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SELIECZ.
SzépiroJalii, társadalmi, iö z p z la s á g i  és ta r tg ji letilap.

Hontmegyei közlöny. Megjeleli minden kedden.
Hirdetések és előfizetések Horváth A. kereskedésébe, 
a lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztö- 

séghez küldendők.

Hirdetések felvétetnek Budapesten, Becsben és 
Prágában Haasenstein és Vogleruél.

Előfizetési feltételek:
Helyben házhoz hordva, vágj- vidékre postán küldve: ;| 

Egész évre . . . 5 írt. — kr.
Félévre . . . .  2 fit. 50 kr.
Kegycdjj«u . . .  1 fit. 25 kr.

Ew éY Talány ára 10 kr.
-----------------------------------------------------------------------------

Szerkesztői iroda: Planek-féle ház.

Ilúronibasábos kis sor 10 kr. 
Bélyegdíj minden igtatásért 30 kr.

A „Selmecz“ t. előfizetőihez! ' RAy
Kérem a „Selmecz" t. évnegyedes előfizetőit, szíveskedjenek 

előfizetéseiket megújítani; kérem továbbá azon t. olvasókat, kik 
az első negyedre szóló összeget be nem fizették, szíveskedjenek 
azt beküldeni.

A szerkesztő.

Hasznos jegyzet.
Midőn Rómában a nemesség s tanács ellen kitört azon zen

dülés, melynek folytán a nép a szentliegyre költözött: történt, 
hogy a tanács „Ilenenius Agrippát“, e kitűnő ékesszólású férfiút, 
küldő oda, miszerint békéltetné ki ismét a népet a nemességgel 
és tanácsosai. Agrippa, ki a nép jellemét és szellemét jól ismerő, 
a hegyre érkeztekor, magát az ékcsszólástól megtartóztatván —  
magasztossá vált —  következő költeményt beszélő el:

„Az időben, mikor az ember tagjai egyetértésben nem állá
nak, mint most, hanem minden tag külön a maga tanácsa s feje 
után járt, a többi részek megnehezteltek, mondván: nekünk csak 
is fáradozás s megerőltetésünkkel kell a gyomornak szolgálnunk; 
míg a gyomor henyélve nem tesz egyebet, mint a neki adott 
gyönyörűségeket éldeli. Összeesküdtek tehát a tagok, bőgj' a 
kezek nem tesznek eledelt a szájba, a száj nem fogadja cl a 
neki netán nyújtott tápot; a  fogak nem fogják megrágni azt stb.“ 

E  bosszú által, midőn a gyomrot éhséggel iparkodtak meg
zabolázni, magok a tagok, sőt az egész test a végelgyengüléshez 
jutának. —  Innen kitetszett most, hogy a gyomor nem oly rest, 
nem oly tunya, mint a tagok vélték, s hogy nem is az tápláltu
nk, mint inkább táplálja, erősíti s élteti az egész testet.

Agrippa ezután a test tagjainak gyomor elleni felzendülését 
a nép helytelen haragjához és az akkori elszakadáshoz hason
lította, mire a nép gondolkodóbbá s békésebbé lón.

Ebből szép erkölcsi tanulságot szerezhetne —  magát értel
mes osztálynak nevezni szerető —  selmeczvárosi polgárság azon 
része is, mely oly kevés kegyeletet és tiszteletet szokott tanúsí
tani saját elöljárósága iránt. Óhajtjuk, hogy ne hangozzanak el 
ez aranyszavak, mint az aknában fáradozó vájár üres konog-
tatásai.

kopog 
X. iX.

Válasz annak, a kinek.
(Folytatás.)

Igen különösnek találom, hogy cikkíró a városi általános és 
kincstári különös érdekverseny közötti ellentétet is észrevette; 
a kincstár uralmát a város felett régi időkben, midőn Sehnecz 
nem vala egyéb egy aranybányánál, indokolva látom: de semmi- 
képen sem bírom elképzelni, hogy mimódon gyakorolna a kincstár 
még most is uralmat a  város felett, mikor a város polgárai ma
guk iutézik ügyeiket s a  szabad királyi város különös jogok 
élvezetében van? Befolynak ugyan a kincstári tisztviselők a vá
rosi ügyek intézésébe, de ezen nincs megütközni való: avagy 
talán nem polgárok-e ők is a szabad királyi városban? hogy 
azonban ezért a  gazdák, kézinivesek, kereskedők vagy más állá- 
suaknak a kincstári hivatalnokoknak kegyét okvetlenül keresni 
kell, az logikai absurdinn, mert a  hivatalnokok inkább a kézmí
vesekre. kereskedőkre stb. szorulnak. —  A nevezett mestereknek 
bizonyára van egyéni és szellemi szabadságuk, melynél fogva

fontolóra vehetik álláspontjukat és követendő irányukra nézve 
kényszer nélkül határozhatnak.

Ezek után cikkíró azon következtetésre jut, hogy „ez zsib- 
basztja nálunk az erők és tehetségek szabad működését!" de 
csakhamar átugrik a brennertárnai részvényekre, melyeket a „ka
maralisták" nem akartak az erzsébettárnaiakért a városnak cse
rébe adni, hivatkozván egy általánosan elfogadott gazdászatí 
elvre, mely szerint minden tárgynak csak egy ura legyen. Elte
kintve ezen gazdászatí elv valódi értelmének kifejtésétől, csak 
azon kérdést teszem: mit mondana vájjon az a részvénytulajdo
nos, a kitől azt kívánnám, hogy adja nekem cserébe lánczlud 
részvényeit a sajátomat képező miskolczi kiházasitó-cgylet rész
vényekért? Erre kiki adja meg magának a választ. Fölvilágosí- 
tásúl csak azt jegyzem meg, hogy az erzsébettárnai bányarész
vények érték tekintetében jóval a brennertárnaiak alatt állatiak.

