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A z ipariskolák fontossága ós szükségessége 
hazánkban,

(Folytatás.)
Franciaországban az ipariskolák a lyceumbkkal ősszekap- 

csolvák úgy, hogy ezekkel egy födél s közös igazgató vezetése 
alatt állanak. Minden ily ipariskola 4  évfolyamból áll, melyeket 
12— 16 éves növendékek látogatnak. Élöadatik itt francia nyelv 
és irodalom, modern nyelvek, történelem, földrajz, erkölcstan, ipar
törvény, nemzetgazdászat, kereskedelmi számtan, könyvviteltan, 
mathematika, természettan, technológiai vegytan, terményrajz te
kintettel az iparra, rajz, mértani rajz, ének és testgyakorlat, A 
helyi viszonyokhoz képest vannak még külön szakiskolák, me
lyekben az ipar bizonyos ágait ápolják mint pl. Lyon, Kocliefort, 
Lilié, Pau stb. városokban.

B e l g i u m b a n  az alsó közép iskolák, az úgynevezett „atlie- 
naea“ egyszersmind ipar és kereskedelmi iskolák. Az athenaeum 
humán vagy' reál, a reál irányú athenaeum ismét alsó és felsőre 
oszlik. Az alsó három évfolyamból áll s az általános műveltséget 
adja, a felsőnek pedig 3 szakcsoportja van: tudományos, keres
kedelmi és ipar szakcsoport. Minden szakcsoport két évfolyam
ból áll.

H o l l a n d  királyságban (3 'A millió lakos) van 30 felsőbb 
polgári iskola, 5 iparos szakiskola (Amsterdam-, Haaga-, Utrecht-, 
Gröningen és Lenvarden-ben) ezen kívül 26 esti ipariskola.

A n g o l o r s z á g  minden városában s számos községében ta
lálunk ily nemű iskolát (Mechanic’s Institutions), melyek nagyobb 
részt iparos testületek, társulatok által alapítvák és fentartvák. 
Legnevezetesebb a  „Yorkshire Union ofMechanics Institutes” Bo
bért Baines által alapítva, mely testület már 1853. évben 20.000 
tagot számlált s 127 kisebb egyletre oszlott. Ezeken kivid van 
Londonban iskola munkások számára is az úgynevezett „London 
AVorldngmen’s College”, melynek 400— 500 hallgatója vau.

A külföld e téreni előrehaladottságát a fentebbiekből eléggé 
láthatjuk, s hogy hazánk e tekintetben mennyire hátra van, azt 
könnyen megmondhatnák azok, kik a mi iparosainkkal s a kül
föld iparosaival érintkeznek. Ha tekintetbe veszszük, hogy a már 
fennebb említett vvürtembergi királyságnak alig van két millió 
lakosa, könnyen elgondolhatjuk, hogy ott az iparososztály hiva
tásának magasztosságát jobban tudták felfogni mint nálunk, hol 
még 15 millió lakos sem bir annyi ipariskolai tanulót felmutatni.

Hogy a mi ipurososztályuuk az ipar körébe vágó, a kor kö
vetelte ismereteket sem sajátította el, annak oka mindenek előtt 
az ipariskolák hiányában keresendő. E  hiányt pótolni a törvény- 
áltál biztosított p o l g á r i  i s k o l á k  volnának hivatva; ámde köz
tudomású tény, hogy ezen iskolák mennyire eltértek eredeti cél- 
joktól. A polgári iskolák tantervében vau ugyan említés, hogy 
az oktatásnál figyelemmel kell lenni az iparűzök szükségleteire, 
azonban a tapasztalás az ellenkezőt bizonyította be; a polgár 
iskolák a küzéptanodáknak surrogátumai voltak s jelenleg is csak 
azok.

Ha korunkban valaki az ipariskolák szükségességéről bőveb
ben értekezni akarna, az kétségkívül felesleges dolog volna. Mert 
hisz azok szükségessége ma már általánosan el van ismerve 
annyira, hogy c tekintetben az érveket gyűjteni s a logikát igény
be venni szükségtelen. A realismus és iudustrialismns gyökeret 
vervén az emberi szellemben, ezt mái- régen a gyakorlat meze
jére terelték. Korunk uralkodó ideája lett a gyakorlati irány s 
minél tovább annál többen csoportosulnak ez eszme zászlaja alá. 
Hogy az úgy fog történni, azt a  közel jövő fogja bebizonyítani. A 
jelenlegi nézeteket tekintve nem kell attól tartani, hogy a régi tu

