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SELMECZ.
Szépirodalmi, társadalmi, közgazdasági és tanügyi letilap.

Hontmegyei közlöny. Megjelen minden kedden.
A lap szellemi részét illető közlemények, valamint a 
hirdetések és előfizetések a  szerkesztőhöz küldendők.

Hirdetések felvétetnek Budapesten, Becsben és 
Prágában Ilaaseiurtein és Voglemél.

Előfizetési feltételek:
Helybeli 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: Planek-féle ház.
nárouibasábos kis sor 10 ki*. 

Bélyegdíj minden igtatásért 30 kr.

Gondolattöredékek a n ő n e ve lé srő l/ ^ ^
\  TARA -

(Folytatás.)

Hogy ily szerencsétlen lények oly nagy számmal léteztek, 
annak oka azon, különösen a gazdagabb családoknál divattá vált 
szokás, hogy leányukból nem hasznos, nem jó , de s z é p  asszonyt 
akarnak nevelni. — S ez igen könnyen sikerül. A leánynak még 
zsenge korában szivébe csepegtetik szépsége érzetét; tetszik ne
kik, lia idegenek szemben magasztalják leányaikat, így beoltják 
leányuk szivébe a külszépség nagy becse iránti, különben is kész
séges hiedelmet és meggyőződést; s kiirtják szivéből az ártatlan 
szerénység csiráit. —  Nincs, termékenyebb talaj a  hízelgések szá
mára, mint a női szív.

Szép jelenség a szép asszony, de ezerszer vonzóbb akkor, 
ha hozzá tehetni: jó is, szerény is. —  Mert hiszen szerénység 
a föld ibolyája, a női erények legfőbb nemtője, habár itt-ott na
gyobb városokban agyonhalta is már magát csupa szeméremből 
Oly szerény leány, ki tudni nem látszik, mily szeretetreméltó 
tulajdonokkal ruházá fel öt az anyatermészet, mindenütt kedvelt 
jelenség. — „A szépség drága kő, mely akkor ragyog legfénye
sebben, mikor szerénységbe van foglalva, mondja egy Író ; a sze
rénység pedig puha bársony takarója a jellemnek, mely alatt- az 
ember tisztán és melegen tartja érzeményeit, lefegyverzi az irigy
séget s a társas életben mindig fenntartja a békét.”

T á r c z a .
Az elátkozott család.

(Beszélj.)
Irta B ihari.

(Vége.)

A nő alig vévé észre, hogy a körülötte levő tér szabad, harsány 
kiáltással: —  Utánam! —  a folyóba ugrott. A nyugalmukban meghabo- 
rított babok suhogva csaptak össze az ifjú és no felett. —  —  Simon a 
két szerető egymást átölelve kibukkant a víz színére, biztonmvek, bog..
legelső arcz, mit látnak, ellenség arcza l e s z --------- melynek vérben forgó
szemei a düh és boszú szikráit lüvelik reájuk, —  —  de nagy csodálko
zásukra sem előttük sem mögöttük egy lélek sincs, ki üldözne okét. 
Csak a pártfelé nézésükben vették észre, mint indul befele a sokaság 
s hogy tűnik el mindinkább a tátongó sötétségben —  különös! —  az 
a boszuáiló oláh menekülni hagyja legnagyobb ellenei kr egy szavalat 
elárulhatja a begynek t itk a it------------- a k é t  menekült kiúszott.a palira.

Stost enyém leszesz! —  szólt az ifjú —  bajban, faradságban au 
gyali szavad biztatja szivemet. _ .

—  Csak a túlvilágon! - felelt szomorúan a no. E l vagyok mar 
jegyezve Isten és ember előtt. Nem szabad megtörnöm az esküt, mi
nek tanúja a Teremtő szent oltára volt. —  Hagyj lel kedvesem az
zal! Szeretlek a szerelem oly lángjával, milyennel nem egeit meg em
beri szív. Szerettek oly odadással, hogy jövendő boldogságom is  te a  - 
dozom üdvedért. De azt ne kivándd! Ne kivándd, hogy becstelen, eskü- 
szegő nőt tarts karjaidban! —  Gyönge vagyok! —  Egy Egy kos, 
szú forró ölelés, mint elválásunk alkalmával —  emlekezete, most is al
momba kergeti a vért, —  elkábultam —  körülöttem forgott a  világ 
csak e"V meguevezketíen édes érzeménj' vett eret rajtam, verem zúdult, 
“ idegeim reszkettek a sóvárgástól -  mintha a Teremtő meg egy 
második lelket lehelt volna belém. —  Gyönge v a p o k l -  Íred vagyok, 
lia kívánod. —  Hevességed, forró szenvedélyed e.szedit. —  letelnie
nem vagyok képes akaratodnak ellentállaní. —  De gondold meg jel, hogy 
Egy lény^ jellemtisztaságát teszed tönkre, ha magaban_a gyarlóságok ele 
példáját látja. —  A mi egyesülésünk csak a más világon lehet. Szép 
lazánk áldott földét nemtelen ellenség lepi e l —  Harczoljtmk együtt

A lélek nemessége és a szerénység drágább a test szépsé
génél. — A szépség múlandó, de a szerénység, a nemes szív, dí
szíti a nőt öregkorában is. —  Közönségesen tapasztalhatjuk, 
hogy épen a szép asszonynak hiányzik azon vonzó erő, mely ár
tatlan egyszerűséggel és szerénységgel minden szivet magához 
iánczol. —- A női szépség bámulatra ragadja az embert, de e bá
mulat hamar elmúlik. —  A nemes lélek és a szerénység azon
ban még a nem épen szép külsőnek is vonzó bájt kölcsönöz, s 
ezzel lassabban bár, de állandóbban vonzza hatalma alá az em
bert. —  Számos oly fiatal nő vau, kiről elmondhatni, hogy szép 
mint a remény, de változó, mint a szerencse; kinek szeme menny, 
szive pokol; ki még akkor is folyvást a tengerhez teszi magát 
hasonlóvá, mely minden napsugárnak, minden csillagfénynek tárt 
kebelből fclvilágol, midőn saját férje testi s lelki tulajdonokkal 
bíró férfiú.