Hogy a sclmcczi szülök fiai, vagy a kamaránál, vagy máshol 
vállalnak hivatalokat s nem itthon a városházánál, ezt fölösleges 
felvetni, mert a szülők gyermekük nevelésekor saját tapasztala
taikra és bölcs belátásukra, nem pedig a  cikkíró eszelősküdéseire 
hallgatnak. Egyébiránt, ha a városházánál a hivatalnokok nem 
függőének annyira a jövő választástól, mint inkább a képesítésük 
folytán érdemlett bizonyítványoktól, akkor ki tudja, nem változ
nának-e meg a viszonyok?

Még a hitfelekezctiség sötétségébe is belemarkol cikkíró, 
nem is tartva tőle, hogy a felzaklatott denevérek mind az ö ha
jába foguak kapaszkodni. Már, hogy a hitbeli gyűlölködés mttl- 
hatlanul a meggyőződés és közérdek feláldozását vonná maga 
után, alkalmasint nyomtatási hiba, mert nem képzelhetek magam
nak olyan müveit embert, ki, ha egyszer benne a szabad és 
humánus eszmék diadalra vergődtek, embertársát csak ezert, mert 
más hitet vall. megvetni, vagy a közérdeket, mert egyéni érde
keivel ellenkezik, feláldozni képes legyen! Xem csudáhiám, ha 
Afrikában élnénk, vagy a város lakosságának nagy részét képező 
heverek szintén a városi képviselők közé választattak volna be, 
mert akkor csakugyan volnának ott engedelmes katholikusok . . .

Miután Selmecz társadalmi állapotainak vázolása volt a fela
dat, természetesen az utolsó orsz. képviselő választás sein^ ma
radhatott érintetlenül. De a tapintatosság azt kívánta volna, hogy 
cikkíró a saját pártja iránti rokonszenvet valamint a másik 
párt iránti ellenszenvet gondosan takarja el: e helyett azonban

téren szerzett érdemeiről s kitűnő jellemvonása mindkét^ jelölt
nek ismeretes volt: megengedem, hogy a pártok vezetői nem 
mindig bírtak azon higgadtsággal, mely a kedélyhullamzasok 
lecsillapítására kiválhatott, de ez a. közérdek iránti feszültséggel 
menthető; ez okból folyt le a választás talán nagyobb izgatottság 
között, mint kellett volna.

Valinak az illető cikknek oly pontjai, melyek miatt cikkíró 
huszonötöt érdemelne; ilyen többek között az is, hogy a  pro
testánsok mindkét papja .hallomás szerint" heves philippikában 
kelt ki a jelen nem levő fairek ellen, mert nem járnak templom
ba Az e fajta kicsinyes rágalmak már csak azért sem érdemel
nek figyelmet, mert cikkíró nem vállalhatja el rájuk nezve a 
felelősséget, miután ö azokat csak hallotta . . . .

A társadalmi állapotok többi és túlnyomó része személyes
kedő modorban tett éles vonatkozásokból áll, melyek senkinek 
sem árthatnak, miután világosan kijelölt tárgyuk limes: nem is 
hiszem hosv ' akadna valaki, a ki ezen alatomos szójátékokat



magára értené, annál kevésbbé, mert feltehető, hogy cikkíró e 
tekintetben ép oly igazságos és Ilii leíró, mint más tekintetben. 
A pánszláv gyermeknevelésre nézve esak annyi jegyzendő itt meg, 
hogy ha mindaz, a mi erről mondatott, igaz volna, akkor magát 
a pásztort is, ki ily bojtárt fogadott fel, pánszláynak kellene 
tartani; már pedig városunkban senki sem kételkedik azon, hogy 
a protestáns egyház élén álló férfiak, valamint protestáns vallásu 
más polgáraink is becsületes, jó érzelmű magyarok, kik ezen 
felül netalán eltévedt jnhaiknak megtérítésére kellő tapintattal is 
bírnak. Azért örömest és megütközés nélkül hisszük el cikkírónak 
azt, hogy városunk egy évtized óta folyvást magyarosodik. Ho
gyan is lehetne ez másként, mikor városunk magyarosodása ér
dekében a városi hatóságon kívül a helybeli törvényszék, aka
démia, bányaigazgatóság, gymuasiumok, bányaiskola stb., sőt 
magok a polgárok is hazafiéi önérzetből mindent elkövetnek.

A társadalmi körök képződését sem .kisérte cikkíró nagy 
figyelemmel, ha azt állítja, hogy itt „a liaszonlelés a testvérekből 
is halálos ellenségeket csinál.“ —  Tudomásom szerint az itteni 
társadalmi körök vagy cotteriák képződésében a rokonság, szár
mazás, foglalkozás, meg az érdekközösség ugyan irányadó, de 
céljuk nem a társadalom felbomlása, hanem igenis a társadalmi 
pártok szabályozása és tömörülése, mi azért szükséges, mert vá
rosunkban sok érdek jő egymással keresztezésbe.

A mi a zsidókra nézve mondatik, az a zsidókat annál ke
vésbbé kábítja el, mert ők ennél sokkal kábitóbb szereket mérnek. 
—, Feltűnő, hogy a kereskedők mindjárt a zsidók után követ
keznek, miből azt lehetne sejteni, hogy cikkíró: zsidó; de ebbeli 
■vélekedésünket azonnal abban hagyni kénytelenitetünk, mihelyt 
kereskedői nagy talentumát átpillantottuk. E  talentum ugyanis 
még nem kellően raffiuirozott sem az anyagi, sem a szellemi ter
mékek értékesítésében, mert nem látszik tudni, hogy a kereske
delmi cikkek olcsósága és jósága mitől függ, nem tudja, hogy a 
kereskedőknek egyöntetű eljárást kell követni és a, világpiaczon 
létező árakhoz alkalmazkodni. Jól teszik a kereskedők, ha testü
letté szövetkeznek és az árak szabályozásában egyet értenek; 
hanem abból ugyan még nem következik, hogy , monopolizálják 
a közönséget, mert mindenkinek szabadságában áll jobb és olcsóbb 
árukat más városból, vagy akár a gyárból is hozatni. Elég baj, 
hogy a lisztnek Pestről való szállítása miatt a malmok és mol
nárok foglalkozás nélkül vannak; de, hogy a városi hatóság a 
malomhaszonbér kárpótlása végett a más helyről ide szálitott 
lisztre vámot akarna vetni, már az hihetetlen, mert ez által saját 
maga ellen lépne fel, miután leginkább terhelné a legnyomorultabb 
néposztályokat, melyek jó formán kizárólag ezen élclemszereu

T á r c z a .
A fényűzés ellen.