nyaság, közöny annyi emberi erőt fog tétlenségre kárhoztatni. S 
minthogy pedig ezen gyakorlati irány nem csak hogy fentartja 
magát, hanem fokonkint mindig nagyobb és nagyobb kört fog biz
tosítói magának, elodázhatlanul szükséges tehát, hogy az a gya
korlati (ipar) iskolák szervezése által támogattassék. Az egyesek, 
a községek és az állam osztozkodnak úgy a materiális mint im- 
materialis nyereségen, mit az ipar nyújt. Azon országban, hol az 
iparos szellemet az iskolák ébresztik, fenntartják és tovább fejlesz
tik ; hol a találmányok, njabb vívmányok a gyakorlati iránynak fe
lelnek meg: ott az ipar tetőpontját érte el. A nemzeti szedem reális 
iránynyal vau körül hálózva s ennek következtében az országban 
meghonosul a jólét s a polgárosodás tágabb tért nyer. Az ipar
iskolák szervezése-ez iránynak felel meg. Az ipariskolák felállí
tása által felette szép feladat : az iparűzök kiképeztetése, oldatik 
meg. Az iparososztály jelenlegi viszonyai ezt égetően követelik-. 
A k é z m ű v e s  o s z t á l y  m ű v e l t s é g e  a - n a g y  t ö k e  e l l e n  
sú l ya .  Hálunk az iparűzők osztálya a gyakorlati iskolák hiá
nyában e szellemi erővel még nem bir s épp ezért a világ szín
padán ama állást el nem foglaltuk, melylyel egy más művelt 
nemzet már évek óta büszkélkedik. Az intelligentia a vagyonossá" 
szülője s ennek kifolyása a műveltség. Korunk nagy követelmé
nyei értelmes iparosokról! gondoskodást hangosan sürgetnek. Az 
iparos szellem szükségességét minden ország érzi —  ha csak nem 
akar lenni passív bámulója a civilizált államok vívmányainak. Csupa 
bölcsészekből és theologusokból álló nemzet a merő realismus 
jelen korszakában, alig ha volna képes existentiáját fenntartani. 
De nem is lehet, hogy az országban csak egy irány karoltassék 
fel. Az ország csak úgy haladhat előre, ha mind a két irány úgy 
a materiális mint intellektuális képviselőkre talál. A nemzetben 
a gyakorlati irányt terjeszteni az ipariskolák hivatták. Ha ha
zánk a  többi európai művelt nemzetekkel versenyt futni akar: 
úgy képzett iparosokra vajmi nagy a szüksége. A tehetség a mun
kával és tökével, a találmányok e forrásával támogattatik. Az 
állam jóléte a tudomány, az ipar és a művészet föltételein alap
szik. Ha e vagy amaz állam a tudomány, a művészet, az ipar 
pártolóit nélkülözné, annak okvetlenül az lenne a következménye, 
hogv megelőzve a szomszéd államok által anyagilag elszegényed
nék! és szellemileg, értelmileg alásülyedue mind azon időszakig, 
míg csak kebelében a tudomány, művészet és az ipar iránti ér
deklődés fel nem ébredne. Mit használ a pénz az éleselméjű vál
lalkozónak, ha minden tervei képzett kézművesek hiánya folytán 
dugába dőlnek. Ezen alapigazságokat c század elején Sait-Simon 
francia socialista éles logikája állította fel s tanítványai ez eliek 
tovább terjesztői voltak. Megdönthetien ama nézet, mely szerint 
nem elég az, ha valamely korszakban csupán egyesek állanak a 
tudomány magaslatán, hanem szükséges, hogy a tudomány, a kor
igényelte' ismeretek a társadalom minden rétegében^ megliouosul- 
janak. A tudománynak a köznépben való mily mérőbein elterje
dése határozza meg a nemzet műveltségi fokát. 8 a miként állítjuk 
ezt a műveltségről ugyan az áll egyes szaktiulomáuynyal^is. A 
szakiskolák által az ifjúságot a gyakorlati élet számára előkészí
teni célozzuk. A magyar ipar nem rendelkezvén müveit, szak
képzett iparosokkal a külföldi iparral szemben napról napra ha
nyatlik. Ezen előnyöket s anyagi jövőnk kérdését az „orsz. ipar- 
terjesztő egyesületek” valamint hazánk némely városai jól tudták 
felfogni, midőn iparunk felvirágoztatása céljából iparos szakisko
lákat szerveznek. így Piivigyén az 1S75. évi apríl hó 4. a gyapjú 
szőlészet felélesztésére „iparfejlesztő iskola”, apríl 6. Zay-Ugró- 
cou mfimetszö és faragó tanműhely, 20-án a treucséui, 22-én a 
rajeci tovább képző iskolák, május 9-én pedig a Csallóköz-somorjai 
műfonási és május 23-án „a női házi ipartaumükely” nyittatott.

(Vége köv.)
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A bányavárosok, s az „úgynevezett41 reser- 
vált erdők.

Aduiéit « kir. fisciui tirmíMetrajitiltot; kiüli Gyuryyik Gyula h.
ügyvéd.

(folytatás.)
A bánya és ásváuyregale eredete hazánkban oknyomozólag 

ki nem mutatható. Annyi bizonyos, hogy II. Géyza kormánya alatt 
már megvolt, —  s tekintve hogy ezen korszakba esik Frigyes 
német császár által Milano bevétele után a ráncait mezőn meg
tartott országgyűlés; mely alkalommal nevezett fejedelem 4, híres 
bolognai jogtudós által a római jogból a regalé-kat átültette a 
német jogrendszerbe és a többi között a bányászatot is fejedelmi 
regálénak kijelentette; ama kölcsönösség, mely a 11. és 12. szá
zadban —  hazánk fejedelmei és a német császárok között fennállott; 
__joggal engedi következtetni, hogy az időtájban a bányászat
—  mint fejedelmi regálé —  honunkba is átttltettetett.

