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S zB p iroú aw  ^ a lá ír n i ,  t i z s a z ia s í i i  és ta n ü i/i letilap.
Hontmegyei közlöny. Megjelen minden vasárnap.
Hirdetések és előfizetések Horváth A. kereskedésébe, 
a lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő

séghez küldendők.

Hirdetések felvétetnek Budapesten. Becsben és 
Prágában Iíaasenstein és Voglernél.

Előfizetési feltétetek:
Helyben liázboz 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: Plamk-féle ház.
Húrombasábos kis sor 10 kr. 

Bélyegdíj minden igtatáüért 30 kr.

T, előfizetőinkhez!
Midőn t. e l ő f i z e t ő i n k t ő l  liocsútot kérünk lapunk egy 

napi késése miatt, egyszersmind kötelességünknek ismerjük ennek 
okát is megmondani. —  Joerges Ágoston selmeczi nyomdász- 
könyvkereskedő lapunk utóbbi számát önkényüleg tudtunk nélkül 
tetemesen megcsonkította, a mennyiben a inár kész példányból 
azon sorokat, melyek neki nem tetszettek, kivette. Ilyen gaztett 
elkövetőjével nem akarván többé összeköttetésben lenni, Mackóid 
úrhoz fordultunk levélben. — E  levelezés s egyéb intézkedés 
késleltette lapunk megjelenését.

A szerkesztő.

Társadalmi állapotaink.
m .

Náluuk a társadalmi körök, vagy kotteriák, nem bizonyos 
kitűzött magasabb elvek, hanem gyakran a rokonság, származás, 
foglalkozás, meg érdekközösség szerint képződnek; dönt azonban 
ez utóbbi. E  téren, ha egyik a másiktól elkapja valahogy a 
hasznot, testvérekből is haláios ellenségek lesznek. Származásra 
nézve, mint már említők a dunáninncui kerület minden részéből 
ide származott idegenek sokaságában az eredeti selmeeziek egé
szen elmosódnak, s így Selmccz nem a selmeczieké, mint Amerika 
nem az amerikaiaké. Az ide származottak között némileg han
gadók a sepességiek, kik mint köztndomásilag szülőföldjüket sze
retők a helybeli piac egy részeit szülőföldjük főbb városai után 
nevezték el. így azon hely, hol a tej, sajt és túró árultatik: 
Késmárk; ennek átellenében, hol a napos oldalon legtöbb ember 
szokott ácsorogni és nézegetni: Lőcse; a felsötér pedig, hol ki
vált vásárok alkalmával csupa fazekasok árulnak: Topfschau (Sze- 
pességen Dopschau). Egyéb lakossági árnyalatok a hozzájok egy
ben vagy másban közeledő elemekhez csatlakoznak.

Legidegenebbek még a zsidók, kiknek egykor a bányaváro
sokat 7 mtfdnyirc megközelíteniük sem volt szabad. Most már 
lassaukint szaporodnak, s ámbár boltokot még nem nyitottak: a 
liusárusokat mégis kivetették a  nyeregből.

Selmeczen sok idegen szedte meg magát az italinérésből. A 
zsidók ezen üzletet országszerte folytatják; itt is elkezdték s e 
réven annál inkább boldogulhatnak, minthogy a városi szesz- 
és pálinka- mérés haszonbérlője is hitrokonuk. — Általánosan 
tudva van, hogy ők jobban összetartanak, mint a keresztények. 
— E részben legközelebb állanak hozzájuk a kereskedők, kik 
testületté szövetkezve monopolizálják a közönséget és a takarék- 
pénztárt; némelyik többet szedvén szakáidra, mint a mennyit 
hitele bir s csak halála után sül ki, hogy több adóssága volt, 
mint vagyona. De a  rangot standesmüsig minden módon meg 
kellvén tartani, némelyik fttszerárus oly czikkeket is árul bolt
jában, mik nem oda valók: szatócs árukon kívül tart bőrt, bocs- 
kortalpat, czipőt, álczákat, nürnbergi árukat, kautsuk öltözéket, 
bábukat, gyermekjátékokat, fehér edényt, kendert, ostorokat, na
drágszíjat, kefét, vasszögeket, szeszes italokat, seprőket stb. s ha 
lehet, mclléküzlettel is foglalkozik: lottériával, trafikával, gemischte 
Waaren-Handlunggal. —  némelyeknek azon eljárása, hogy árui
kat a külföldről hozatják, hol olcsóbb, éppen nem mozdítja elő 
a hazai ipar felvirágzását. — Csak a liszt hazai, mely f ű s z e r 
b ő l  szerencsére legtöbbet adnak el. Malmok és molnárok feles
legesek.

A városi hatoság, hogy a  malomhaszonbért kipótolja a más 
helyről ide szállított lisztre vámot akar vetni, mi által a fogyasz
tók torholtetnénck.

A kincstárnak saját gőzmalma és a kamarai udvarban éle
lemszer boltja van, s így a kereskedőkre szállandott haszon a 
kincstárnál marad. Egyéb verseny, mit a kereskedők maguk kö
zött rendeznek nem érdemel említést. —  Kik meg egyedül van
nak, árulnak, a hogy akarnak, néha 200% -al is; milyen itt az 
egyetlen könyvkereskedő és nyomdász, kinek zsarlásai ellen igen 
sok a panasz s oly általános az elégületlenség, hogy ez által az 
irodalmi termékek forgalma is tetemesen csökkent, ezen kívül a 
kefekötő, tímár bádogos, kötélverő, rézmives, rézmetsző is egye- 
diiliek a maguk nemében, sőt még a Nr. 1 hordárnak s a ku- 
tyapeczérnck sem teremtett még az iparszabadság versenytársakat.

A megszüntetett ezéhrendszerhez legszivósabban ragaszkodnak 
még a csizmadiák azon k á f a u s  kedvéért, hol szombatonként 
árulják munkáikat, hogy künn a piaczon fizetendő helypénz a 
zsebükben maradjon. —  E korlátólás megszüntetését már régen 
kérelmezték más városok példájára hivatkozva, hol az odavalók 
mentek e tehertől, mivel úgy is viselik az illető város által ki
rótt egyéb terheket. — A kérelem méltányos s hisszük, a hatóság 
is az lesz.