Most, midőn oly általános a panasz, hogy napról-napra szegénye
dünk s ennek okául első sorban a fényűzést, a pazar háztartást, a rósz 
gazdálkodás tartják, nem lesz érdektelen a múlt század elejéről egy 
hatósági szabályrendeletet felemlíteni, mely nagyon emlékeztet Aemiiius 
római polgármester étkezési törvényeire, melyek meghatározták, hogy 
minden egyes polgár hány tói ételt tehet naponkint asztalára. A szabály
rendelet a következő:

>1723. deczember hó 14-én tartott ülésében szabad királyi Besz- 
terczebánya kül-  ̂és beltanácsa tekintetbe véve, hogy a közelebb elmúlt 
hosszú hadviselés okozta terhek, adózások, a kedvelt bányaművelésről 
elmaradt áldás és egyéb ínséges események sok polgárt és lakost sze
génységre és súlyos adósságokba sodortak, —  elhatározta, hogy azon 
célból, miszerint az Isten sújtó kezét tőlünk elvegye s a jó rend ismét 
visszaállitasséb, a kiadások mérsékeltessenek, a kevélységet és bukást 
maga utón vonó fölösleges költekezés megszüntettessék s íny a közjó 
előmozdíttassék; minden ezen város hatósága alatt álló lakosra nézve 
egyaránt léptette életbe e következő viseleti és rendészeti szabályokat: 

MA a z  e l j e g y z é s t  és m e n y e g z ő t  i l l e t i ,  mai naptól fogva 
előkelők eljegyzése és kézfogó ünnepélyéhez több vendég ue hivattassék 
meg, mint a vőlegény és ara részéről 3— 3 személy; a középosztálynak 
részéről 2—2 és a szegények részéről csupán 1— 1 személy, az illető 
szószólón kívül. Ki e szabály ellen vétene, az, ha az első osztályba tar
tozik: 6, ha a másodikba: 4, és ha az utolsóba: 2 remis forintot köte
les: birságul fizetni; azonban tetszés szerint, kevesebb személyt is szabad 
hívni, többet azonban semmi esetre sem.

2. Az előkelők menyegzőjéhez, hová csal: a tanácsbeliek, nemesek, 
a J )1ílcz~ t‘s bányapolgárok értetnek, legfeljebb 18 férfi és ugyanannyi 
nő es hat koszorúszűz, vagy együttesen vegyes 42 személy (az idegen 
vendégeken kívül) hivattassék 24 fit, birság terhe alatt; a középosztály
beliek lakodalmára (hová a vagyonnal bíró és érdemes polgárok soroz
tainak) csupán 10 férfi, 10 nő és 4 szűz, vagy vegyesen 24 személy 
12 frt büntetés alatt; a kisebb lakodalomra pedig legfeljebb G férfi, G 
no es 2 hajadon, vagyis összesen 14 személv hivattassék, G frt, bünte
tő s terhe alatt.

3. Mennyiben eddigelé divatban volt, hogy a lakodalom alkalmából 
a vőlegénynek nyilvános ajándékokat és adományokat tettek a vendégek,

tengetik életüket. A kincstárnak tulajdonát képező és a kamarai 
udvarban berendezett élelemszer boltot cikkiré nem látta soha, 
alkalmasint ezt is csak hallotta . . . .

(Vége kőv.)

A bányavárosok, s az „úgynevezett*1 reser- 
vált erdők.

Adalék a kir. fisats természetrajzúhoz; közli Crynrgyik Gyula h, 
ft<li/véd.

Alig van kérdés, mely a bányavárosok közönségét mélyebben ér
dekelhetné, mint ezen ezikksorozatnak czime. Azért kötelességet vélünk 
teljesíteni, lm a „Selmeez44 olvasó körének figyelmét e tárgyra felhívjuk. 
E tárgy száraz is, mulattató is. Száraz — a mennyiben fáról értekezik, 
mulattató, mert. alkalma nyílik az olvasónak olyas mit megtanulhatni, 
mit eddig —  hinni sem mert volna. Mert. e tárgy feletti elmélkedéseink
ben gyakran fogunk találkozni a jogi személyek ama fiijával melynek 
újjai a bányavárosok történetében — vörös nyomokat hagytak hátra 
lépten nyomon. Melyről ellehet sóhajtani, hogy „adtál uram esőt, de 
nincs köszönet b e n n e s  „adj a fiscusnak szállást — kiver belőle.41

Mik azok a „reservált erdők ?“ Maga az elnevezés felel meg erre. 
*— Keservéit „fenntartott44 nem jelentvén egyebet, mint egy tárgynak 
bizonyos különleges czélra való rendeltetését.

Ezen értelemben valamennyi erdő „reservált44, mert az erdőnek 
egyes egyedüli czélja és rendeltetése — az embert — fával ellátni.

A bányász a „reservált4' erdőt meg olyannak képzeli, hogy ott, hol 
bánya müveltetik és erdő van a bányaüzem faszükséglete praeferenter 
fedezendő ezen erdőből.

A fiseus — mint a kincstári bányaüzem képviselője — végre úgy 
értelmezi a reservált erdőt, hogy „minden bánya, folyó, út, erdő, —  a 
fejedelem mint magyar király kamarai jószágát képezvén — a fejedelem 
azon erdőt, a mely neki tetszik, egyszerűen sajátjának deklarálhatja, s 
abból a magán tulajdonost — szerezte légyen bár ez, a legtörvényesebb 
s jogszerűbb úton — egyszerű hatalom szóval kizárhatja.