A gyakorlatra nézve nagy eltérés mutatkozik. Mert inig I. 
Hajós a magánosok telkeit, hol ásványok találtattak  ̂ kárpótlás 
mellett elvétetni rendelte —  Zsigmond a növelést mindenkinek 
saját telkén megengedte —  de fele haszon, es elővételi jog mellett. 
Mátyás ismét Lajos után indult; utódai attól ismét eltértek.

Az 1492: 30 t. ez. a só kivételével, bár mely rendű embe
rek földjén, területén és határán, hol arany vagy ezüst réz stb. 
találtatnék, megengedi az illető föld tulajonosának —  hogy bányát 
áshat és növelhet, csakhogy a királyi jog —  vagy urbért, mely 
erről jár, és a királynak jogához tartozik, a királynak hűségesen 
beszolgáltassa.

A bányászat mint királyi regálénak ezen fogalmából öuként, 
de csakis az következik, hogy az ország királya, a házai összes 
bányaügyre felügyel, s azt a törvény és szokás értelmében igaz
gatja, az arany és ezüst elővételi jogát gyakorolja — a bányászo
kat kiváltságokkal felruházhatja —■ a bányászat feletti bíráskodást 
báuyabiróság útján gyakorolja, stb.

A korona, tehát az állam, magán bányászatot, az Árpád kori 
királyok alatt nem űzött.

III. Béla király 11SG. évben —  évi jövedelmeit feljegyezvén, 
ezen jegyzetek között a pénzverésből befolyó jövedelemként 80,000 
Marka ezüst fordul elő —  a bányászatról azonban említés sem 
történik.

De a vegyes házakból! királyok is, inkább politikával és 
hadakozásokkal voltak elfoglalva, hogy sem a nyugalmat feltéte
lező bányaüzemmel foglalatoskodhattak volna.

így Albrecht király 1439. Június 15-én nejének, a király 
urbura és pénz verdéi jövedelemből 14000 arany forintot utal
ványozván, kincstári bányászatról s annak jövedelmeiről nem tesz 
említést.

Beatrix királynő 1498. évi márczhls 12-én a körmöczieknek 
hetenként kiszolgáltatandó 2 frtnyi segély pénzt utalványozott, hogy 
ennek scgétségével kutatásokat eszközölhessenek. S midőn Ulászló 
nem bírván Beatrix királyi özvegynek 200000 frtnyi hozományát 
visszafizetni, ezen összeget Thurzó-éktől kölcsön venni kényszerült
—  ezért nekik a Zólyomi váron kívül a 7 bányavárost is elzá

T á r c z a .
Műkedvelői előadás.

Bevezetésül bocsánatot kell kérnem, hogy az előbbi előadást oly 
rövid keretbe szorítva írtam le, de hiába, nem lévén már több hely nem 
is lehetett többet írnom! Hibámat most helyre akarom hozni s kissé 
bővebben leírni azon élvezeteket, melyeknek részese voltam aprít 2-án, 
a második műkedvelői előadás alkalmával. Először is ki kell jelentenem, 
hogy az egész társaság mind játékát, mind pedig altaljában színpadi 
fellépését tekintve —  úgy látszik —  már bele élte és találta magát a 
színészi tempóba. Biztonság a föllépésben, nyugodt és meggondolt játék 
s a lámpaláz tökéletes hiánya jellemezték az előadást. —  A mi eleinte 
félelmet okozott, az most már megszokottá sőt kedvessé lön.

Minden szereplő úgy szólván bele élte magát szerepébe s legke
vésb é sein zavartatta magát a jelenlévő nagyszámú közönség által.—  
A vígjátéknál elkerülhetlenül szükséges jó kedvet semmi sem zavarta, 
ha csak talán az a gondolat nem, hogy ez az utolsó fellépés, az utolsó 
találka, melyet e víg és kedélyes társaság önnönmagának adott, hogy 
masoknak élvezetet szerezzen. „Finis coronat opus" ez volt a jelszó, 
melylyel a játék megkezdődött s  nem volt roszúl választva, mert az 
előadás a két hónapi tanulás, gyakorlat —  és fáradozásnak méltó és 
örvendetes befejezése volt. —- Mindenki érezte, hogy maradandó jó emlé
ket kell a közönségnél hagynia és teljes erejéből iparkodott kárpótolni 
es megjutalmazni azt áldozatkészségéért és jóvoltáért. Most lássuk egyen- 
kint a darabokat.

, .. 4: ^ függöny fölgördül s a várt előadás helyett a társaság
tatija jelenti a mélyen t. közönségnek, hogy a darabok közbejött aka

logosította —  ezt bár törvénytelenül, de még is csak mint ezen 
bányavárosok* úgynevezett földes ura tévé.

‘ Bányák, mint elidogeníthetlen koronái jövedelmek, csakis az 
1514. h  2. 3. t. ez. 1008. 22., 1G22. 40. t, ozikkekbrn fordul- 
nak dó  — tehát, az állami bányaüzem is, kezdetét ezen törvén,y- 
czikkeket közvetlen megelőzött időkben vehette.