Némi czélibeliséget fenntartanak még a pékek is, legalább 
a perecz és az alumniumi bocbna-sütésre nézve. Utóbbira kizá
rólag a protestánsok. —  E monpolium természetesen legtöbbet 
használ az illető péknek, daczára minden ellcnörködésnek, s leg
többet árt bizonyos fiatal gyomroknak.

Tanádi.

A selmeczi
erdő s körpolgárság története.

(Folytatás.)
Egymás között a körpolgárok külön, organizált egyesületet 

nem képeztek, noha bizonyos, hogy köztük még e század elején 
is példás testületi szellem uralkodók. Ezen testületi szellemnek 
csupán maradványait ismerjük jelenleg, nevezetesen a körpolgá
rok u. n. represeutansában, ki — rendesen korszerűit a legidősbik 
—  a jogosítottak kebeléből megválasztatván a körházpolgárság 
összeségét, úgy a hatóságokkal, mint magánosokkal szemben ki
felé képviselte, továbbá esetről esetre a közgyűléseket összehívta, 
azokon elnökölt, a közgyűlés határozatait a jegyzővel együtt vég
rehajtotta s a körpolgárság e kapocsból eredő, tehát egyesületi 
ügyeit intézte -— természetesen minden díjazás nélkül.

Ezen uubile ófficium, a mostani nemzedék előtt is ismeretes 
kezelői, mint utolsó representansok közül említendők: néh. É rti 
Vilmos és boldog emlékű Fajnor József, ki utóbbi előhaladottabb 
kora s tartós betegsége folytán általa számos éveken át viselt 
ezen tisztségről lemondván, helyébe Krecsniáry Mihály ár 1S i 2. 
évben egyhangúlag representánsnak megválasztatott; s mint olyan 
jelenleg is működik.

Az utóbb említett representans megválasztatása óta a sel
meczi körházpolgárok intézményének történetében uj korszak 
nyitott, mely valósággal a reformálás korszakának mondható; 
melynek incidenséül nemcsak azon napról napra általánosabbá 
vált meggyőződés szolgált, hogy ezen elavult, nehézkes s magában 
rendezetlen institutio a jelenkor előrehaladottabb s szabályozott 
organismusai mellett tarthatatlanná lett, hanem, s még inkább a 
bányakapitányságnak e tárgybani számos felhívásai, sürgetései, 
melyek az itt-ott felmerülő nehézségek s visszaélések megszűnte-
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tíséro és az egész intézmény szabályozására céloztak, döiitőleg- 
hatottak a jelzett meggyőződés s felismerés megértetésére, fczen 
előzményekhez járult még azon kflrlUmuny is, hogy 1871. ívbe 
az akkori igazságllgymmister Horváth Boldizsár által a kisebb 
királyi haszonvételek (minőm regalia) megszttntetese illetőleg or
szágos alapbőli megváltása tárgyában egy törvényjavaslat a kep- 
viselőházhoz beadatott.

Minthogy pedig az utóbb említett törvényjavaslat, csak is 
a földesúri jogon gyakorlott kisebb kir. haszonvételek szabályo
zását tartalmazta, ellenben a bányavárosokban fennálló erdős 
körházpolgári intézményt érintetlenül hagyta; valamint tekintve 
hogy ezen speciális, mondhatni magánjogrendszerünkben exotikus, 
majdnem ismeretlen intézmény, ngy az általános bányatörvény 
behozatalánál, mint az 1861. évi országbírói értekezletnél figye
lembe nem vétetett: kétszeresen indokoltnak s az idő elérkezet
tnek látszott, ezen a törvényhozás által még figyelemre nem 
méltatott, egészen ismeretlen intézményt, éppen akkor határozott, 
a kor igényeinek, s a jogrend általános elveinek megfelelő alakba 
önteni, midőn a kisebb kir. haszonvételek megszüntetése a napi 
rendre tűzetett. Mert a mily kétségtelen a körházpolgári jogosít
vány léte több sz. kir. bányavárosban, ép oly kétségtelen annak 
hasonlatossága a bormérés kisebb kir. haszonvételével, melylyel 
oly szoros, oly benső összefüggésben áll, hogy az ennek léte vagy 
megszüntetése mellett felhozható okok amarra is, s egyaránt fel
hozhatók, nem is említve, hogy az mint a bányamiveléssel össze
függő, a fenntiekenkiviU még külön közgazdászat! szempont alá 
is esik; mely utóbbi körülmény azt is okozhatta, hogy a körház
polgári intézmény a hasontermészetü tárgyak országos szabályo
zásánál eddigelé mellöztetett; miből viszont csak az következtet
hető, hogy a Waldbürger-i intézmény szabályozása specificus ter
mészeténél fogva külön speciális intézkedéseknek maradt fenn
tartva.

Mind ezen külső s belső körülmények összetalálkozása el-
odázhatlanná tette a körházpolgárok összességének viszonyát a 
kisebb kir. haszonvétellel szemközt, az erdő polgárok bormérési 
jogát, valamint azok jogviszonyát a bányaműveléshez mérve kór
ós célszerűen s a netáni ellenérdekek kiegyenlítése mellett szabá
lyozni; minek következtében a körházpolgárok 1872. évben tar
tott közgyűlése ezen njboli szabályozást beható tárgyalás alá 
bocsátotta, egy e végből kiküldött bizottság által . tervezetet ki~’ 
dolgoztatott, ezen tervezettet végleg el is fogadta s az ennek alapján 
kidolgozott alapszabályokat felsőbb megvizsgálás, illetve jóváha
gyás végett az illetékes bányakapitánysághoz felterjesztette.