A fiseus persze e mellett egy csöppet sem törődik avval, hogy 
Magyarországban —  a tulajdon és birtolcszerzés módjai — törvénysze- 
ríileg megliatározvák. Hogy Magyarország fejedelme —  nem absolut, 
hanem alkotmányos fejedelem. Hogy Magyarországban a törvényhozó 
hatalom a fejedelem és az ország között megoszlik. Hogy tehát Magyar- 
ország hatalom szóval tulajdont törvényszerüleg szerezni nem lehet —  
hogy végre Magyarországban, magán tulajdont, egyoldalulng még a feje
delem sem terhelhet szolgalommal.

sőt épen e célból ő minél több vendéget meghívni igyekezett, ezen rósz 
szokás jövőre nézve inegszüntettetík; ha azonban mégis, különösen a 
rokonok közül valaki a lakodalom előtt vagy után a házasfeleknek szí
vességből valamit ajándékozni önként akarna, ez az illetők szabad tetszé
sére bizatik.

4. A lakodalom napján az összegyűlt vendégeket a  vőféuy Írásba 
foglalja, a sorrendet megállapítsa és hangosan kikiáltsa, mely szerint a 
jó rend és egyetértés fentartósa végett, a feljegyzett férfiak és nők 
páronként az esketésre a templomba és onnan ismét vissza, minden 
hivalkodás és ellenkedés nélkül, menni kötelesek: hasonlóul feladata lesz 
a vőfénynek, a feljegyzett párokat illően az asztalnál elhelyezni, felü
gyelvén arra, hogy mielőtt az asztalhoz ülnének s a feltálait étkekhez 
nyúlnának, a vendégek ájtatos imát mondjanak el.

Szint ily feljegyzett sorrend szerint kell temetések alkalmával is 
a megjelent közönségnek, férfiaknak és nőknek egyaránt menni és a 
szertartás után visszatérni. Ennélfogva

5. A lakodalom alkalmával a vőlegény menyasszonyával jókor dél
előtt a hét bármelyik napján (kivéve pénteket és szombatott) tartozik 
az esketésre sorrendben a meghívott vendégekkel együtt, körnienetben 
gyalog a templomba menni és úgy intézkedni, hogy déli 12 óra kongá- 
sakor a nászvendégek már az asztalhoz ülhessenek. A vőlegény köteles 
fáradozási díjul a vőfélynek még a felszolgálat előtt a virágcsokron és 
tafota szalagon kívül 4 frtot adni; minélfogva a vőfélyt pálezanyujtás 
jövőre megszüntettetik és ő a szükséghez képest maga pálezáját hasz
nálhatja. A középosztályu lakodalomban a vőfély a virág és szalagon kivül 
2 y2 irtot s  a harmadrendűnél jutányosabb díjért tartozik kiszolgálni.

6. A lakodalmi vendégség akkép rendeztessék, hogy az ebéd az 
előkelőknél három fogásra legfeljebb 18 tál ételből álljon, a középosztá
lyunknál legfeljebb 12 s a szegényeknél G tálból, 18, 12 és illetőleg 6 
frt. büntetés súlya alatt. Tortákat és pástétomokat, mik egyébiránt az 
étkek számába betudandó!:, azt az előkelőknél szabad felhordani, a 
másodosztólyuaknál valamivel kisebb mértékben, a szegényeknél pedig 
egyáltalában nem. A sültek szintén ne vegyesen egy tálon, hanem elkü- 
lönözve adassanak föl. A drága cukros készítmények szintén megszün
tetnek; ellenben közönséges édes sütemények és gyümölcs-csemegék 
mérsékelt felhordása megengedtetik.

7. A lakodalmi v e n d é g e s k e d é s ,  a további gyülekezés és lak- 
mározás teljes megszüntetése mellett, az előkelőknél legfeljebb két s a 
többieknél csupán egy napig tarthat; az ez ellen cselekvők 2 t, 12 és 
illetve 6 frtnvi birsaggal fognak bűntetteim.

8. Mi a z e n é s z e k e t  illeti, ezek az előkelők lakodalmánál tett 
szolgálataikért legfeljebb tíz s a középszerűeknél hat frtnvi díjjal elé-
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A fiscus tehát a bányavárosok és ezek magán tulajdonát képező 
erdeit illetőleg is így okoskodik. A bányavárosokban bányák is, erdők 
is vannak. A bányák és erdők fejedelmi jognál fogva — a felséget ille
tik egyes egyedül — ergo a bányavárosok erdei a bányakincstárt ille
tik — tehát azokban más mint a bányakincstár nem intézkedhetik.

Alkalmunk lesz — oknyomozúlag kimutatni — mennyire fejlődött 
a bányakincstárnak eme rögeszméje a legutóbbi két század óta — s 
végkövetkezményeiben hová vezetett.

Tény, hogy még ez idő szerint is 4 bányaváros erdei a bányakincs
tár kezelése alatt állnak — s tény, hogy kirívóbb módon — magán 
tulajdon a világon sehol sem sértetett meg — mint a bányavárosok er
deit illető — esetben.

S ideje már, hogy akadjon valaki a ki eléggé merész, hogy a va
lódi tény állást leplezetlenül a közönség elé tálalja — s ki meg merje 
a kincstárnak is mondani azt, hogy ő t. i. a bányakincstár — törvény 
előtt nem egyéb mint bármely másfél — s hogy a bányakincstárnak 
sem lehet — magán tulajdont illetőleg, nagyobb praerogativát vindikál
nia csak azért, mert „bányakincstár!?"

iJe térjünk vissza a tárgyhoz, s kisértsük meg kinyomozni: hogy 
támadt és fejlődött ki ama viszony, mely a bányavárosokat — magáit 
erdeit tekintve — a bányakincstár kezébe szolgáltatta kegyelemre ir
galomra.

, (Folytatás köv.)

Nehány szó Selmeczbánya ifjaihoz!
Nem rég ideje olvastunk egy mondhatni magasztos eszmét 

helybeli közlönyünkben, mely Selmeczen egy „közmüvelési egye
sület “ alakítását czélozá. Úgy látszik azonban, hogy ez eszme, 
mely a maga valójában nagyszerűnek nevezhető, nemcsak hogy 
fogékony talajra nem talált, hanem eddigelé még csak a komo
lyabb megbeszélésre, s az eszme mikénti valósítására éppen nem 
ösztönözte városunk t. közönségét. —  Ezen körülmény indított 
engem tehát arra, hogy e tekintetben egy pár szót koczkáztassak.