Boldogtalan házasságban, férjeiktől elválva élt nők, több
nyire szép nők s köztapasztalat szerint jobbára a legszebb lta- 
jadonok lesznek uggszűzekké, jele, hogy a testi szépségen kívül 
még cgyébb is létezik, mi amazt becsben felülmúlja.

A vágy, a  férfiaknak tetszeni, és felettük uralkodni, jellem
zi a nőnemet. Csalatkozik azonban, ki azt hiszi, hogj^ ezt felü
letes Hiedelemmel és udvariassággal, az öltözet és bókok sza
bályszerűségével, finom szobásokkal egyedül el lehet érni. —  Ez csak 
lép, mely okosan pótolja azt, ami belöl Iiiányzik; azonban ezt na
gyon hamar észre lehet venni; de az okos madár nem megy a

szabadságáéit. Együtt mint testvérek, mint hű bajtarsak. — S ha egy 
könvöriiletes golvó véget vet nyomorult életünknek, diadalkocsin tartjuk 
telkeink tuenyekzöi Htjukat u Meny-országba 1 . . .

Az ifjú elmerülve hallgatta a nemes lió szavait, múltba csak lei
kéből olvasták volna azokat. , ... „

_Igazad van! — A mi egyesülésünk csak a más világon lehet.

Ki kell m enni!
Ki kell menni 1 — ki kell menni! — hangzott a földalatti ország

ban. — Elhagyták futni a foglyot. — Isten tudja miért?
Az öreg Atkin egy csillogó gyűrűt talalt a  homokban. A no ujja

rái esett le az, mikor az ifjú kezeiről levevő a bilincset. — Az öreg 
irtóztatón megrémült a gyűrű kövén levő betűk la tta ra .— Egészén ki
kelve arczábúi súgott oda leányának, la epen a inenekidok után atort 
ugrani. — — Ne bántsd! testvered. — A korulallok ajultan in tek  el

a leányt me„  ;m:,í gyűltek össze a földalatti város lakéi, hogy 
sorsot húzzanak a  felett, k í vesse fel házaikat és temesse rnagat anuak 
ronijai alá. -  A végzetteljes szám Lupuj kocsisra esett ,

— J a j ! nagyságos uram kegyelmezzen meg. — Ki hajtja maja 
paripáit? — Jaj! jaj! el sem tudom sütui a  pisztolyt aloporoshordóim 
5«v reszketek. ugv félek — azzal térdre vete niagat es rimankodott 
keservesen — jaj! — ja j ! nagyságos uram! — kegyelmezzen me„.

A  tribün kárörveudően kiáltott oda neki:
— Nem fogod

puskapornak paripája*. « « . . .«  — ----- ~  -  -
futsz. — Füstös farkától meg olyan pofonokat kapsz 
megemlegeted, ba Luczifer uramnak tálalod tel az emberhúst A -z - 
“  nv csak jajgatott, csak rimánkodott. Csúszva -  maszva ért Anniba ele 
ki most mái-női öltönyében volt & gondolatokba meridve amaszkodott 
■i barlantr falához. — A síró hangokra Ietekmteit a terdelore.

— 1Kisasszonykául! — édes kisasszony-kára! könyörüljön rajtam.
Ördögi baliota lármája ütödütt erre a barlang Maihoz. -  Büsz

kén állott az amazon a tömeg közepem — Bocsassatok el azt a nyo. 
m0rult férget! —  válalkozom a felröpíteskez. .

Atkái úr. ki valamivel távolabb állott, leányának arczara tekintett, 
mely en hajthatatlan elhatározás tükröződött. — Nem is igyekezett le- 
ánvít lebeszélni szándékáról. — Nagyon jól ismerte veiet, — _aztan meg 
az’ utóbbi eset óta teljes zsibbadás vett eret idegem — latszola= eize
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lépre, s az ily hajadonok jobbára aggszíizekké lesznek. Nem szük
ség példákat‘idéznem, kiki meggyőződhetik ennek valóságáról.

Valamint a férfi testi s lelki erejét, gondolkozáamó<yát lel
kének, külső nyilvánnlásai, beszéde, hangja, járása után meglehet 
ismerni anélküí, hogy azt maga észrevenné: ópúgy tűnik ki a nő 
jósága, ártatlansága, szerénysége és léleknemességc külső dol
gokban az ő tudta nélkül. A jó bornak nem kell czégér, mondja 
a példabeszéd. —  Az ily hajadont is könnyen megtalálják anél
kül, hogy azt maga kívánta volna.

Azt hiszem onnan származik azon ismeretes tény is, hogy 
faluhelyeken sokkal kevesebb aggszűz marad, mint városokban, 
s hogy a városiak is inkább faluról nősülnek. — Nagyon köny- 
nyen ‘megkülönböztethető a falusi szerény, ártatlan leány szem- 
érempirja némely városi hajadonok festett arczrózsáitól.