Mindezt azért hoztuk elő, miszerint a közönség ebből meg
győződjék, hogy a bányavárosok saját erdőiket szabadon használ
ták és kezelték mindaddig, mig az államnak illetőleg fiscusnak 
közvetlen érdekeltségénél fogva oka nem támadt a bányavárosok 
vagyonához nyúlni. Ezen ok pedig azon pillanatban megvolt, a 
midőn az állam, illetőleg államkincstár — magán bányaüzemmel 
foglalatoskodni kezdő.

(Folytatás köv.)

Hasznos jegyzet.
(Folytatás.)

Szomorú tapasztalásból tanultuk, hogy mily kicsi lépést kell 
tennünk a finomságról az erkölcsi romlottságra. A hajdani dara
bos önviselet maradványaival eltemet tetett nagy része az ősi 
magyar őszinteségnek és egyenes lelkiségnek. Egy pallérozott 
éles elme gyakran nem más, mint ravasz titkolódzó ember. Sok 
visszaél tehetségével, bővebb ismereteit finom csalásokra fordítja.

A szives részvételt, mely még zsenge korában szokása volt 
nemzetünknek, most nem gyéren egy udvarias főhajtás s mély 
illetődós hímzett szavai pótolják. Eldődeink nagylelkű szilárdságát, 
nemzetünknek ama dicső jellegét, némi könnyelműség — mely 
minden felett felületesen szárnyal át —  gyermeki bábjátékok 
kedvelése, a kiilországi divatok, szokások fáradhatlan utánzása s 
kicserélése váltja fel. E  boldogtalan járványnak tulajdoníthatni, 
hogy az üres fejű kalandorok, piperöczök, arszlányok s kérkedők 
gyakran szerencsésebbek a tudományos, tapasztalt és érdemekkel 
tetézett férfiaknál. Mióta ily kárhozatos ragály lepte erkölcsein
ket, az egész emberiséget nagy veszély fenyegeti.

Milbiller (Geschichte XXII. Jhrg.) szerint „ezt a felvilágo
sodásnak kellene ugyan orvosolni, de fájdalom! az emberek rit
kán használják azt jó célra." Mennyiben vonatkozhatnak a német 
tudós eme szavai a jelen viszonyokra . . . azt. az olvasó igazsá
gos ítéletére bízom. Szerencse, és ezer szerencse még, hogy tőben 
találkoznak, kik tisztább fogalommal bírván, ezen korszellem 
szemfényvesztő szüleményei ellen vértezett kebellel küzdeni bátrak.

Nincs is ok, miért némuljou meg a magasztosan érző szív 
és nyelv. —  Az idők bal viszonyai miatt sok tiszta és jó ízű 
forrásnak mindaddig csak rejtve lehet folydogálnia a föld gyom
rában, mig egy szerencsés nyílás által az ismét számtalanok eny
hítésére szolgálhat. Adja a végzet, hogv enyhítsem mi előbb!

N. N.

Tisztelt szerkesztő úr!
Gaitner Tivadar aláírásával a „Selmecz" 11-ik számában szemé

lyeskedő megtámadás jelent meg ellenein, melyet kellő szó nélkül nem 
hagyhatok. Gaitner Tivadar ur selmeczi tekintélyként áll elő kettős 
minőségben, mint a kereskedői testület elnöke és mint a takarékpénztár

dályok miatt — általános szörnyüködés, mert mindenki azt biszi, hogy 
nem is lesz „színház" — fordított rendben fognak előadatni. Az ijedtsé
géből felocsúdott mélyen t, közönség e rövid fellépést is a tetszés mo
rajával fogadta és belenyugodott abba, bogy ma mindent fordítva fog 
látni. Következetesség kedvéért én is fordítva kezdem a számozást s azt 
mondom, hogy

Nro C. „lm Wartesalon erster Classe." Vígjáték Hugó Mtiliertől; 
oly darab, mely nem csekély felfogást és képességet, valamint élénk 
játékot igényel, hogy hatással legyen. A hatás nagy mértékben meg volt, 
tehát a játék is jó volt. Csak két szereplő és egy k e r n y e l  fordul elő 
benne, de ez a két szereplő felért tízzel is. A női szerep a mi kedves, 
szeretett és szellemdús vendégünknek Lander Irén kisasszonynak jutott, 
kire legjobban illenek Clauren szavai „Sie achackerte und laclite, spinek 
und witzelte, wie ihr das Schuiibelcken gewacliseu war, dass einem das 
Herz iui Leibe lacbte."

Szeretetre méltó és finom könnyedséggel, eleganciával majd víg 
majd komoly modorban kell e darabban játszani és Irén kisasszony nagy 
mértékben bírta ezt valósítani. Ö mngarnngát adta benne, midőn egv 
szellemdús hölgyet játszott, ki „nuf eine wttste Insel verbannt Königiii 
durch Esprit ist“, bogy a szerző szavaival éljek.

