai, vala
mint korponai járásbiróság egyéb részével az Ipolysági kir. 
törvényszéknek területéhez csatoltattak; —  ennélfogva a fe
lek, illetőleg ügyvédeik ezen bírósági szervezetben létrejött 
változásról azzal értesíttetnek: hogy a fentebbi új területek 
szerint a selmeczi kir. törvényszék elé f. évi május 31-ig 
tartozó ügyekre nézve az 1876. évi junius 1-től kezdve az 
ipolysági vagy ar.-maróthi, illetőleg a bányaügyekre nézve a 
beszterczebányai kir. törvényszék lesz illetékes.

A selmeczi kir. törvényszéknél rendes eljárás tárgyát 
képező peres ügyekre vonatkozólag megjegyeztetik, hogy a 
mennyiben ezen ügyekben a  pertári megjelenési vagy 
egyéb határnapok és esedékes határidők 1876. évi május 
31-ki napján túlesnek: ezen határnapok és határidők meg- 
tarthatása végett a periratok az illetékesség szerint az ipoly
sági vagy az ar.-maróthi, illetőleg beszterczebányai kir. tör
vényszéknek ideje korán átküldetni fognak.

Kelt Selmeczbányán, 1676. évi május hó 5-én.

Kir. törvényszéki hely. elnökség.

F e le lő s  sz er k e sz tő  é s  k ia d ó  R oth  F e r e n c z  Selm eczb án yán . —  N y o m a to tt  B esz te r c z e b á n y á n  M a ck ó id  F .-n é l .