Nem a divat kölcsönöz a hajadonnak lélekncmességet, de ép 
a lélekneinesség szabja a törvényt, mely szerint a divatizlés igaz- 
gattassék. —  Nem illik bárkihez bármi; minden nőnek az illik 
legjobban, mi belső természetének megfelel. — Kevés embernek 
tetszik azon nő, ki divat módjára „szemérmetlenül takarja testé
nek takarandó részeit ;K ellenben tetszéssel találkozik a külső 
tisztaság, egyszerűség, mert ezekben, mint tükörben, látható a női 
erény, holott az előbbiekből kitűnik Üres lelke.

Evvel nem azt mondtam, hogy a nők a divat országából 
kizárandók. — „Az nagy szerencsétlenség volna a világra nézve, 
—  mondja Jókai —  ha a nők egyszerre lemondanának azon 
ösztönről, hogy ők szépek kívánnak lenni, hogy tetszeni akarnak 
s az egész iparvilágra nézve valóságos csapós volna, ha a nők a divat 
ellen puritán haeresist támasztanának. —  A leggazdagabb ipar
ágak jutnának tönkre; arany, ezüst, drágakő fele értékére szál
lana le, ezer és ezer ember maradna kenyér nélkül. “ —  Sőt 
szükséges, hogy a nővilág a divatban is kezdeményező legyen, s 
a divathóbortokkal ellentétben, mik a merészben, a kirívóban, 
az érzékingerlőben, s néha a visszataszítóban, az asszonyi ala
kot eléktelenítőben keresik a divat változatait, igyekezzék egye
síteni a pompát az Ízléssel, szebbé tenni azt, ami szép, emelni a 
természetes bájt. —  A divatban tanulmányozzák a régi kort, s 
azt és a népviseletet eszményileg alakítsák át.

Ezek azonban mind mellékes dolgok; a nő valódi hivatása 
a családban van; a család otthoni kényelme, a tisztaság és rend 
a háztartásban, a gyermekek ápolása és nevelése, a gazdasz- 
szonykodás, s ez irányban vezettessék nőnevelése.

Korunk balfelfogásai közé tartozik a szülőknek azon hie
delme is, hogy a házirend fentartása, az ápolás, a sütés —  főzés 
stb. a cselédek dolga, azok arra valók. —  Az asszonynak csak 
parancsolni kell. —  Ez igaz; de ki parancsolni akar, magának 
is tudnia kell a dolgot, ha nevetségessé nem akarja magát tenni

ketlemil nézte a jelenetet. — Megölelő leányát: — Isten legyen ke
gyelmes irántad kedves leányom! —  Már neked nincs maradásod itt a 
földkerekségén. ________

A hegy gyomrából fel-felhangzó lépések zaja hirdető a tömeg ki
vonulását.

Irtóztató dörrenés hallatszott. Fűk tőbiil szakadtak ki. —  Kö
vek repültek az égnek. Nagy szikladarabok törtek le a hegytetőről és 
zúgva gurultak alá a völgybe. Szörnyű porfelleg homályosítá el a  nap
világot.

Az öreg Atkin egy szomszéd hegyről nézte a rombolást. —  Me
redten tekintett a dübörgő hegyre, mintha szemsugaraival akarná átjárni 
a földboltozatot, hogy megláthassa szegény leányának sírját!

A katona sorsa.
Az ágyuk dörögnek. Az ember parancsára torkaikból halálthozó 

golyókat röpítenek szerteszét. Mormogva nyargal a tüzes golyó. Elő
ször szélsebességgel. Aztán mindig csendesebben. A rajta ülő halál már 
nagyon elfáradt. Utoljára végső erőfeszítéssel egyet szakít az ember tes
tén — és leesik a földre, ott gurul egy darabig. — A halálnak utolsó 
vonaglása ez. — De az elhalt helyébe* más ezer rohan ki, ordítva a po
kolnak tüzes torkából. — Tovább tart a régi nóta. A golyók zúgnak —  
az emberek hullnak. —  Közbe-közbe a haldoklók rémkiáltása hangzik.

De nézzétek azt a parányi honvédcsapatot! Minő ujjongás ez? 
— Mellük emelkedik. Inaik feszülnek. Szemeik szilaj harczvágytól szik
ráznak.

Hadúr, a magyarok Istene, mosolyogva nézi a kisded sereget mint 
rohan az vakmerőén megvetve a pusztító ha\ílt. — Népénél nincs kü
lönb az egész föld kerekségén!

Diibörgött az ágyú, csattogott a k ard .--------És a dicső harezfiak
tele gyűlölettel, gyönyörködve a harczi zajban, indultak a hitvány el
lenség ellen, mely messze északról érkezett bárgyú testvéreinek segé
lyére, el akarván vitatni a magyar hegemóniáját. Mintha magyarfaj lé
tezhetnék anélkül, hogy uralkodó legyen!! —  —  Folyt az embervér 
fenntarthatlanul. A nagy rét már egész pirosra volt festve. —  Csak né
hol világlott ki a fűnek zöldje, körüllengve a haldoklónak halvány, fe
hér arczát.

a konyhában. —  Mihelyt a szolgáséiig észreveszi, hogy nem őr- 
kilclik felették az asszony szeme, vége minden fegyelemnek; Övék 
lesz a pincze és kamara, a ház, udvar, kert és minden egyéb 
kiizOs, azért is nevezik „mienk“nek. — „Nem tartunk többé pa
ripát, csak hintés lovakat, mivel sem én, sem uram nem lovag
iunk többé“ szoktak mondogatni.