A duzzogási jelenet valamint a kibékülés utánni különösen sike
rűiteknek mondhatók. Méltó társa volt játékában ilene úr, ki igen jól 
képviselte a fiatal 01110614, kinek esze és szive helyén van, csak nyelve 
jár sokszor kissé meggondolatlanéi. Kellemes külseje és modora nem 
tévesztették el hatásukat a közönségnél sem, ki első fellépésekor már 
hizelgő tapssal fogadta. —  A szerelmi vallomást oly hévvel játszotta, 
mintha nem is lett volna színpadon. AVeinberger úr adta a kernyelt. 
Igen ügyes maszkot választott, önkénytelenüí eszembe jutott az a tagba
szakadt német ganimédes, ki líécsben folyton kínzót! szolgálntkézségével. 
Különben „peeh“-je volt, mert a rumos üveg is feldőlt, meg a pezsgő
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igazgatója, hogy nagyobb nyomatőkot kölcsönözzön fellöpösönek ellenem 
egyes igénytelen egyéniség ellen. Cicero pro rtomo ana. De ö nagyobb 
leneket kerekített n dolognak, mint valóban van. Védelmezi a takarék- 
pénztárt, szolid intézetnek hirdetvén azt. Ez mint buzgó igazgatóidtól 
szeji is, természetes is. — De kérdeni, hol volt azon intézel cikkemben 
csak egy szóval is megtámadva? vagy szolid volta kétségbe vonva?

Hasonló hibás és félszeg álláspontról tüzel rám a kereskedői tes
tület nevében és érdekében is, melyet én, mint ilyent szintén nem érin
tettem; hanem csak n é m e ly e k e t  bizonyos szempontból. Itá pedig 
sehogy sem czélozhatlani, ki már nem is boltos kalmár, csak a múltban 
volt az, s akkor is kifogástalan, minők ugyan mások is voltak s ma is 
vannak. — Vagy oly finom köztök a társulati kötelék érzéke, hogy mi 
az egyiket kellemetlenül érinti, az mindnyájának fáj? Akkor tegyék meg, 
hogy senki se legyen közöttük, kinél valamit gáncsolni lehessen, hogy 
e miatt a többiekre is gyanú ne eskessék. És Ím e  némely egyesek 
megrovását saját megsértetéséuek veszi az egész testü let; akkor egy
szersmind magáévá teszi azoknak megrótt hibáit, részessé lesz azokban, 
miket kimenteni akar.

Midőn pedig a kereskedelmi testület mentegeti a takarékpénztárt 
s ez Viszont amazt: itt könnyen azon gyanút keltheti, hogy kölcsönös 
érdekből kéz kezet mos, ugyanazon egy személyben egyesítve, két külön 
testben egy lélek, s így mindkét irányban saját ügyökben prókátnrosko* 
'ük. Ekként magok Ismerik el s bizonyítják azon kölcsönös szolidaritást 
a kettő között, melynek gyanúját elhárítani akarnák. Általános szem
pontból puskázni, mikor csupán egyesekről vagy némelyekről volt szó: 
ez fallacla logica, mit elfogulatlan felgondolással olyan is tudhat, ki a 
logicát nem tanulta. Néhány fa még nem erdő. Fölvetett és másra kent 
rafogasokat nem állított állításokat megtámadni, cáfolni: annyi mint ko
holni, hogy az illető discreditáltassék. Ez ugyan könnyű dolog, de nem 
szép jellem.

Oly szándékosan elfoglalt ferde szempontból hozza fel a kereskedő 
testület hazafiságát is a provisorium alatt, valamint kész adakozóságát 
is  jótékony célokra; mik áitaiain nem lettek érintve. — Legfeljebb a 
hazafiasság, de csak azon okból érintetett, hogy az árut nagyobb részt 
külföldről szállítják, mit senki sem cáfolhat meg.

A zsidók után meg csupán annyiból említetnek, hogy ezekhez ha
sonlóan összetartanak, mit csak nem lehet prostituálásnak nevezni; hi
szen testületet képeznek, midőn más iparosok céhei megsziintetvék s 
most is testületileg lépnek fel ellenem. Arra nézve pedig, hogy n ém e
ly ik  többet szed szakállára, mint a mennyit bir, hiába hivatkozik valami 
bécsi körök, vagy meg sem nevezett vidéki hírlap véleményes nyilatko
zatára. Itt más tények szólónak, miket a takarékpénztár igazgatója és a 
kereskedői testület elnöke maga legjobban tud és néha elvétve meg is 
mond. Mindamellett én azokat név szerint nem hoztam fel. Ezt a dis- 
cretio és a józanul felfogott helyi közérdek tiltotta. De most rá kény
szerítenek.

Ha szolid üzletnek tartatik az olyan, melynek hitele van és meg 
nem bukik saját hibája miatt: akkor gondoljon vissza kereskedelmi 
elnök úr maga, hogy valami 20 üzletből nem sok év alatt a következő 
tizenöten buktak meg tudtommal: Falkovits, Dendaii, Prandel, Nadel, 
Hornyánszky, . . . , Hanfel, Miivius és Perczián, Benus, . . . , Mayer 
Frigyes, és egy épen akkor, mikor a. támadás elle
nem öltöztetett. —  Egyik elhaltnak hagyatéka null von null volt; egy 
másik meg —  pedig az elsők közé tartozott —  fél annyival több pás-

Siviít hagyott hátra, mint aktívát, mik mind köztudomású dolgok. — 
Kkkóut igaz, hogy csak haláluk után derül ki némelyek vagyoni állapota.