Fejtegetésünk elérte ezzel a szóban lévő institutionak ez 
dőszerinti stádiumát; s habár fentiekben a kitüzütt célt rendel
kezésünk alatti adatok fonalán megközelíteni, s ezen kebelünkben 
fejlődött s máig is fennálló, de nagyrészt ismeretlen intézmény 
történetére s múltjára kellő tájékozást nyujtaui iparkodtunk; úgy 
hisszük, hogy nem élünk vissza a t. olvasó türelmével, ha az 
épp említett szabályozati tervezetet, melylyel az eddig meglevő

állapot megváltoztatni szándékoltntott, a következőkben megvi

lágítjuk.^ terveíetti i. g-ában a körházpolgárok, cd-
digclé élvezett körmérés joga, miként ez a jelen czlksoroxat ele
jén megemlített oklevelekben, szabályokban, s borrendekben meg
állapított, hosszú szokás s gyakorlat által szentesített módon 
gyakotatott, továbbra is biztosittatik olykép, hogy a Waldbürgcr 
nemcsak a bort korlátlanul mérheti, hanem a borsöprőből készí
tett pálinkát (lagerbranntwein) is szabadon árulhatja; —  továbbá 
a 2 íj-ban kimondatik, hogy ezen jogosítvány „realjog" mely az 
illető lapon teleköuyvileg is kitüntetve levéli annak mindenkori 
birtokosára is száll; továbbá a 4. §-ban mind azon házak meg- 
emlittetnek, melyek ezen jogosítvánnyal régi idő óta felruházva 
voltak s mint olyanok ezen szabályozatban is elismertetnek u. m.

A. az I. negyedben:
1. Schuster Antal háza 1/1. sz. a.
2. Flemming Vilma háza 2/1. sz." a.
3. Az ovaugelicus egyházközség háza 3/1. sz. a.
4. Özv Sommer Alojzia háza 4/1. sz. a.
5. Özv. Vatentiny Józsefné háza 6/1. sz. a.
6. Zunn Bertalan háza 7/1. sz. a.
7. Krecstuáry Mihály háza 8/1. sz. a.
8. Fajnor József örököseinek búza 9/1. sz. a.
9. Szlamka Sándor háza t 2 l. sz. a.

10. Bogya János háza 41/1. sz. a.
11. Az apáczák háza 43/1. sz. a.
12. Az u. n. magoshoz (városé) 45/1. sz. a.
13. Gaitner Tivadar háza 46/1. sz. a.
14. VVnutsko Ferencz előbb Kachelman örökösök háza 47/1. sz. a.
15. Az akadémiai laboratórium épülete G7/I. sz. a.
16. A volt kórházi —  most törvényszéki —  épület 66/1. sz. a.

(Folytatás köv.)

Alakuljon „közmüvelési egyesület" 
Selmeczen.

Nem tudom, ha fogékony talajra talál-e az eszme? S váljon 
lesznek-e elegen, a kik nemcsak megértenek, de egész oda adás
sal és ügybuzgalommal e dolgok élére állanának is? . . .

Nem járna az egész az illetők részéről semmi áldozattal. 
Csak jo indulatá szorgalmat és tevékenységet kivan az egész. 
Ez pedig áldozathozatalnak nem mondható, ha valaki részéről 
elváratik. Sőt ellenkezőleg: hiányosan tölti be feladatát s nem 
ember az, ki magát e földi erények egyikével sem ékesíli fel.

A dolgok közepébe —  „in médiás rcs“ —  vágok egyenesen:
„Közmüvelési egyesület“-et k e l l  a l a k í t a n i  S e l m e 

c z en ,  m e l y n e k  f e l a d a t a  l e n n e  m i n d e n  o l y  ü g y e t  és 
e s z m é t  f e l k a r o l n i ,  é l e t r e  h o z n i ,  m e g v a l ó s í t a n i ,  mi  
a t á r s a d a l m i  j ó l é t e t  és  m ű v e l ő d é s t  b á r m i  t e k i n t e t 
b e n  e l ő m o z d í t a n i  k é pe s .

T á r c z a .

A tiszta levegő fontossága.
Tóthfalusi Gyula tr. közegészségtani tanársegédtől.

(A „Közegészségi lapok"-ból.)
................... Részemről szükségesnek, igen fontosnak tartom, hogy

bizonyos dolgokat ne tartsunk annyira „természetesnek1*, melyeket kissé 
behatóbban, komolyabban megfigyelni, hasznosítani kárbaveszett idővesz
tegetés és felesleges volna, ne ússzunk a felületesség és közöny amaz 
árjával, mely a gondolkozást, a körültekintést csak fitymálja, szóval; 
mely a „minden tudást" szenvelgi, — hanem igyekezzünk mindent több 
oldalról megvilágítva szemlélni, mert míg egy részről megjutalmazand 
fáradságunkért, más részről gyönyört, élvezetet szerez s mindenekfölött 
megtanít arra, hogy a különböző körülmények között öntudatos tájéko
zottsággal hassunk, önmagunk s mások physikai s szellemi jólétének 
előmozdítására. De ha már a mindennapi élet több tekintetben meg
követeli tőlünk ezt, mennyivel jobban kimagaslik e fontos követelmény 
akkor, mikor önmagunk, környezetünk és a közegészség forog kérdésben. 
Ne legyen „a köz- és magánegészségügy" csak fölkapott phrázis, üres 
divatos szó, melyért csak azért rajongjunk, mert „újság"; ne csoporto
suljunk zászlója alá, csak kíváncsiságból, legfelületesebb diletantismusból 
csupán azért, mert általában oly tételekkel foglalkozik, melyeket „min
denki nagyon jól tudni látszik", melyek gyakran nagyon „természetesek
nek" tűnnek fel, s ezzel most kimerítve hisszük a közegészségtudo
mányt? Épen nem! Az igaz, hogy talán nincs senki, ki ne tudná, hogy 
jó levegő, víz, tápszer stb. elkerülhetlen életszükségletek, ez annyira 
természetes, hogy e fölött tovább beszélni unalmas, kissé behatóbban 
gondolkozni pedig pláne felesleges dolog.