Rendesen minden háznál a cselédek viseleté a házi asszony 
iránti jé  vágj' rósz hajlamnak, figyelemnek esalhatlan hévmérője 
szokott lenni. —  KOzmondásilag is: „minő az ár, olyan a szol
gája,* —  Uralkodni kell a házi asszonynak a cselédek felett, ha 
azt akarja, hogy a háztartás rendes kerékvágásából ki ne zök
kenjen. Ez a nő országa, ott vau a nő számára örök időktől 

| fogva a munkakör, a ház falain bellii vau erényeinek trónja. — 
Ezeken kivUl elveszti koronáját, s gyakran csörgő sipkával cse
réli fel. —  Könyörltlet és vigasz nem ismer a női száj éde.s 
csengésénél kellemesebb hangot; a szenvedő főnek női szívnél 
nincsen puhább fekhelye; a könyörillet, kedélyesség, gyermeksze
retet. és türelem a női szív erényei.

lugemiscit aeger, ubi non est mulier.
(Feljajdul a beteg, ha nincs körűié asszony). —  Ez a nőt sem 

alázza le, de becsét emeli. —  A konyha rendbentartásn sem a 
cselédek dolga, de a házi asszonyé; a cselédek csak segítsé
gére vannak. —  Nem robot, nem asszonyi megaláztatás a tűz
hely; trónus nz, (annak, aki érti) melyből a világot kormányozza. 
—  Régi magyar asszonyok híresek voltak „szépasszony föztük“- 
röl. —  A régi korban nem voltak „gazdasszony egyletek,” de 
minden háznak volt saját gazdasszonya, ki e nevet megérdemelte; 
ma „gazdasszony egyletek” vannak, de kevés jé  gazdasszonyt ta 
lálni. — Pedig a nő legjobban uralkodhatik nem csak férjén, de 
idegeneken is, ha jó szakácsnő. „A gyomor a  világ központja” 
mondja a példabeszéd.

Tout s’arrange en dinaut dans le sic-cle, ou nous sommes,
E t c’ est pár les diners, qu’ 011 gouverne les hoinmes.

(Századunkban ebéd felett mindent el lehet intézni, s az 
emberek ebédek által kormányoztalak.) Tanúsítja ezt a diplo- 
matia, tanúsítják ezt boldog emlékezetű ország- és megyegyülé- 
seink és a mindennapi tapasztalat.

Naponta hallunk panaszokat, hogy a háztartás sokba kerül, 
az otthon főzés sütés mindig többe jön, mint a fogadói ebéd; 
igen ám, mert gazdasszonyáink nem értik a főzés, sütés nehéz 
mesterségét, s kezeiket a tűznél meghaladtam nem akarják; a 
cselédek, szakácsok lévén urai a kamrának, pinezének, kiki saját 
kezére gazdálkodik a házi úr rovására. Azt hiszem, az is egyik 
oka annak, hogy mai nap több agglegény van mint hajdan, s 
evvel párhuzamban több aggszűz is, mivel nem akarják a férfiak

Egy dombot kellett a magyar seregnek elfoglalni. A zászlóalj élén 
egy délezeg ezredes állott. Szép, férfias arczát sötétfekete korszakéi 
környezé. A villogó szemek és a hetykén kipödört bajúsz imrezias ki
nézést adtak neki. Alig ismerjük meg benne Völgyesi Gézát. Mellette 
egy gyönyörű, halvány arczú ifjú állott. —  Hosszan leomló hollófíírtei- 
nek egy részét félrevágott piros csákó takarta. —  Ez volt az ezredes 
segédje. Mondásaik szerint testvérek. Együtt jártak-keltek csatában, vi
galomban egyaránt. A katonák suttogtak ugyan egyetmást, de ők ugyan 
édes-keveset hajtottak a mende-mondákra. Különbnn is mi kifogás sem 
lehetett ellenük. Harczban mindig legeiül járt a délezeg férő és a gyer
mekes leányarczú ifjú. —  Keresték a halált! —  —  Most pedig az a 

-gyalázat éré őket, hogy a tulszámban levő ellenség elűzte állásukból. 
Mindketten leszóltak lovaikról. Fáradtan dugták a vértől csepegő kar
dot hüvelyébe. — De a kis szürke ember nem hagyta őket sokáig pi
henni. Vállát megveregetve igy szállott a gráthoz:

Ezredes úr! azt a dombot el kell foglalnunk, ha törik —  szakad!
A dclczeg férfi újra kirántotta kardját. A vas éle csillámlott a vér 

pirosságában. Honfiak előre! A leányarczú ifjú kiragadta a zászlótartó 
kezéből a lobogót: Honfiak! előre!

Mint a fergeteg rohant a kis csapat előre. Az ellenség hátrált a 
kétségbeesett roham elől. Egy diadalkiáltás hangzott át a csatazajon. 
De ugyanekkor a felemelt véres kard is lehanyatlott. Gyöngéd nyögés 
és a vitéz ezredes ott hevert élettelenül a föld porában. Szívszakító ki
áltással dőlt a halvány ifjú az elesettre. Kiragadta annak bágyadt kezé
ből a véres kardot —  és saját kehiébe döfvén azt, átkarolta a holtat. 
Hidegülni kezdő ajakát odanyomta szájára. Piros vér folyt az egyik 
sebből a másikba. És ők csókoiództak.

Felettük pedig tovább tartott a harczi zaj, az ágyudörgés, a kard
villanás.

Ez kíséri a katonát a más világra!

H egtalált gyermek.
liekkenő nyári nap volt. A fáknak ágai bágyadtan hanyatlottak alá. 

Leveleik száradni kezdtek a túlságos áldástól, a  napsugár forró hevétől. 
Az erdő madarai sem énekeltek, hanem szétterjesztve szárnyaikat him- 
bálództak egy faágon lihegve picziny csőreikkel. —  De lenn az árnyék
ban annál gvönyörüebben virított a nefelejts, melynek levelei mohó él
vezettel szívták magukba a faleveleken átcsillámló napsugárt. Az meg- 
fűrödve a virágnak tengerszinében hagyta fényes tagjait megkenni bal-



életüket megrövidíteni gyomorbajok által, » lm inár fogadóban 
kell ebédelniük, oda inkább egyedül mennek, legalább olcsóbb.