Ugyan más czimet óhajtottam volna e pár észrevételemnek, 
melyet a közművelési egyesület alakítására vonatkozólag el va
gyok mondandó, nehogy azonban szerény nézeteim közzététele 
épp azok figyelmét kerülje ki, kikhez e nehány sort úgy szólván 
kizárólag intézem, czélszerűnek véltem megnevezni mindjárt a 
czimben a czímzetteket: a selmeczi ifjúságot (nem értve az „ifjú
ság" alatt kizárólag az akad. ifjakat.)

Katrosai N. Gyula által a „Sehnecz" 9-ik számában elvet
tetett ugyan egy nemes mag, —  melynek teljes kifejlődése maga 
után vonná társadalmi életünk magasbb fokra való felvirágzását

gedjenek meg; ellenben a szegények szabadon alkudhatják ki a díjazást. 
Ezúttal mindennemű p é n z  g y ű j t é s  akár a zenészek, akár a szakács
nők részére, vagy más célra raegszüntettetik, úgy szintén a nem régóta 
szokássá vált úgynevezett h a j n a l  és k ö r z e n é lé s ,  mellyel a lakoda
lom után a nő vendégeket szokták megtisztelni, jövőre végkép megtil- 
tatnak.

9. A k e r e s z t e l ő i  é s  k e r e s z t e l é s i  költségeket illetőleg, a 
hatheti betegágyasnak meg ne engedtessék, hogy pereczet és csemegét 
a komaaszonyok közt egyszere osztogasson; hanem csupán vagy az egyik, 
vagy a másiknál maradjon; ellenben, ki mindkét eledelt osztogatna, az 
kíméletlenül 12 frtnyi bírsággal illettesék; aminthogy minden a keresz
telést követni szokott túlságos vendégeskedések is ezennel szigorúan 
megvitatnak.

10. A múlt időben többrendbeli visszaélések és rendetlenségek ke
letkeztek a becsületes e z  éh  é k n é l, különösen az ni mesterek beavatá
sánál azáltal, bog)’ azok a kelleténél nagyobb díjazással terheltettek, 
mi által ők sokszor oly adóságokba keveredtek, melyekből egész 
életükön át ki nem vergődhettek; annálfogva szigorúan rendeltetik, hogy 
ezentúl, az ifjú mester beavatásánál, mielőtt ő az illető díjt letenné, 
neki a ezéhszabályok alkalmazkodása végett felolvastassanak és meg- 
magyaráztassanak; különben az ezt figyelmen kívül hagyó nagyobb ezéh 
12, a középszerű 8 és a csekélyebb 4 ftnyi bírsággal fog huntettetni. 
Egyszersmind megszüntettetik a gyakori fölösleges gyülekezés és ez  éh 
la k  o z á s , mi által a felszolgáló uj mesterek iparuk üzésétől és élelmi 
keresetüktől nemcsak visszatartóztatnak, hanem a munkától is rendsze
rint elszoktattatnak.

11. Jövőre nézve tehát köteleztelek  a e z  éh  m e s te r e k , hogy 
ifjú mesterek beavatásakor, ha az előbbi pontiján megszabott sort tel
jesítek, velők a tekintetes tanácsnál jelenjenek meg, mely azután meg
határozza és megállapítja, mennyit tartozzék az ifjú mester a mesteri 
egyetemnek vagy a ezéhnek, akár étkekben, akár borban vagy pénzül 
adni. A mely ezéh, vagy mester azután e rendszabály ellen vétene, az 
10 írttal fog bűntetteim. A r e m e k  megbiráfásánái is a hiányok és ki
fogások a rendeli túl ne büntet tessenek. Ezúttal figyelmeztetnek az 
összes mesterek, az alább kitett büntetés terhe alatt, hogy egymás közt 
békességesen éljenek, a fenyíték megszabásánál ki ne hágjanak s egy
mást ne szidalmazzák és ne beestelenitsék. Ellenkező esetben mindkét 
czivodó fél a városi ügyész által a városházára fog felidéztetni s a ve
szekedés indítója 24 frtnyi birsaggal illettetni.

( Vége köv.)

—- mely azonban úgy látszik nem találta meg egyelőre a kedvező 
talajt, melyben csirát hajtva a további növekvésnek örvendhetne. 
Mondom e g y e l ő r e ,  mert keletkezhetnek vagyis jobban mondva, 
íveli hogy teremtsünk viszonyokat, melyek mellett a csírázásra 
még fogékony mag, a fejlődéséhez szükséges feltéteket megnyer
hesse, s azok élvezetével a további növekvésre képesitessék. Ily 
viszony létrehozására hivatva van első sorban Selmeczbánya ta
pasztaltabb s már érett korú közönsége, második sorban a szép 
eszmék iránt lelkesedni tudó ifjúság. Az első közeg —  legyen 
szaluul hinnem —  már megtette vagy legalább megteszi e kedve
ző viszony létrehozatalára nézve a szükséges lépéseket; s nekem 
van szerencsém felszólítani az ifjúságot —  mint a második köze
get —— azon törekvésre, hogy az elvetett, de még csírázásnak 
nem indáit magnak, adja meg első sorban azon szükséges felté
teleket, melyek a fejlődést lehető gyorsan eszközöljék azaz „tegye 
meg az ifjúság az első lépést a közművelési egyesület alakításá
hoz." —  Igaz ugyan, hogy mi, kik az effélékben (s még sok 
másban is) még kevés tapasztalattal s tapintatossággal dicseked
hetünk, nagy fába vágnék ezúttal a fejszét s lehet', hogy talán 
belé is törnék, de az ily próba sohasem vált még senkinek 
szégyenére s bár valamely kitűzött ezél talán távol is van, még 
nem szabad elejtenünk, sőt annál buzgóbban s nagyobb kitartással 
kell feléje törekednünk, mert „távol czélok kitűzése csak inkább 
biztosíthatja közelebb czélok elérését.11 A czél ki vau tűzve, va
lósítása van csak hátivá még.