Sajnos, hogy számosán ily meggyőződésben élnek! Szcvesztegetés 
volna itt hosszasabban bizonyítani azt, hogy ez mennyire téves, hogy 
ez ránk, környezetünkre, s a tudományra is mennyire veszélyes hatással

vau. Az érdeklődés mindenesetre szép, csak az felületes ne^ legyen, 
hanem igyekezzünk „a jó víz, levegő" stb. szükségességét tovább ele
mezni, annak befolyását magán és közegészségünkre külömböző jelensé
geiben kutatni, apróbb részleteiben fürkészni: szóval a phisikai tényezők 
rejtélyeibe körültekintőbben bepillantani, hogy ezek velünk minő oki s 
okozati összefüggésben állanak; ha így teszünk, bizonyára inig egyrészt 
snem lesz minden oly hamar „természetes", másrészt öntudatosaiba 
fogjuk előmozdítani saját s a mások jólétét. Rendkívül sok, és ma még 
homályos kérdés várja itt megfejtését, számtalan természeti jelenség a 
titok sötét burkával van eltakarva még szemeink elöl, melyeknek fárad- 
liatlan, alapos buvárlata, kitartó fürkészete után jöhet el csak az idő, 
midőn a „magán és a közegészségtudoinány" megmagyarázhatja azt, 
hogy az „egészség mily drága kincs", s hogy azt minő óv- és védsze- 
rekicel biztosíthatjuk magunknak, hogy népkárokat, az emberséget meg
tizedelő pusztító járványokat és betegségeket miként előzhetüuk meg, 
távolíthatunk el körünkből, és az emberiség nyakáról. E terhes és nagy 
feladatot hagyjuk a búvárra, az általuk nyújtott positív tények s tapasz
talatok fölött azonban szokjuk meg egy kissé behatóbban elmélkedni, 
ezek iránt komolyabb érdeklődéssel viseltetni, ekkor bizonyára nem 
nyugszunk meg majd oly hamar ama naiv meggyőződésben, hogy valami 
oly „nagyon természetes", hogy azt a valamit oly „nagyon jól tudjuk", 
hanem igyekezni fogun a tudomány által nyujtottakat egyszersmint 
hasznunkra is fordítani s nem csak tudni és természetesnek fogjuk ta
lálni azt, miszerint a J ó  levegő, a jó ivóvíz" stb. stb. nélkülözhetlen 
az egészség virágzására, hanem minden áron törekedni is fogunk arra, 
mennyiben kinek-kinek körülményei lehetővé teszik, hogy a friss leve
gőt ne zárjuk ki lakásainkból. Mennyivel többre fog vezetni ez! Jelen 
soraimban oly tárgygyal fogok foglalkozni, mely már sok helyen el lett 
mondva és leírva, melyet olvasóim közül bizonyára többen természetes
nek, átalánosan tudva lévőnek fognak mondani, részemről azonban annyi 
ra fontosnak, a „köz- és magánegészségügy" egyik oly sarkalatos téte
lének tartom, hogy a többszöri, több oldalróli megbeszélése a tárgynak 
míg egyrészről jobban megvilágítja, érthetőbbé teszi azt, másrészről 
okvetlen szükséges a komolyérdeklődés növelésére. Különben is folyton 
uj eszméket pengetni akarni akkor, midőn még a létezők sem vertek
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Sclmccz és vidéke oly gazdag erőkben, alkálimban, —  és 
oly kiáltó ez eszme kivitele iránt a szükség, hogy vétek lenne 
egy pereiig is késleltetni azt

Ott vannak u tudományban és a műszakok egycságaiban 
elméletileg s gyakorlatilag képzett számos erők, tanárok, tiszt
viselők.

Ott vannak a közigazgatás, igazság szolgáltatás férüai; a 
jogot hozott és hozandó törvények intentióit jól értő és ismerő 
birák, ügyvédek stb.

Ott vannak a szépre-jóra természetszerűen fogékony fiatal 
és érettkorú lények mindkét nem részéről; a tehetős vagyonnal 
és áldozatkész lélekkel megáldott emberek.

Ezeket egyesítve: akár a földet is kilehetne talán sarkából 
mozdítani, nem hogy a Selmeczet és vidékét homályba burkoló 
tengődő társadalmi életet s az ebből származó Ínséges és félszeg 
eredményeket ne lehetne! . . .

A gyakorlati élet számára nincs külön iskola felállítva, ho
lott végelemzésben mindnyájan csak ennek kerülünk ölére és 
boldogok csak úgy lehetünk némikép, lm ennek minden csinját- 
binját jól ismerjük. Már pedig a z t  — sehol se tanítják.

Az iskolákban csak az elvont tudományokkal találkozunk. 
A hétköznapi élet speciális eseteire alkalmazva a tudomány egyik 
másik ágát vajmi ritkán halljuk és még ritkábban látjuk.

Fájón érezzük ezt rendesen, midőn már belehabarodtunk az 
élet tág ölébe. Annyi élettant tanulunk s kijutva az életbe —  az 
egészséges életmód legelemibb alapfeltételeit sem ismerjük; vagy 
látjuk, hogy sokan nem ismerik, nem követik s nem hagyják kö
vetni, azt csupán tudatlanság miatt. Annyi ásványtant, vegytant 
s iparműtant tanulunk —  s az életbe lépve —  X00 közül egy 
aligtudja leglégenyesebb földtani, ásványtani és talajtani tulajdo
nát is megmondani azon vidéknek, a melyen nap-nap után él, és 
alig törődik valaki azzal, hogy váljon lehetne-c és miként az 
adott természeti viszonyokat e tekintetben a köz- és magánjólét 
előmozdítására még jobban felhasználni? . . .

Annyit hallunk és tanulunk a  dal- és zene szépségéről s 
mégis mily kevés nálunk még azoknak a száma mindenütt, kik 
üres órájokat c nemes élvezetek gyakorlatára fordítanák, inkább 
mint akár mily más haszontalanabb és megrontóbb dologra, pl. 
ivásra, kártyázásra, henyélésre stb.

A nemzet s a  haza szeretetéről és annak egyik legfőbb, 
nyilvánnlásáról —  a hazanyelvének tökéletes bírásáról —  szintén 
igen sok szép és tanulságos dolgot hallunk tanáraink ajkairól; 
a jó és szép erkölcsöket tenyésztő irodalmi termékekről, a szin- 
irodalom és szépművészetek ápolásáról hasznos prelectiókat ön
tenek belénk, hogy kilépve az életbe mindent a sarokba vágjunk 
s szégyenére váljunk önmagunknak s hazánknak —  törve még 
a hazanyelvét is rettenetes módon; s a többi érintet holmivei 
pedig még csak álmunkban se törődjünk.