»Hová mégy édesem?" kérdi n nő este rendesen távozni ké
szülő férjétől. —  „Egy kis étkezésre vagyok hivatalos X. bará
tomhoz* felel ez, s egyenesen a „Szőlő“-be vagy az „Asclme- 
reiba* iramodik, vagy más tisztességesebb helyre, hogy ott jó 
paprikás csirkével kibékítse az otthon készített szokatlan ételek
től zavargó gyomrát.

Pedig hát van-e nagyobb boldogság a nőre nézve, mint ha 
félje meg van elégedve ebédjével vagy vacsorájával; én azt hi
szem, hogy nincs, mert magam hallottam egy néhány hetes fiatal 
asszonytól azon kérdésre: hogy érzi magát új állapotában? azt 
felelte: „Boldog vagyok, mert férjem mindent megeszik.* — Kü
lönben minden asszony tudja, hogy a férj egésznapi rósz kedvét 
gyakran az ebéd okozza. —  S vájjon nem jobban esik-e az ebéd, 
ha tudjuk, hogy szép asszony készítette szép kezeivel, tiszta fe
hér kötényben, mint ha a cselédek készítik azt, vagy a fogadó
ból hozatjuk mai szokás szerint.

Hányszor fogadják a fogadói vagy olcsó házi ebédek által 
megkínzott ifjak, hogy csak házasodjanak meg, majd hélyrcpó- 
tolja s elfeledteti velők a sok kiállott hajt a kedves feleség kony
hája. —  S nem szánandó-e azután a szegény, ha ezen óhajtott 
paradicsomba jutva, visszakivánkozni kénytelen Egyiptom húsos 
fazekaihoz.—  Azért minden nő, ha azt akutja, hogy férje meg
elégedett, jókedvű legyen, ebéd és vacsora titán otthon maradjon, 
kezelje a főzőkanalat; ez sceptrum a nő kezében, tnelylyel férjét 
kormányozhatja.

Dér Magén ist das Centrum aller Dinge,
Das erste Glicd im grosseu Weltenringe.

(Vége köv.)

Levelezés.
Selmecbánya, 187C. május 26-án.

A hús vét ez idén nem örömet, de bút hozott közönségünkre. 
Husvét napján tétetett ugyanis közzé a  magas kormán}' rendel
kezése a beszüntetendő törvényszékek iránt. Amitől félve tartot
tunk, bekövetkezett! —  De mi is bírhatta reá a magas kor
mányt ez eljárásra?

Első sorban bizonyosan az államháztartásban eszközleiulő 
megtakarítás, s azután valószínűleg a  gyors igazságszolgáltatás 
s a  helyes közigazgatás szempontjából megkezdett tervszerű szer
vezés? Hyszerű indokok szerepelnek az eljárás igazolásában.

zsamillattal, és gyönyörködve hallgató a virág édes suttogását: —  Ne- 
lelejts! —  nefelejts! —  Ne felejtsd el fényes napsugár a kis virágot!

Az erdő közepén széles országút haladt. Szekérkerekek által fel
szántott mély barázdák vonultak rajta végig, miknek szélei most kiszá
radva töredeztek le  és mint kemény göröngyök hevertek szerteszét. Az 
utón egy öreg. ősz ember törekedett előre. Az arcza is olyan volt, mint 
az út, melyen járt. Azon is barázdát vert az időnek ekéje és a kiszá
radt arezon is meglátszottak a búnak göröngyei. Alig lehetett a gör
nyedt emberben Atkin urra ismerni. Egv nagy bunkós botra támasz
kodva vonszolta előre fáradt, beteg testét. Amint így lassati-lassaii elő
rehaladt, az erdő sűrűjéből két szurtos oláh ugratott elő. Azonnal meg
ismerhetjük a Tribünt és Lupuj kocsist. Az öreg rémülten ejté el ftir- 
kós botját. Térdre rogyott előttük.

Hová tetted kincseidet öreg? —  rivallt rá a Tribün —  felkutattuk 
egész házadat még sem akadtunk rája.

Nincs nekem semmim —  felelt az remegő hangon. —  Mindenem 
elveszett. Szegényebb vagyok a templom egerénél.

—  Hazudsz vén zsugori! —  volt a durva válasz. — Kivallod kin
csedet, vagy utoljára látod a napvilágot?

—  Kegyelem! —  kegyelem!
Egy nagy kés forgott az öreg melle felett. D e mielőtt a döfés meg

történhetett volna, egy bájének varázsa ragadta meg a gyilkos kezét. 
Erdő, erdő, sűrű erdő árnvábau,
Fülemüle búsan dalol magábau.
Búsan dalol, keservesen könnyezik.
Fájdalmára, búsdalára páija visszaérkezik.

Az öregnek szivében fájó érzet nyilamlott.-------- Hiszen csak egy
lény tudta azt oly szépen, oly elragadóan énekelni!

Gyönge, kétségbeesett hangján egyet kiáltott:
Leányom! —  édes, kedves leányom!
És az erdő sűrűségéből gyöngéd nő rohant elő. Felbomlott fekete 

baja hófehér vállait verdeste. —  Alabastrom arczára piros rózsákat fes
tett az izgatottság. —  Szemei, mint a villám, czikáztak. — Keble he
vesen járt fel s  alá. —  Biborajkai Yonaglottak, mintha nagyon sietné
nek valami kedveset mondani.--------

A babonás oláhok, midőn látták a művésziesen szép leányt, mint 
egy tündért, az erdő homályából előtűnni, remegve futottak el, és még 
messziről néztek vissza, nem követi-e őket a sajátságos alak? hogy be
zárja őket valami sziklába vagy odvas fába.