Erre nézve vagyok bátor az ifjúságot azon körülményre 
figyelmeztetni, hogy a közművelési egyesület alakítását czél ózó 
czikk szerzője Katrosai N. Gyula úr a működést azonnal lehe
tővé teszi, mihelyt egy-két szakosztály megalakúit. Ennélfogva 
egész bizalommal szólítom fel az ifjúságot, hogy a magasztos 
eszme valósítására az első lépést tegye meg azáltal, hogy egy 
ily osztály alakítására vállalkozzék. A tervet m e r é s z n e k  igen, 
de k i v i h e t l e n n c k  éppenséggel nem tartom, már csak azért 
sem, mert vaunak városunkban egyének, kiknek vezetése alatt 
ily osztály sikeresen végezné kitűzött működését. —  S most le
gyen még szabad e működésre uézve egy pár észrevételt, illető
leg egy indítványt felhoznom. Szerény véleményem szerint az 
osztály, mely az ifjúság által képviseltetnék legczélszerűbben fe
lelne meg czéljúnak, ha a természettudományok tanulmányozását 
venné saját körébe. Itt azonban meg kell, hogy jegyezzem, szerin
tem ez osztály célja nem lenne idegen szerzők müveiből termé
szettudományi felolvasásokat tartani (ámbár a  czél elvétve ekkor 
sem Ienue) hanem „Selmeczbánya és környékének természetrajzi 
szempontból való tanulmányozása." Ezen indítvány észszerüségét 
s mihamarabbi kivitelét a legégetőbb szükségek egyikének neve
zem a következő okokuál fogva:

1) Selmeczbánya és környéke úgy ásváuyuővény —  mint 
állatvilág tekiu tétében a gazdagabb vidékek közé sorozható, s 
ugyancsak ezen körülménynél fogva megérdemli a  bár fáradsággal 
járó, de eredményre mindenesetre vezető kutatást s vizsgálódást, 
már csupán azért is, mert vidékünk természetrajzi szempontból 
való vizsgálásával eddigelé kevesen fáradoztak, (tisztelet a kivéte
leknek) s egyátalán az itt előforduló s létező úgy növény mint 
állatfajokra nézve kevés positiv adattal rendelkezhetünk; az e 
tekintetbeni kutatás tehát minden nagyobb áldozat nélkül is ke
resztül vihető, s egy pár év lefolytéval fontos adatokkal szolgál
hat a tudománynak*)

2) Érdekes gyűjtemények lennének összeállíthatók vidékünk 
ásvány- növény- s állat világából mi kétségkívül szintén hasznos 
következményeket vonna maga után, mert ezáltal úgy helybeli, 
mint más intézetek gyűjteményei a hiányzó alakok által könnyen 
pótolhatók lennének.

3) ily osztály alakítása által az abban működő tagok bizo
nyos önállóságra tennének szert, mert itt okvetlenül feltételeztetik 
az önálló kutatás. Tudjuk pedig, hogy az önálló kutatás s vizs
gálódás szellemi önállóságra szoktat s tanít; a szellemi önállóság 
pedig legeslegfőbb feltétele a szaktudománynak. Ebből következ
tetést vonva: szakemberek akarunk lenni talán kivétel nélkül, 
mihez a természettudományok ismerete mindenesetre szükséges,. 
igen, de helyes ismerethez bizonyos szellemi önállóság nélkül nem 
juthatunk, erre pedig az önálló kutatás tanít, ennél fogva az 
indítvány jóváhagyása illetőleg elfogadása —  egy természetrajzi 
osztályt alapitni —  nemcsak hogy nem czélszeríi, de sőt mnlhat- 
lanúl szükséges is.

S még számos egyéb okokat lehetne itt felhozni egy ily 
osztály alapításának szükségességére nézve, miket azonban a 
fennebbiekuél fogva részint feleslegeseknek vélek felemlíteni, más
részt pedig a lap tere azt jelenleg nem engedi.

így lS74-ik évi gyűjtéseim között két új pók fáj találtatok: Ckiracantüiiun 
raniculuui, (0. Hermán) és Liocraimm Koeüii (0. Hermán.)
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Jelen soraim függelékét képezze még azon erős meggyőző
désem nyilvánítása, hogy egy ily osztály alapítása alapkövét ké
pezné az alapítandó s nagy jelentőséggel birő „közművelési egye
sületnek", s működése kihatna nemcsak társadalmi életünkre, de 
magára a természettudományra is, s nem vádolhatna a lelkiisme
ret bennünket azért, hogy itt —  természetrajzi tekintetben oly 
gazdag vidéken —  létünk alatt, nem igyekezhetünk volna elvál
lalni vészünket azon munkálkodásban, hogy vidékünk természetrajzi 
tekintetben ne legyen „terra incognita" üres hézag. Éppen minket 
illet az, hogy e hézagot munkálkodásunk által kitöltsttk, minthogy 
éppen mi vagyunk azon helyzetben, a kik legjobban hozzáférhe
tünk. —  Ez tagadhatatlan.

S ezekután ezennel felszólítom az érdekletteket, legyenek 
szívesek ebbeli nézeteiket illetőleg indítványaikat minél rövidebb 
idő alatt közzé tenni, hogy a további teendőkre nézve a megbe
szélés mihamarább megtörténhessék.

V lkolinszky Jenő,
erdész akad. hallgató.