Mindezen anomáliának véget vetni, —  ez lenne hivatása a 
.közművelődési egyesület“-nek.

tartós gyökeret, meglehetősen elhibázott czél lenne —  míg uj alakba 
öltöztetése valamely már ismert tárgynak a laikus előtt mindenesetre 
bír anynvi érdekkel és haszonnal, hogy benne tanulságost, követésre 
méltót találjon, sőt hogy benne uj dolgokat, tényeket is olvasson.

Ezek után kezdjük meg tárgyalásunkat a levegővel, mely oly rend
kívül fontos befolyást gyakorol szervezetünkre, jólétünkre, mely mond
hatni a legelső életszükséglet reánk nézve. Valóban, hogy a született 
kis csecsemő erőtelyes polgárrá növekedhessek föl, hogy egy felnőtt 
ember egészségét fönntarthassa, és hogy az ágyhoz kötött szenvedő be
teg jobban gyógviílhasson, mindenek fölött friss tiszta levegőre van 
szüksége. Elemezzük csak, miből áll a szabad, friss levegő, mely a 
szervezetnek oly nélkülözhctleu tápszerét képezi. A szabad levegő 
minden helyen és minden körülmény között 20-74 r. élenyt, 7S-2G r. 
légenyt. és 0  04— 0:06 r. szénsavat tartalmaz. Ezenkívül közönségesen 
előjön még benne ammóniák nvomokban és vízgőz változó menyiségben. 
Ezen alkatrészek között egyedül az éleny bir azon képességgel, hogy 
az ereinkben keringő vért folyton megújítsa s ez által a szervezetünk 
anyagforgalmát élénkítse előmozdítsa; míg a többi alkatrészek rendes 
viszonyok között már inkább alárendelt szerepet játszatlak. Oly levegő, 
mely már használva lett, elveszti az állati szervezetre üdítő erejet, sót 
az ily levegőben különböző ártalmas bomlási termények: organikus  ̂csi
rák nagy mennyiségben halmozódnak föl, melyek nagy részének természe
tét, minőségét még jelenleg egész határozottan nem ismerjük s így ár
talmas befolyásukat részleteikben tudományosan megállapítani _ nem is 
tudjuk. Annyi tény azonban, hogy ily anyagokkal terhelt levegő kárté
kony, mert kevesebb éleny vitetvén a szervezetbe ezáltal^ a normális 
vérképzés s a  táplálkozás okvetlen szenvedni fog, minek következtében 
a szervezet gyöngíttetvén, megbetegedésekre nagymértékben hajlamossá 
válik, dondojjnk meg csak továbbá azt, hogy Bűdön születünk, a legelső 
mindenek között, hogy lélekzetet veszünk, és míg életünk ki nem alsziK
__ ébren és alvás között —  szakadatlanul Iélekzeniink keli, hogy az
evés, koplalás, ivás, alvás mindig hatalmunkban áll, vagyis ha éhesek 
vagvunlc, és mindjárt étellei nem rendelkezhetünk, levágjunk képesek 
azt'győzni bizonvos időre anélkül, hogy ezáltal szervezetünkben lénye
ges zavar állana'be; ha álom nyom el, erőltetni birjuk az ébrenlétet,

Egy közős, összetartó ős a nagy czél elérésére bölcsen vezető 
központi igazgatás alatt —  a szükséges száminál szakosztályok 
és bizottságok sorakoznának, időről időre annyi, a mennyit a kö
rülmények igazolnak, a felkarolandó ügyeli szükségessé tesznek.

A működést azonnal meglehetne kezdeni, a mint egy két 
szakosztály megalakult.

Ilyen múlhatatlanul szükséges, szakosztály lenne pl. á
I. F e l o l v a s ó  s z a k o s z t á l y .  Ilyen, tudtom szerint, már 

is létezik más név alatt talán és nem ölelve fel felolvasási czélja 
közé, minden néven nevezhető közhasznú ismeretnek terjesztését. 
Ezen azonban könnyen lehetne segíteni, világos.

II. Dal- és zene osztály és
III. , műkedvelői szakosztály. Ezek erkölcsnemesítő ismeret

terjesztő hatásuk s nyelvtani tekintetek miatt azért is szervezen- 
dők lennének nézetem szerint, mert az anyagi eszközök (mik egy 
ilyen egyesület létezéséhez és czéljailioz elkerüíhctlenül szüksé
gesek) csak is úgy teremthetők elő leginegengedhetőhb, —  kön
nyebb és —  biztosabb módon, ha azok rendre rendre dal- zene 
estélyek, szini elődadások s tombolák rendezése által élvezet és 
nemesítő gyönyör közt érdcmcltctnck ki a nagyérdemű közönségtől. 
Mert annak ugyan „csak ugy!“ kidobni való pénze soha sincs. 
Visszás is lenne: úgy és akkor kérni tőle pénzt, hogy ő azért 
mitso élvezen és ép a mikor a „közjóiét n y o m o r a i t "  akarjuk 
enyhitni az által. Egy negyedik szakosztály lehetne pl. a:

B a j n o k i  kör  (athleticni club) felölelve a tornászat összes 
ügyét: tűzoltó-, korcsolyázó egylet, nyilvános mulatságok rende
zése, stb. . . .

Ezen kívül külön S z a k b i z o t t s á g o k  lennének szervozen- 
dők egyes felkarolandó ügyek tanulmányozása avagy felkarolta- 
tása érdekéből; minők lennének pl.: a lievérkonyhák-, gyermek 
kertek-, szeretet házak-, árvaházak-, kórházak-, inenházakat, va
sárnapi iskolázást, a Paradicsomheg}- befásítását gondozó, szemme- 
ltartó stb. bizottságok . . . I n  a van. Tenni van csak hátra még 1

Katrossy N. Gyula.

Sclmcczhánya 21. 2. 187G.

Selmeczbánya egyike azon városoknak, melyek hazánk hal
hatatlan nagy fiáért kissé későn rótták le a kegyelet adóját. Kissé 
későn, az igaz, de oly őszinte tisztelettel, minő egy igazi magyar 
várostól várható, s oly ünnepélyességgel, minőt hazánk bármely 
városában is hiúban keresnénk.