De lássuk közelebbről, megáll-e csak egy is a nevezett in
dokok közül? A takarékosságot az államháztartás rendezése cél
jából —  úgy hiszem —  nem ott kell kezdeni, hol pazarlás épen 
nem mutatkozott, sőt az igazságszolgáltatás az államra nézve bé
lyeg- s mindennemű jogilletékek által nagyon is jövedelmezőnek 
bizonyult.

r A<?!et*’e. ált?Iába» a/j igazságszolgáltatást fináncz-politiká- 
nak feláldozni? Különben, úgy látszik, nem is ezen tekintetek 
voltak irányadók, hanem a megindított szervezkedés és területi 
kikerekítés dönthetett e tárgyban! — Nem is lehetett más, mert 
íme, visszaállítva látjuk a régi dicső megyét, régi határaiban. — 
A kegyelet meg nein engedi, hogy annak határköveit megboly
gassuk, ha a gyors igazságszolgáltatás még oly nagyon megkívánná 
is. Kegyeletből szétdaraboltatott tehát újra a 72-ben megalkotott 
első folyamodáséi törvényszéki terület, melynek lakói a természet 
es szükségsztilte érdekközösség által már évszázadok óta mintegy 
összeforrtak; mert hiszen ipar, kereskedelem s forgalom folyto
nos összeköttetésben tartja őket. Olcsóbb lesz a vidékiekre nézve az 
igazságszolgáltatás, hogy ha 1, 2, vagy 3 órai út helyett 0. 7, v. 
8 órai utat kell tenniük, — amint az tényleg van —  s gyorsabb 
lesz az elintézés, ha azt nem a szomszédban, de 10 v. 15 ha
tárban sürgetik. Azután sokkal könnyebb a hegynek Mahomcdhez 
menni, mint megfordítva, vagyis miért tenné meg a 16 ezer la
kossal bíró város törvénykezési ügyben a 8 órai sétát Ipoly- 
Sághra, holott ez utóbbihoz Balassa* Gyarmatin mint törvényszéki 
hely csakis 3 órányira esik! De talán aggodalomból történt e 
rendelkezés, nehogy az országutat a fű lepje el, amint az tény
leg a vasúti összeköttetés óta történik, s azért kellett nagyobb 
tömeget indítani a megyei központ felé. Megérdemli ezt már a 
megyeháza, melynek karbantartása többe kerül, mint a mennyibe 
került Selmeczen a törvényszék összes helyisége. De ha a tör
vényszék fényes elhelyezést talál is a központon, talál-e a hiva
talnok megfelelő s olcsó szállást ? van-e alkalma gyermekeit, ha 
ilyenekkel meg vau áldva kiképeztetni? E feltételek egyike sincs 
meg: no de telik a hivatalnok fizetéséből, s különösen ez utób
bit megtalálja máshol, ha Ipoly-Sághon vagy Aranyos-Maróthon 
nem is. — Ilyen tudatban Írhatta a minap az aranyos-maróthi 
járásbíróság azon örömtől áradozó sorokat, hogy a magas kor
mány egyik rendelkezésének sem örvendett annyira, mint épen 
annak, „a melylyel törvénykezési tekintetben is helyreállította a 
regi megye határait,® —  igen természetes. Örömét osztja bizo
nyosan a Selmecztől félórányira fekvő Tepla helység lakossága, 
mely a Selmeczen még meghagyott járásbíróság daczára, tör
vénykezési ügyben mégis csak Aranyos-Maróthra fog elsétálni. 
Örülnek tehát a  szerencsés viszontlátásnak csupa hazafisághól,
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Mariska pedig átölelte az ölömében reszkető öreget: — Édes. 
édes atyám!

Atkin űr aztán elbeszélte, miként vezette az elejtett gyűrű arra a 
tudatra, hogy ő leányát üldözi. Elbeszélte azt a rémtörténetét, mit Ma
riska már a vén grófnétól is hallott, s mely szerint a családban a testvé
rek legnagyobb ellenei voltak egymásnak. —  Kiderült ezekből, hogy a 
szerencséUeu saját nejét égette meg a kastélyban. Nem látta soha a pa
lota úrnőjét, miután az oly elvomdtan élt. A fiatal gróf így mostoha fia 
volt. A szörnyű átok most is beteljesedett. Két testvér halálosan gyű
lölte egymást. Kettő szerelmes volt egymásba.

Az atya és leánya a múlt emlékből gyötörve keserves kényeket 
sírtak. Némelykor a fényes cseppekeu keresztül fájó boldogsággal tekin
tettek egymásra:

Szegéuy atyám! — szegény Icáuyow!

A  tem ető  látogatók.
Az idő már őszre járt. A fák nagyobbára kopaszon állottak. Csak 

a fenyő emelkedett fel teljes díszében reniénvszinével hirdetve, hogy 
eljön még a tavasz. A fáknak aszott, ágain most nem hemzsegett az 
éneklő madársereg. Legfeljebb egy-egv szürke veréb csiripel rajta. Néha 
egy ólálkodó vadállat leselkedik elő. Nyugtalanul várja zsákmányát. Az 
idő már őszre jár és neki gyűjteni kell télire. Az idő őszre jár, de 
nemsokára reá következik a tavasz. Az égnek egy mosolygása újra vi
ruló réteket, zöld fákat varázsol. — De az ember életét, ha egyszer 
őszre jár, nem bírja semmiféle mesterség tavaszra változtatni. A halál 
mosolygása leviszi őt á csendes sírgödőrbe.