Midőn 1*11 amaz adatokhoz képest valóságon alapuló s csak néme
lyekre célzó megjegyzéseimben aránylag elég keveset állítottam s ezt is 
mar ezen kereskedelmi testület légből kapott koholmánynak és roszlelkíí 
rágalmazásnak kereszteli: ugyan milyen lelkűnek tarthatni emez önhitt
ségtől dagadozó nyilatkozatukat ? Hátha még többet mondok vala. amint 
csakugyan lehetett volna! Hátrább tehát az agarakkal Gaitner uram és 
társai, kiálthatom tehát inkább én, ki lígysem szoktam agarázni, vagy 
vadászni sem nyulakra, sem hiú dicsőitetésre; hanem inkább ellenem 
szerveztek most is tömegesen mintegy hajtóvadászatot, sértve vélt hiú
ságból, tennen hangoztatván érdemeiket.
. Mielőtt tehát valamely ezikk alá írná nevét, jól gondolja meg, az 
igazság érzete vezeti-e vagy csak hiúsági viszketeg? A mostani nagyon 
magún viseli bizonyos Kapantissimus modorának bélyegét, ki, mikor liem 
volt igaza, ferdítésekkel, lefogásokkal s sopliisticával törekedett mást 
ledorongolni.

. Kt‘llc! le.n ,anaesailta*; is arra nézve, bog;,- mivel foglalkozzam inkáid) 
szerény köröndien, tartsák meg maguknak; valamint a hcrsülntcsség 
azon gyémántjait, melyek állításuk szerint szakátaikban ragyognak, 
szintúgy nem irigylem.

Megjegyzem meg, hngy kár magát oly fénykörrel küriilvétetui akarni 
mely előtt mindenki vak tisztelettel hajoljon meg; kár uehántsvirágcsnk- 
rot képezni, melyet csak csodálni és dicsérni szabad. A kiválasztott, 
kiváltságolt néposztályok megszűntek létezni.

Tanáéi.

N yílt tér*)
A f. év márczius 25-éu tartott műkedvelői előadás alkalmával 

Pisckl Adám úrra ezélzó szavaimat ezennel visszavonom.
Selmecz, april 8-án 187B.

Weyszer.

Különfélék.
~  —  N é p e s e d é s .  A selineez-bélabányai ev. egyházhoz tartozó 

szülőktől született az 1875-ik évben 79 gyermek; egybekelés 39 pár: 
halálozás G5. —  A hélabányai katli. egyház anyakönyve felmutat; 49 
szül. 19 egvbek. és 4G halálozást. —  Nem mulaszthatom el e  beíveli

nek megemlítése nem lehet érdektelen a közönség előtt.
-------- A seluieezi népbank az lS75-ik évben 255.078 fit. 3G kr.

bevételt 254,142 fit. II kr. kiadást, tehát 509.220 frt. 47 kr. forgalmat 
mutat fel. Cselekvő vagyona 103.GS7 frt. 10 kr szenvedő vagyona 97,981 
frt. G5 kr. nyereség 5,705 frt. 3G kr. A közgyűlés tekintettel arra, hogy 
a kedvező eredmény nagy részben az igazgató és a kezelő tisztek érde
me, elhatározta, hogy a fennmaradt 521 frt. 52 kr. mint szabad rendel
kezés alá eső összeget közöttük tiszteletdíjúl felosztja: és pedig az 
igazgatónak, 120 frt. aligazgatónak 100 frt. pénztáruóknak. s ellenőrnek 
egyenként 120 frt. a szolgának 15 fit. ezenkívül a kath. és evang. is
koláknak egyenként 15 frt; a szegényeknek pedig 12 frtot.

*) E rovat alatt közlöttefcért nem felelős a szerkesztő.

sem akart eldurranni: de valódi kernyel nem jő zavarba s így ő sem. 
mert egész flegmával húzta ki a közönség kacaja közt dugaszhúzóval a 
csökönyös dugaszt.

Nro 5. „A miniszterelnök bálja* irta Balog Tihamér. A nagyra
vágyó pesti spíszpurgerné, ki hadjáratot indít férje pénzes zsacskója 
ellen, ki fényleni és pompázni akar a nélkül, hogy tudná voltaképen, 
hogyan is kellene azt tenni s  ki hol összes szeretetreniéltóságát, hol 
pedig gunyjáiiak mérges nyilait szedi elő. hogy férjét egy kis költeke
zésre rábírja------------------ úgy hiszem eléggé irtain körül a szerep ne
hézségét, hogy a t. olvasó méltányolni tudja azt a gondos, fáradtságot 
és tanulmányt, melyet személyesítöjénél igényel. De a mi a legfőbb há
romszor kell benne öltözködni, még pedig rövid néhány perc alatt, mely 
öltözékek közt kettő báli toilette! S ezt Kuschel Irma k. a. a társulat 
magyar művésznője létrehozta! Hölgyek, kik engem is annyiszor elkí
noztatok hosszas öltözködéstekkel és késedelmezéstekkel, bámuljatok és 
tanuljatok! A mily gyorsan és szépen öltözködött, oly jól játszott; mind 
mozdulatai, mind arckifejezése s általában egész játéka öszliangzó volt 
szerepével. Mellette a táti szokott nyugalmával és ügyességével, Aranka 
k. a. kedves szép alakjával és naivságával sokszor derült hangulatba 
hozták a közönséget. Az egészet igen jól egészítették ki Wolf és Cseh 
urak, íigv bog)’ a  különben műkedvelőknek kissé nehéz darab simán, 
fennakadás nélkül és a közönség megelégedésére folyt le.