A gyászszertartás f. lió 16-án ment végbe a városunk ke
belében levő számos hivatalok, egyletek, tanodák részvéte mellett. 
A menet, mely a  városházától indult ki, impozáns látványt nyúj
tott. —  Elől ment a bányász zenekar, azután a tűzoltó egylet; 
ezt követte a zászlóval négy, s a bányász jelvénynyel (arany- 
kalapács) három bányász, huszonegy akadémiai hallgató díszru
hában, az állauigymnásiumi, lyceutn ifjúsága, a törvényhatóság, 
törvényszék, hányahivatal, az akadémiai, lyccnmi, államgymná-

sőt igen csekély tiszta friss vízzel lmzamosb ideig tökéletesen egészsé
gesek lehetünk: hogy azonban folytonosan, mimlen pillanatban és sza
kadatlanul lélekzenünk kell —  akár tiszta, akár szenynyeZett legyen a 
levegő, —  hogy az ily különböző bomlási terményekkel kevert levegő 
a vért megmérgezi, és melyet az embernek nem áll hatalmában magától 
eltávolítani, hanem be kell iélekzenie, inig e légkörben él —- azt löszein 
mindenki beláthatja, és szükségtelen tovább bizonyítgatni, hogy egész
ségünk épségben tartására a legelső s legfőbb tényező a tiszta levegő.

Mindezt igen sokan nagyon „természetesnek találjak" s mégis 
vajmi kevésnek jut eszébe e fölött kissé komolyabban gondolkozni, meg 
mily nagycsoportot tesz azok száma, kik ennek ltorderejét csupa teiine- 
szetesség'böl épen semmibe sem veszik. A szegényebb, alsóbb osztalv 
pedig pláne nem is tudja! Mig a hideg, meleg és szél ellen, mert ez 
közvetlenebbül, észrevelietőleg hat a szervezetre, igyekszik magat min
denki lehetőleg védelmezni: addig a friss levegő élvezetét közönségesen 
elhanyagolják, mert a romlott levegő csak titkos ellenség, mely lassan 
észrevétlenül támadja megy az életet. Valóban nagyon fukarul gondos
kodott is a különben oly bőkezű nagytermészet akkor, midőn arra nezve, 
]io„v mit ehessünk és ihassunk meg, annyira finom szerveket adott a 
szaelás, Ízlés, látás és tapintás szerveiben; mig a levegőre nezve me
lyet belélegzünk, fájdalom nem bírunk semmi bizonyosabb megitelessel. 
Áz i«raz. minden embernek van orra, melyei körülbelül megéretheti azt, 
bo"V valamely légkör kellemetlen, csakhogy ritka ember szerencsés egy
szersmind finom orral bírhatni és látjuk, hogy a lelkiismeretesebb orrai 
embereket is sokszor nemcsak cserben hagyja orruk, hanem mily ku- 
lönbözöles Ítélnek meg bizonyos légkört. A mi egynek meg tűrhető, a 
másik előtt az már kiállliatatlan, fuiaszto stb. De ha egyformán ítél
hetnénk is  meg valamely levegőt jó- vagy roszaságara, meg; tudnunk 
k°ll azt miszerint jelenleg vegví eszközeinkkel, legfinomabb érzékeinkkel 
sem vagyunk képesek kimutatni a levegőben lebegő véghetlen apró kis 
lénveket, pedig ezek a veszélyesek, s melyek okvetlen jelen lehetnek 
már nagvmennviségbeu, miilön még a levegőt általában jónak tartjuk.

Ezekután fölkérem a t. olvasót, kövessen engem most teleli vala
mely mesterember lakásába.
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siumi tanári kar az akad. ifjúság által képezett kát sor között. 
A menetet diszruhás hajdúk zárták be.

A menet a r. k. templom elé érve, a legszebb rendben vo
nult be a templomba, mely zsúfolásig megtelt a számos részve
vővel. Az oltár előtt állott a ravatal, melyet a selmeezi lelkes 
nők által adott koszorú és Deák Ferenez mellszobra díszített 
körülötte pedig a halhatatlannak lelke lebegett buzdítva, lelke
sítve a jelenlevő ifjúságot mind arra, a mi nemes, a mi igaz, a 
mi szent s kitartásra intve az élet delét áthaladottakat: az igaz 
érdéin elöbb-utóbb elnyeri méltó jutalmát s habár a magyarnak 
nincs kőből rakott pantheoiya s nem „épít. emlékül oszlopot ércz- 
böl“, szentül megőrzi nagyjai emlékét s hűen átörökíti azt a 
késő utódokra.

A gyászmisc és szertartás után a menet —  az ullamgym- 
násiumi ifjúság kivételével, moly előtt a tanodában Ormay tanár 
tartott lelkesült beszédet — az ág. ev. templomba vonult. —  Az 
e. lelkész (Hendl Vilmos) által mondott, szépen kidolgozott, lelkes 
beszéd leírhatatlan hatást gyakorolt a jelenlevőkre, oly annyira, 
hogy az ünnepélynek —  kétségkívül —  ez képezte fénypontját.

Az ünnepély a „szózat” elénoklésével végződött.
Veres.

Ipolyság feb. 17. 187G.