Atkin űr is látta annak szörnyű arczát. Tesped, hanyatlik mindig 
jobban —  leánya pedig az ő újra megtalált leánya ápolja igazi gyer
mekszeretettel. A női kéz nem volt elég erős az öngyilkos vasat mélyre 
szúrni kebelébe. —  Kigyógyították sebéből. Kigyógyítottak azért, hogy 
most ö viseljen gondot a betegre. —  De az öreg Atkin mégis folyvást 
látogatja a bárom sírt. Az összeomlott hegyoldalt. A kastélynak füstös 
romjait — és a csatamezön fekvő alacsony sírkantot. Egyik kezével 
nagy botjára támaszkodik, másikával leányára.--------Mindenütt imád
koznak egy-egy imát:

Isten! boldog Ur Isten légy irgalmas a testvérek iránt!
Meddig fognak így járni hantról-hantra ?! . . .
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mert jelszavuk: „a haza minden e lő tt1* Hoznak is oltárára nag) 
áldozatot; hozzák a legnagyobbat, melyet a szegény, csakis fize
tésére utalt nagyobb esaladu hivatalnok hozhat: Hereinek fiaikból 
— mint errő l' alkalmunk volt meggyőződni — í r n o k o k a t !  
De hiszen ez nem lehet a magas kormány gombja!! Nem is le
het gondja, hogy 40— 50,000 embernek erkölcsi érzékét ápolja; 
mert tényleg ott állunk, ahol állottunk az országboldogité Bach- 
korszak idejében, amidőn a megkárosított —  megkérdeztetés esc- 
tén is - -  eltagadta a törvényszegést, elhallgatta a törvényszegő 
nevét, csakhogy a bűnösnél jobban meg ne hurczolják s vallott 
kárának pótlását keresve, azt a magáéból még pótolni ne legyen 
kénytelen. Meg kell tehát tartani azt, ami régi, még ha nem jó 
is s egy egész vidék éloterdekei ellen vau; peres ügyekben le
járunk az első folyamodásé törvényszékhez Sághra, bányászati 
peres ügyekben sétálunk Beszterczebányára s közvetlen szomszé
daink nagy része keresse majd az igazságot Aranyos-Maróthon. 
Mindhárom helyen okvetlenül tápot nyer a nemzeti érzelem s mi 
tovább is bástya maradunk a nemzetiségi villongásokban, amelyen 
megtörnek a hazaellenes üzelmek, s valahányszor kell, szívesen 
áldozunk, mint azt múltúnk bizonyítja s jelenünk fényesen tanú
sítja, égy, hogy közönségünk áldozataiban hazai s közczélokra 
sokkal felülmúlja a megyét, s várjuk —  elszegényedésre kárhoz
tatva — a területi rendezés, gyors, s olcsó igazságszolgáltatás 
érdekeit ápoló, a jövőben talán feltámadó napját.

Httndl Vilmos.

Szélakna, május 20.
Tisztelettel megkéretik a tisztelt szerkesztőség, a pjerg-szélaknai 

Casino-egylet által „az országos vizkárcsultak javára” rendezett táncz- 
mulatság, alant jegyzett számadását (egyszersmind nyilvános nyugtázás
gyanánt) becses lapjában közzétenni:

Bevétel: J e g y e k é r t  ö s s z e s e n : ........................................... 66 frt.
F e l  ü l f i z e t é s e k b e n :

Platzer Irén kisasszonytól........................................................... 1 frt.
Ftdö Honig Vilmos Szt.-Antali plébános úrtól . . . .  2 „
Tettes Nigrinyi Ferencz é r t é l ................................................... I

Összes bevétel: 70 frt.
K iad ás:...................... , ....................................................................60 „
levonva marad tiszta j ö v e d e le m ............................................... 10 „

mely „A Hon” szerkesztőségének beküldetett.
A bizottmány nevében: 

Tirts Rezső.

Különfélék.
--------A selmeczi lóm. katb. elemi népiskola ifjúsága f. évi május

hó 31-én Kisibl.vében majálist rendez, melyre a t. ez. közönség tiszte
lettel meghivatik. Kedvezőtlen idő esetére a mulatság június 1-én tör
tetik meg.

------ - B ih a r i  e g y e t l e n  é lő  t a n í t v á n y a :  Balogh János „a
.70 éves népzenész” —  mint magát programinjában nevezi — „be fogja 
mutatni a nagyérdemű közönségnek junius 3-án a Marsclialkoféle terem
ben, hogy milyen volt ISO év előtt a magyar nóta, annak formája és 
zamatja.” —  A műsorozatba hat darab van felvéve: Tökölyi keserve, 
Bercsényi búcsúja, A királydombi négy kardvágás koronázás alkalmával 
(Laottától), Néhai Ferencz király megkoronáztatása alkalmára készült 
magyar ábránd, (Biharitól), Nagyida ostroma, vagyis a czigányok gyász
napja, Rákóczy Ferencz siralma a fogságban.

— —-V e rs e n y e k . Nem ló-hanem  üzletversenyről van szó. 
Pünkösdkor a balassagyarmatié czigánybanda, mely Oroszországban fé
nyes sikerrel concertezett, meg fogja látogatni városunkat. E g y  f ő v á 
r o s i  k ö n y v k e r e s k e d é s  fióküzletet szándékszik nyitni Selmeczen.