A mosónő.
Nehány év óta (írja Jókai Mér a „Hon“-bán) egy nagyon 

hasznos intézményuyel szaporodott meg a főváros: a mosóintézet* 
tel. Ez egy tövissel megkevesbitette a házi asszonyok martyr- 
koszoriyát, a szapulási kínszenvedésektől. A mosó-intézet a fehér
nemű felfrissítéséről sokkal olcsóbban, gyorsabban gondoskodik, 
mint az otthoni szapuló teknő. A főmosólté maga a zárt vasko
csival házról házra já r átvenni a szennyest s kézhez adni a 
tisztát. A vésznapok alatt ez a zöld kocsi sem já rt: a mosó
intézet is a vizafogó területén van. De azért nincs az a víz 
alatt. Szerencsésen magasabb helyre épült s kőkerítés védi körül 
az ár ellen. Azon a vésznapon, mely a vizafogó lakóira nézve 
siralmasan emlékezetes marad, a szerencsétlen városrésznek csak
nem minden felnőtt lakója á ' fenyegetett Tictoriagáíat bámulni 
tódult ki, otthon csak a kis gyermekeket hagyták. A mosó-intézet 
gouduoknője egy pár mosónővel egyedül volt az intézet épületé
ben. Egyszer aztán felriad a rémkiáltás: jön az árvíz! Az ár 
áttörte a Victoriagátat. Meneküljön, ki merre lát. E rémkiáltásra 
az elhagyott házakból kifutó gyermekek ösztönszerű lég mind a 
mosó-intézet felé futottak. De már a kapu felől nem juthattak 
oda, mert az odajárást elzárta a víz, hanem a kert felől, melyet 
erős kerítés fog körül. S ekkor az a szegény asszony maga hozzá 
fogott, azokat a szegény gyermekeket a kerítésen át felszedni. 
Hatvan gyermeket hordott át a falon. Karjai megmeredtek az 
erőfeszítésben. Ehhez a munkához erő kellett. De következett a 
másik munka, a mihez már gyöngédség kell. Hatvan gyermeket, 
a ki mind atyja és anyja után kiabál, elcsttitani. A szegény 
asszonynak, a mi kévése volt, abból hirtelen vacsorát főzött a 
kis vendégsereg számára: meleg rántott levest s elhelyezte őket 
a nagy ruhaszárító terembe, a hol most ruha nincs, de jó meleg 
van. S hogy addig a míg a vacsora elkészül, agyon ne sírják 
magukat, volt egy néhány font cukor a fiókjában, azt feldarabolta 
apróra s kiosztotta a sirók között, hogy csilapuljanak el. Egyszer 
aztán eléje jön egy csinos kis hároméves leányka (egy molnár 
leánya) s azt mondja neki. „Hát én kapok cukrot? jó néni! 
Lássa, én nem sírok." Majd megette ezért a szóért. „Hogyne kap
nál?" S kiosztotta közöttük mindenét. Csak másnap találtak a 
szülők gyermekeikre a mosó-intézetben; a jó gondnoknő még 
örült neki, hogy azért a kis gyermekért, a ki nem sir, csak 
harmadnapra jöttek el. De azért nem sirt.

Különfélék.
-------- Neugebauer Antal bűvész márczius 22-én Selineczen a bu

dapesti árvízkárosultak javára előadást tartván, az előadás tiszta jöve
delmét 6 frt. 20 krt átszolgáltatta a kapitányságnak.

—  —  T ö r v é n y s z é k i  v é g t á r g y a lá s  volt f. hó 15-én Vádló 
Nitsch József; vádlottak: Weinberger órás és Huber József tornatanitó. 
A vádló s több tanú állítása szerint múlt év okt. 2-án a „szőlő” ven
déglőben a dacsópártiak mulatván, közibök vetődött nehány zsigmondysta 
s két fél között czivódás támadt, mi közben H. J. Nitschet arczán meg- 
karczolta s hátba ütötte; Weinberger pedig egy ólom —  vagy aczél- 
fővel ellátott bottal homlokon sújtotta, mire Nitsck vértől borítva elesett.

A vádlottak az ellenök felhozottakat tagadják. Kir. ügyész tekin
tetbe véve azt, hogy az ütés az ember legnemesebb testrésze: a fej 
ellen irányoztatok;, tekintetbe véve, hogy az eset oly időben adta magát 
elő, midőn a kedélyek izgatott állapotban voltak s így könnyen e m b e r 
é l e t  eshetett volna áldozatul, vádlottak tettét bűnténynek kéri nyilvá- 
mtani s W. 5 havi, Hubert 3 havi rabságra s a fél által követelt 26 
frtnyi költségek megtérítésére kéri elítélni.

\®dő ügyvéd (Mácsay) itt nem lát bűntényt; nem egyéb az, mint 
íln^  összegyűlt két pártbelieknek tömegben összekoczczanása a 

nélkül, hogy valami gonosz szándékból céloztatott volna: kéri a t. tör
vényszékét, hogy a tényt k ih á g á sn a k  miuősitse s hogy mint ily en  
felett hozzon ítéletet.

A bírák egy negyedórái tanácskozás után Weinbergert könnyű testi 
sértés vétségében vétkesnek mondották ki s egy havi egyszerű fogságra 
Ítélték; Huber József verekedési kihágás miatt 8 napi egyszerű fogságra 
ítéltetett. — A könnyű testi sértés vétségében elmarasztalt első vádló 
20 frtnyi fájdalomdijban, 2 frt. orvosi látleleti költségekben és a bántal
mazott ‘fél által felszámított 1 frtnyi fáradozás! és élelmezési költségek
ben külön, a vizsgálati költségekben pedig mindkét vádlott egyetemle
gesen marasztaltatott el. Mindkét vádlott fellebbezett.

--------A selmeczi m. kir. bányász- és erdészakademiai ifjúság, „ál
talános társaság- és társaskörének” dal-, zene- és vivócgvlete 1870. 
évi április hó 6-án a Marschalko-féle teremben tánczvigalommal egybe
kötött, zártkörű „Hangversenyt és Vipróbát” rendezem!, a hazai vízká
rosultak javára. Ilelyárak: Ülőhely 1 frt., állóhely 60 kr. Jegyek előre 
válthatók Érti Vilmos és Zuan Bertalan uraknál. Kezdete 7 ornkor. —  
Müsorozat: 1. Nyitány Monteechi czirnü operához Bellini-től, előadja az 
akad. zenekar. 2. „Honfidal”, Ábrányi K.-tól, előadja az akad. énekkar.
3. „In’s Ilerz hinein”. tenorsólo Abt F.-töl. 4. „Stumme Liebe“, quintett 
Mayerbeiger-töl. 5. Itomance Afrikainő czimű operához Mayerbeer-től, 
előadja az akad. zenekar. 6. „Maiennacht”, oktett, tenorsólóval Abt 
F.-töl. 7. „Árva leányhaj”, gróf Festetieh L.-tŐl., előadja az akad. ének
kar. —  Ezután csoport és szabad vívás.