Nro 4. No itt vagyok, a hol t. i. kezdenem kellett volna. ..leli 
verbrenne meine Schwiegennutter.1' Ha a közönség már eddig is sokat 
nevetett és jól mulatott, úgy e  darab alkalmával, mely telve van komi
kai helyzetekkel, még a legkomolyabb ember kedve hrugójáuak búrjai 
is felstimmolódiak. Három fiő szereplő volt itt is, már a kik t. i. leg
hosszabb és leghálásabb szereppel bírtak. Titze Mimié k. a., ki az élet
ben oly kedves és szeretetreméltó, sziute megijesztett a vén zsémbes 
asszony szerepében, oly élethíven játszott. Szerepét jól felfogta és

helyes módon is adta azt elő. Menten a túlzástól a  helyes középúton 
haladván mégis számtalanszor ragadta nevetésre és tapsra a közönsé
get. Férje Kachelmanu úr méltó párja volt: összepászoltak s kivált a 
kettős jelenetben tűntek ki. Az iigyefogvott ügyetlen szerelmesben 
örömmel ismertünk a megszakálltalanított tátira, Márkus úrra, ki meg
mutatta, hogy nemcsak mint papa. hanem mint politikus udvarló, —  ki 
a mamánál iparkodik először kegybe jönni. —  is megállja a sarat, bár 
szerencsétlenül is, a mennyiben t. i. az orra elől viszik el a lányt. Ku
schel Aranka k. a. volt a lány, kire Trieblcr uramnak tájt a foga, ne 
búsulyon, nem ő az egyedüli s vigasztalódjék avval, hogy a kisasszony 
kedves és szép játékával még többet hódított magának. Wagnerné mint 
szép jelenség, Fiscber és Seefranz urak pedig mint jó sziuészek halha
tatlan érdemeket szereztek maguknak a kisdedek körül, kiknek javára 
játszottak. S így végire jutottam a tudósításnak s szinte fáj a lelkem, 
hogy ezt a szép társaságot elhagyni vagyok kénytelen; a mi oly vonzóvá 
tette, az a hölgyek szeretetreméltóságán és szépségén kívül az a példás 
és szigorú rend volt, melyet annak erélyes igazgatónéja, Farbaky Piroska 
úrhölgy tudott behozni és fenntartani. Bámulatos türelmet és kitartást 
tanúsított, melyre a jó és nemes cél lelkesítette. Éltesse őt is meg 
mindnyájukat az Isten, hogy még sokszor találkozhassanak ily nemes cél 
kivitelében. Előadás után egy kis tánczocska is volt, melyben a jó ked
vet a híven teljesített kötelesség érzete fokozta: valódi színész élénk
séggel és kedvvel folyt a mulatság, habár a jó kedvet az a keserű gon
dolat néha néha megzavarta, t. i. hogy most már mindennek vége. Midőn 
pedig a társulat éjfél után szétoszlott, annak miden tagja csak azt só
hajtotta: „Még is csak kedélyesek voltak azok a p r ó b á k " !  Miért azt 
ők tudják s nem marad más hátra a teremben, mint a súgó uram és a 
rendező, ki lekinkább sajnálta, hogy vége van, mert szabad idejét lega
lább kellemesen és hasznosan tölthette. A
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_  G ró f  A ml n i ss.v G y u lá n é  pór nap óta t«d8 gyuliMlís- 
(igo nem veszélyes, s rövid idd "Inti teljes lóiban fekszik, de betegsége 

üdülése várható._ .  - T ü 'z  o l tó in k  f. hó 2-iin s«ép látváu.vbaii részesítették a 
szabadba, siető közönséget: teljes díszben » a É t a  vegtk »

órakor esjy kirándulás végett, .«««̂ «* «•««—■- t ,
scbalko Gyula ur azonnal Steftultó felé vezenyelto eket, hova 3 erekor 
meg is érkeztek. A tűz, mely egy lakatlan kis hazat szemelt ki áldo
zattá nem adott nekik dolgot, mert a stcffnltoiak is el bírtak vele 
bánni, s így tűzoltóink nem mutathatták meg áldozatkészségükét. De tu
dom, ha bármikor szólitatnak is fel, mindenkor készek a segítségre.

_____A. Garam i is  m e g k ö v e te l i  az áldozatokat, o is méltó
lánva akar lenni kedves mamájának a szőke Dunának. — A napokban 
nvolez leány ült csónakba Bukovina falu mellett, hogy a Garamon egy

1 —  .  * . . . .  . . .  . . . .  . . .  a I .t l . in i. / .H  n lii .ll.iin r iL -  l l i n -

l lo o n i i  M u h i ( .v u l l y  U1V lo  .1 u u i i t u u u n u n u  . .
esetet nehány nappal egy más szerencsétlenség előzte meg, csakhogy ez 
utóbbinak nem volt oly sajnos kimenetele. Ugyanis egy paraszt ember, 
amint a csónak a parttól már csak nehány lépésnyire volt kocsijával s 
két lovával együtt a vízbe zuhant. A parton álló emberek csak nagy 
ügygyei bajjal menthették meg . , . . . . . .