------- L c g s z e s z v i lá g í t á s  S e lm e c z e n . A légszesz-világítási
vállalat, illetve a légszeszgyár eladatása tárgyában e hó 22-én tartott 
rendkívüli városi közgyűlésben az adásvételi szerződés véglegesen meg- 
erösitetett; mihezképest ezen annyi vajúdáson keresztül ment városi 
ügy valahain biztosítottnak tekinthető. A szerződés feltételei szerint az 
építkezések f. évi junius 1-én indulnak meg, s szeptember végén fejez
tetnek be. E szerint folyó évi Október 1-én már légszeszszel lesznek 
városunk utczái kivilágítva. Ezen rég óhajtott czélon kívül még az is 
el lesz érve, hogy a helybeli polgárok közül nehánynak jelentékeny kö
vetelése, melylyel az előbbi társulat az illetőknek tartozik, ez alkalom
mal kiegyenlítetik.

■ —  —  A f. hó 18-án tartott majális alkalmával egy szürke piáid 
(gyapjúszövet) és egy selyem esernyő elveszett. A megtaláló szívesked
jék ezen tárgyakat a Selmecz szerkesztőjéhez küldeni, ki a káros félnek 
kezéhez fogja juttatni.

. —------G y i lk o s s á  le h e t -e  az, ki jámbor szülök jólelkü oktatá
saitól áthatva lép oly iskola falai közé, mely az emberszeretet szép s 
nemes tanait hirdetve a múlt idők jeleseit állítja az ifjú elé köve
tendő például s lelkét nemesre irányozva, megutáltatja vele a rútat, a 

.gonoszt? Lehet-e az gyilkossá, ki nyolez éven át tanárainak becsülése 
8  társainak rajongó szeretetétől kisérve oly mérvű előhaladást tanúsít a 
tudományban, hogy ismerői a legvérmesebb reményeket kötik hozzá, 
maga meg azon szilárd eltökélést táplálja lelkében, hogy e reményeket 
beváltani fő törekvése leend? Es ha az ilyen ifju véletlenül fegyverre

akad s k ív á n c s is á g b ó l  kezébe veszi a gyilkoló eszközt, melynek tit
kait nem ismeri s oly szerencsétlenül érinti meg, hogy az abban a pil
lanatban . . . egy ártatlannak testébe röpíti a halált okozó golyót: gyil
kos-e vájjon? ' ......................................

A tény a következő: Egy 8-ik osztályú tanuló este haza meuvén, 
a házi lauvt kéri, hogy lámpáját tisztítsa mog. A tanuló nehány perez 
múlva a megtisztított s gyújtott lámpával szobájábn készül menni, mi
dőn megpillantja a falon függő revolvert. Leveszi, s a lány biztatására, 
ki azt mondja, hogy nincs megtöltve, felhúzza . . . s a lány abban a 
pillanatban „ugyan mit te tt” felkiáltással a földre rogy. Másnap reggeli 
tiz órakor halva feküdt. Végperczoiben is azon egy kérése van: ne 
bántsák az ifjút, hisz ártatlan. Temetése múlt pénteken ment végbe a 
dohánygyári lányok tömeges részvéte mellett.

Az ifju kénytelen leven az iskolát elhagyni, szüleihez ment leiek
ben megtörve. Kiben érző szív van, szánni fogja a kiszenvedett leányt, 
de soha sem fogja az ifjút o szóval illetni: gyilkos.

--------T o rn a - ta n fo ly a m . A közoktatási miniszter rendeletére
a nvári szünidő alatt a budapesti nemzeti tornaegyesületnél a tornászai
ban' járatlan s fiatalabb kora néptanítók számára hat heti tornászati 
póttanfolyam rendeztetik, mely jul. 10-én veszi kezdetét, Az ezen póttan
folyamra'felvett néptanítók 80 frtnyi államsegélyt nyernek.

— — A m ű i p a r t é r i á t  bevétele már eddig meghaladja a hét
ezer forintot. A bizottság ebből ötezerét adott át a belügyminisztérium
nak az árvízkárosultak javára.

E g y  j ó  k a rb an  levő  zongora ju tá n y o s  á ro n  | |  
9t b é rb e  adandó . T u d ak o zó d h a tn i a  „ Selm ecz “ sze r-  
É  kesz tő jóné l.

Kerestetik
egy  a  rőfös 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 ag y a ré i, n é m e tü l é s  tó té i b eszé l. —  B ő 
v eb b en  tu d ak o zó d h atn i levé lben , vagy  szóval a  Sel
m ecz sze rk esz tő jén é l. 2— 3

Hirdetmény.
A Nagyméltóságé m. kir. ministeriumnak 1876. éviap- 

ril hó 15-ki renéelete folytán, a feloszlatott kir. törvény
székek közt a seluieczbányai kir. törvényszék is f. évi má
jus 31-én megszűnik, és mivel a selmeczi kir. törvényszék 
hasonnevű járásbíróságának barsmegyei területe az aranyos- 
maróthi kir. törvényszék hasonnevű járásbíróságának, —  a 
korpouai járásbíróságnak zólyomuiegyei (nem városi;) terü
lete a beszterczebányai kir. törvényszék zólyomi járásbíró
ságának, — a kürmöczbányai járásbíróság egész területe az 
ar.-maróthi kir. törvényszéknek, és a sclmeczbányai, vala
mint korponai járásbíróság egyéb részével az ipolysági kir. 
törvényszéknek területéhez csatoltattak; -— ennélfogva a fe
lek, illetőleg ügyvédeik ezen bírósági szervezetben létrejött 
változásról azzal értesíttetnek: hogy a fentebbi éj 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 Selmeczbáuyán, 1876. évi május hő 5-én.

Kir. törvényszéki hely. elnökség.

F e le lő s  sz er k e sz tő  é s  k iad 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 ch o ld  F .-n é l .