--------J e g y v á l t á s .  A napokban értesültünk arról, hogy két
kedves előfizetőnk múlt hó 9-án eljegyeztetett: ltoth Irma k. a. jegyese 
Liszbáuer Antal úr, Rotli Flóra k. a. jegyese Rüll Lajos úr. — Midőn 
mindkét párnak zavartalan boldogságot kívánunk, megjegyezzük, hogy a 
szájról szájra kelő liirek szerint, hogy városunk „házasulandó iljai” 
között is ugyancsak nyilazgat Ámorka, a így valószínű, hogy ezután 
gyakrabban fogunk lapunk ujdonsági rovatában e kedves hangzású sza
vakkal találkozni: j e g y v á l t á s ,  h y in en  slb.

--------M e g fa g y o t t .  A hodrusi túnuk ő r e  — fejébe szállváu a
lő r e ,  a helyett, hogy e g y e lő r e  honn maradt volna a ( lő r e  —  a tó
hoz ment p ih e n ő r e  s megfagyott; s most az ég ő re .

-------- Városunk összes lakossága szívvel — lélekkel igyekezik az
árvízkárosultak sorsán enyhitni. A hatóság segélyt gyűjt, a hivatalok, 
egyletek adakoznak, a lelkes nők az ifjúságtól támogatva szinielőadást 
rendeznek az üdvös célra. —  Óhajtandó volna, ha nem csupán péuz- 
beli segélyben, de ruhában is részeltetnék a szerencsétleneket. —  
Sokan örümestebb válnak meg használt de még viselhető ruháiktól, 
mint nehány forinttól; a vaspályákon--bérmentesek az -ilynemű szál
lítmányok: adjunk, küldjünk a hidegtől dermedőknek ruhát! Ha ne
velő intézeteink növendékei a szülők s rokonok névnapjára szánt relatív 
értékű kézimunkák helyett kis öltönyöket, fehérnemüeket (kicsinyek szá
mára) varrogatnak össze, ezoren fogják áldani kis kezeiket s ők min
denkor kedvesen fognak visszaemlékezni azon időre, melyben a j ó t e v ő k  
sorába avatták fel magukat.

------ Megfagyott. Katiiénál' György bélabányai lakos kokú-
munkás f. hó 19-én a bélabányai tónál megfagyva találtatott. — Való
színűleg eltévedt a nagy lió miatt, midőn munkából haza menni akart.

-------- Helmreich Károly selmeczi születésű fiatal kereskedő, ki
magát f. hó 16-áu a Gellérthegyen agyonlőtte, egyik levelében azt irta, 
hogy óráját, lánezát s egyéb holmiját, mi a „Vadászkürt”-ben van, az 
árvízkárosultaknak hagyja. Rokonai ez iránt a fővárosi kapitányságtól 
megkérdeztetvén, helyben hagyták ama végrendeletet.

-------- Az Istenáldástárnában f. bó 17-én egy hevér robbantás al
kalmával közvetlen jobb szeme mellett megsértetett egy messzire elhul
lott kődarabtól.

-------- A napokban azon kellemes hirt kapott szárnyra, hogy gáz-
világitásunk lesz; —  azonban most értesülünk róla, hogy azon bécsi 
vállalkozók, kik a gázkészüléket megvenni szándékoztak, már eltávoztak, 
anélkül, hogy az alkut megkötötték volna.

--------A márczius 15-két az akad. magyar társaság is inegülte,
mely alkalommal egy társulati tag szépen kidolgozott alkalmi beszédet 
olvasott fel.

-------- A V e z ú v  k i t ö r é s e ,  mclylyel a nyughatatlan tűzhányó
oly hosszú idő óta fenyegetőzik, bekövetkezett. A kitörés e hó 17-dikén 
kezdődött; a láva Pompeji felé ömlik. A kitörés oly erős, hogy roppant 
lávatömegeket nagy magasságba felvet. A hegy csúcsát hófehér füsttö
meg veszi körül, melyen a láva tüze keresztül* csillámlik.

-------- Vetéseink állása. Szántói járás (márczius 22.) Az őszi veté
sek a téli időszakot jól kiállották, ámde a gyarapodás nem felel meg a 
várakozásnak. A hó első felében azonban a kedvező időjárás folytán 
meglehetősen erősödtek, jelenleg uj hóval lettek befedve, s a változó 
fagy beáltával fejlődés nem mutatkozik. A tavaszi vetést a gyakori eső
zés s a jelenleg beállott fagy és hóesés következtében nem lehet foly
tatni. N.-raarosi járás. Takarmányban szükség van. A barmok egészsé
gesek: répa és burgonya jól tartja magát.

Nyilvános elösmerés.
A „Bányászati és Kohászati lapok" 187G. évi 2-ik számában meg

jelent következő közleményért: „Az É j s z a k a m e r ik a i  e g y e s ü l t  
á lla m o k  a r a n y  s e z ü s t  b á n y á s z a t a  s a n n a k  le g ú ja b b  j e l e n 
s é g e i"  hr. Mednyánszky Dénestöl" — járuló írói díjat 12 frt. 30 krban, 
a szerző mltgos br. Mednyánszky Dénes úr —  az akad. „ S e g é ly e g y 
le tn e k "  adományozni szíveskedett.

A midőn ezen öszveget nyilvánosan nyugtázzuk, — egyúttal a mltgs 
báró úrnak — ez, — úgy már alkalmakkor is a „Segélyegylet" iránt 
tanúsított kiváló érdekeltsége és áldozatkészségéért — hálás köszöne- 
tünket nyilvánítjuk.

Selmecz 1876. márczius hó 23-áu.
Az akad. „Segélyegylet" nevében: 

Várady Gyula,
segélyegyleti alelnüL-.

Felelős szerkesztő és kiadó Roth Ferer.cz, — Beszterczebányán nyomatott Maohold F.-nél.