Mai napra kitűzött évnegyedes közgyűlésünk alkalmával rovta le 
Houtmegve közönsége külsőleg, részint gyászisteni tisztelet tartása, ré
szint hozott végzései által D e á k  F e r e n e z  elhalt nagy hazánkfia iránti 
hála adójának szavakban kifejezett részvét. A megyeház erkélyjeríl len
gő gyászlobogó csak gyenge jelvényeid szolgált a nagy fájdalomnak, mely 
a kebleket eltöltötte. A megyeház termei szokatlanul rósz idő s járha
tatlan utak daczára megtelték minden osztályú közönséggel, mely min
denek előtt csendes ünnepélyességgel a megyei várnagy-szolgabiró P ro- 
n ay  M ih á ly  általi, régi insurectionalis feketével bevont zászló előlvítele 
s P o d h o r s z k y  G y ö r g y  megyei alispán vezérlete mellett a szent 
egyházba vonult, Resztvettek a menetben: az összes megyei tisztviselők 
kar, az ipolysági királyi törvényszék, a járásbíróság, a 02. honvéd zász
lóalj tisztikara, az izraelita hitközség előljárósápa, az adóhivatal ŝ  a 
takarékpénztár tisztviselősége, a városi képviselő testület, a temetkezési 
egylet zászlójával és számos magánegyének, úgy az egyházi mint világi 
rendből az utóbbiak sorában a kerület országyülési képviselője P a c z o -  
la y  J á n o s . A templom szinte zsúfolásig megtelt, hot még élőbbről az 
ipolysági elemi és állami polgári tanodák növendékei, valamint nagy számú 
gyászba öltözött elegáns női közönség helyet foglat. A feketével bevont 
oltár előtt emelt, számos gyertya és fáklyáktól, s a megyei kivontkar- 
dú hajdúktól környezett gyászravatalon D e á k  F e r e n e z  családi czi- 
mere volt függesztve, körül övezve gyönyörű élő virágokból készült 
koszorúval, melyet a S t e in l e in  grófi ház C h o r in sz k y  Igó gr. s mb. 
tag által küldött; egy másik szép csinált virágokból álló koszorút a 
megyei n ő e g y le t  helyezte a koporsóra, inig a harmadikét S z a b a d -  
h e g y i-B o r o n k a v  K a m illa  küldötte. A gyászmisét segédlettel Si- 
rnonyi Reszö drégelvpalánki esperes tartotta, a gyászbeszédet Ipolyság 
varos plébánosa S t é g e r  Im re , kinek megható, hazafiui eszmékkel 
gazdag, általános tetszésben részesült szónoklata híven ecsetelte a 
nemzet és hallgatóinak fájdalmát. Az isteni tisztelet végeztével a me
net harangzúgás közt azon rendben mint jött, tért vissza a megyeházhoz, 
hol nemsokára a megyei közgyűlés kezdetét vette.

A gyűlés megnyitó beszédében jelezé elnökölt alispán úr, miszerint 
megyei főispán ö ndgának Budapestem akadályoztatásánál fogva reá há- 
romlott mai nap a nehéz és fájdalmas kötelesség a megmérhetlen vesz
teségről értesíteni a megyei közönséget, mely ezt, valamint a hazát 
D e á k  F e r e n e z  halála által érte. De részéről csak nehány szóval 
akarja ecsetelni a veszteség felletti mély bánatot, mert a többi, szerinte, 
a történelem feladata. És miután a szóló alispán a megye mélyen érzett 
fájdalmát rokon szenves szavakban előadta s felemlítette volna, hogy a 
nemzet halottjának temetésénél Hontmegye közönsége is számos és 
díszes küldöttség által képviselve volt ezúttal indítványozza: 1) jegyző
könyvileg kifejezni azon fájdalmat, melylyel Hontmegye közönsége ré
széről az országos gyászban mélyen osztozik, mint különben is oly me
gye, mely D eá k  politikai elveit vallotta magáéinak. 2. Felolvastatni véli 
a megyei gyászküldöttség Jelentését, melynek leírásával a temetést ille
tőleg az megbízva lett, 3.) Megyevégzésileg elrendeltetni Deák Ferenez 
arczképének közadakozások utjáni megszerzését s a megye termébeni 
kifüggesztését, A megye közönsége által állva hallgató parentáló be
szédét azon óhajtással végzé közhelyeslés közt szónokló alispán: hogy 
vajha mindig a nagy halott szelleme őrködjék a nemzet sorsa felett!

Azután D a c s ó  P á l  mint előadója a Budapesten járt temetési 
küldöttség által választott bizottságnak, közfigyelem és tetszés közt ol
vasta úgy a történelemből vett mint saját egyéni megjegyzésekkel kisért 
leírását a temetési szertartásnak, melyet e helyütt terjedelménél fogva is 
vissza adnunk körünkön kívül esik; e jelentés azonban az elnök és Pa- 
czolay János indítványaihoz képest egész terjedelmében a megyei jegyző 
könyvében iktatatni a megyei levéltárba tétetni, kinyomatni a megye 
bizottsági tagoknak s a nagyobb megyei községeknek megküldetni ha- 
taroztatott.

Ugyan ez nap délután, még az izraelita hitközség alkalomszerüleg 
díszített imaházában szintén gyászszertartás tartatott elhunyt nagy ha
zánkfiáért, a melyen többen más felekezet beliek részéről is részt vettek.

________  r. I.

Tisztelt szerkesztő úr!
Kíváncsian vártam becses lapjának f. hó 20-án megjelent számát, 

már csak azért is, mert a múlt hét egy oly eseménynek volt tanúja,

Felelős szerkesztő és kiadó Roth Ferenez. —

inelv egy részről a mily gyászos és fájdalmas, más részről oly megtisz
telő' SeunecK városára. Értem a Deák Ferenciért tartott gyász isteni 
tisztelőiét. Nagyon sajnálom, hogy az ünnepély leírása csak a „külön
félék szűk keretű rovatába szorúlt," Ne várja t. szerkesztő úr, Imgy eu 
talán helyre ütöm a hibát,*) mert csak egy kis szerény észrevételt, 
akarok kockáztatni és egy kis helyrepótlást bátorkodom tenni. — Azt 
olvasom a gvászünuepélyröl szóló sorokban, hogy az ünnepély fényponját 
az ev. lelkész hazafias beszéde képezte, önkénytelenül támadt bennem 
azon kérdés: miért nem tartatott, ezen alkalommal gyászbeszéd a katli. 
egyházban is? talán az illető uraknak is fáj a foguk még 1873. jun. 
28-a óta? arra, hogy talán egy kis fájgyülölet lett volna az ok, gondolni 
sem merek. így ölt csak azt tették meg, mire hivatalos állásuknál 
erkölcsileg kötelezve voltak, de nem azt, mit tőlük a hazafiasaiig meg
követelt. Akkor, midőn egy nemzet minden rétege vetélkedik a tiszte
let, hála és érdem elismerésének kimutatásában, ők csak azt teszik, 
mire hivatalosan kötelezve vannak. A jelen volt közönségből többen 
kérdezősködtek ezen vétkes mulasztás oka felől, de választ senki sem 
tudott adni, észrevételt azonban nem egyet, és csípősét lehetett hallani. 
Ha a ft. esperes-plébános ur talán még nem pihente ki az út fáradal
mait, megtehette volna valamelyik segédlelkész. Ez a szerény észrevé
telem. ,

A helyre pótlás pedig abban all, hogy a r. k. gym. ifjúság az 
ünnepély csak egy részében vett részt, mert a katli. szertartás lievé- 
geztével eltávozott, mint később hallottén —  azon célból, hogy a tan
intézetben egyik tanár ur tartott emlékbeszédet az elhunyt hazafi fölött.

hy.

Különfélék.
-------- A „Fővárosi Lapok “-Imii következő honleányi felhívást ol

vastunk a „Gartealaube11 magyarországi előfizetőihez: Éppen akkor, 
midőn az egész ország át van hatva királyasszonyuuk egy magasztos 
tettétől, a „Gartenlaube* nem átallott oly czikket adni ki, mely egy
aránt sérthette a királynét és a magyar nemzetet. Nem érdemli-e meg 
ezért, hogy e  lapot minden magyar megvesse. — Módunkban áll e meg
vetést súlyosan éreztetni e képes lappal, melyet sok magyar család tart, 
főleg a nők köréből. E nőkhöz fordulok most azon felhívással, hogy a 
„Gartenlaube** jövő számát e felirattal „retour** küldjük vissza. Követeli 
ezt önérzetünk s ama hódoló tisztelet, melylyel királyasszonyunk iránt 
viseltetünk. Nagybánya, 1876. febr. 7-én Özv. Huinzer Viílorné, sz. 
Thaisz Fanni.u E felhívást, melyre a Nagybánya vidékén lakó előfizetői 
a „Gartenlaube“-nak, e lapot visszaküldték s elhatározták, hogy többé 
nem fizetnek reá elő, eddig azért nem közölhettük, mivei —  állítólag 
—  nem volt reá betű, valószínűleg azonban azért maradt ki, mivel Joer- 
ges Ágoston ő apostolsága ennek közlésével nehány előfizetővel keve
sebbet számlálna. —  Engedjenek e lelkes felhívásnak megyénk hölgyei 
is : nem oly szegény a német irodalom, hogy ne lehetne a mar megszo
kott „ Gartenlaube “-t ennél érdemesebb lappal pótolni.

-------- A selmeezi nők által Deák Ferenez ravatalára adott koszo
rú a városi levéltárba tétetett. — A koszorúra gyűjtött összegből meg
maradt 45 frt. 61 kr. valószinüleg a selineczeu létesítendő Deák alapra 
fordítatik. —  Ez alaptőke kamatai — mint mar említők — oly selmeezi 
tót vagy német fiuk köct osztatik ki, kik a magyar nyelvet megtanulják.

--------K o b u r g  Á g o s to n  h e r c e g  fáeámost rendeztet be Antal
ban s e célból legújabban 19 fácán szálitatott oda. —  Őszintén kíván
juk, hogy a fácáuos minél előbb népesüljön be, s vidékünk dísze, az 
antali kastély tavaszi lakói ez idén is szerencséltessék magas látogatá
sukkal Selmecz vidékét.

--------A n ta lb a n  két földraives összeverekedvén, az egyik leha
rapta ellenfele orrát, miért is alkalom adatott neki az orrleharapások 
ártatlan örömeinek élvezetéről liáborítlanul elmélkedni . . .  a hűvösben.

—  S z e r e n c s é t l e n s é g  a b á n y á b a n . F. hó 22-én a Fe- 
rencz-Józsefaknán egy szorgalmas bányamunkás (27. éves és 3 gyermek 
atyja) munkaközben, 194° mélységben egy rázuhanó földtömeg által 
agyonzuzatott.

-------- D y n a m it  f e l r o b b a n á s  következtében egy steffólti fiatal
iszaplász jobb keze mutató és középujját teljesen elveszte; hüvelykujja 
megroncsoltatott. —  A szerencsétlen a szélaknai kórházba szállitatott.

--------A selmeezi népbank Mart. 5-én d. u. 3 órakor közgyűlést
tartaná a városházán. — Ez évi osztalék 9%-ot tesz.

-------- A „Warte im NordenM úgy látszik elfogadta tanácsunkat s
északabbra vonult fényt terjeszteni, kiadója nagy boszuságára, ki mar 
betűket s papírt is hozatott számára.

-------- „A liptó sz. miklósi társalgó kör* a „Nár. Novinyt“ kire
kesztő köréből s „megírta megvetését azon páratlan alávalóság felett, 
hogy világrontó kezekkel be merték piszkítaui a f e l ü l  m ú lh a t  la n  j 
f é r f iú  e m l é k é t  c s a k  a z é r t ,  m e r t  m a g y a r  v o l t  és épen azon 
pillanatban, midőn az uralkodó és koldus egyaránt fájlalták a nagy 
veszteséget A piszkodólás visszaesik azon nyomorult szerzőre és méltó 
társai " Óhajtandó, hogy a „selmeezi polgári casino“ is követné azn io- 
váraljai, sz. miklósi, stubnyai körök példáját.

-------- Múlt pénteken a kolpacbi tónál egy bélabányai ember meg
fagyva találtatott.

— —  K o s s u th  L a jo s  „ H ir la p w-ját a napokban Záreczky 
Adolf bányaigazgató úr a selmeezi levéltárnak ajándékozta. E levéltár 
egyike a leggazdagabbaknak hazánkban.

--------A s e lm e e z i  h á z a s u la n d ó  ifjak Mart. 1-én d. u. 6
órakor a „szőlő1* vendéglőnél gyűlést tartanak. —  Kéretnek a tagok, je
lenjenek meg minél nagyobb számmal.

------ - T á n c z p r ó b a . Kinszky Károly táneztanítő Mart. 4-én a
Marschalkó-féle teremben bált rendez, melyre az érdekletteket tiszte
lettel meghívja, hogy tanítványai előhaladottságáról meggyőződjenek.

*) Helyre ran az ütve a mai számban. Szerk.

Beszterczebányán nyomatott Machold F.-nél.