-------- Kéretnek azon urak. kik a „ t e r m e s z e t r a j z i  tá r s u la t"
tagjai kivannak lenni, jelenjenek meg f. hó 13-ati d. m (i óra kor a Ma r- 
schalkó-féle teremlien tanácskozás végett. —* Selmeczhanya 8. 4. 1870. 
Vlkolinszkv Jenő, lloth Ferencz.

--------A f. hó 6-ákaia hirdetett hangversenye az „ak. á l t a l á 
n os é s  t á r s a s  k ö r-“nek megtartatott. — Hallgassak? vagy beszél
jek-e róla? Beszélek bizony, nem hallgatnék róla a nettó, de még a 
bruttó jövedelemért sem! Hej pedig ez utóbbival némileg segíteni le
hetne a deficiten, mit a „Sehnecz" háztartása —  daczára annak hogy 
in g y e n  intenek be neki mások —  felmutat. —  De ne várja tőlem 
senki, hogy a hangversenynek hangverseny! részénél soká késsem. Ezt 
tenni nem fogom, és pedig nem azért, mintha nem sikerült volna: — 
sikerült biz az, s a  többek közt. az „In’s Herz kínéin" különösen meg
tapsoltatok — hanem azért, mert sietek a bálba, s ennek is a kellő kö
zepébe, melyben oly általános, jó kedv uralkodott, oly talp alá való, 
cigányzene ömlött le a karzatról, minőtől már már elszoktunk. —  A jó 
kedvet a nem ugyan nagy számban, de derült hangulatban jelen volt 
kedves tánezosnők, a zene talpald valóságát pedig az élelmes rendezők 
s zenészek között kötött szerződés azon pontja idézte elő, melyről . . 
. . . .  balgátok. — Mielőtt azonban a bál kellős közepébe hatolnék több 
vívó csoporton kell áttörnöm, mi nem csekély munkába kerülhet olyan
nak, kit a természet orral és fülekkel áldott meg. —  Ki tudja, nem hazud
tolnák-e meg a bajvívók azon természeti törvényt, hogy „az orr azért van, 
hogy szagoljunk, a fülek pedig azért, hogy halljunk" s nem bizonyitanák-e 
be, hogy az orr s a fülek azért vannak, hogy levágattassanak. —  E 
nem épen kellemes műtétet semmikép sem óhajtanám magamon véghez 
vitetni, különösen, mióta az a la k u lá s a  e l ő t t  m e g s z ű n t  h á z a s u 
la n d ó  if ja k  t á r s a s á g á n a k  tágjává lettem. — A karddal vívók, 
kik részben németül, részben magyarál vezényeltettek, valamint a tőr
rel vívók általános megelégedéssel s minden egyes sikerült vágás után 
zajos tapssal találkoztak. A tőrrel vívók a legnagyobb tetszést aratták.

A vívás után lassú s azután v e r s e n y  következett: verseny, mely 
a legügyesebb mozdulatokat, s a legélénkebb éberséget igényelte, a mo
dern s z e m lé lő  ta n m ó d  szerint ment végbe. Az ide s tova szökellő 
tánezosnők szemmel kisérése is fárasztó volt: hát még mire hozzájok 
juthatott az ember az el nem maradható lyukszemtaposások s oldalba 
lökések kellő élvezése után, meunyire kimerítő verseny volt az! No de 
volt is aztán öröm. —  A szemes tánczolt, a nem szemes pedig irigy
kedve taposhatta a terem közepét, míg a sors kerekét egy „ k ö sz ö 
nöm" szó meg nem fordította, mely a kedves ajkakról eílebbent lel- 
kednek mély bánatára s versenytársaid örömére.

Kedvesen emlékeznek vissza velem együtt sokan ez élvezetes es
tére, mely átnyúlt a péntek hajnalába. —  Soká lesz még beszéd tárgya 
azon mulatság, mely a böjtök küszöbén folyt le, s Dante azon mondása 
után következtetve: „az ez igazi boldogtalanság, midőn keserves napok
ban jut eszünkbe az egykori élvezet", a halfogyasztás ideje alatt nem 
egyszer fogjuk magunkat boldogtalanoknak érzeni. —  Mindemellett csep
pet sem irigylem azon ártatlan otthon maradtak sorsát, kik a böjt biro
dalmának szélén visszafojtották a derült kedély kitörését, nehogy a vi
dám hangok a határon túl is meghallassanak, s csak azzal vigasztalód
nak, hogy majd mulatunk május 6-án. — Azt gondolják tán, hogy mi
n p m  m il lü t l in V  n l ? W 9  f i t t  In c - iiin l.'  k io n m r  m i  ín  I C n /..m 1  __: ___onem mulatunk akkor? Ott leszünk bizony mi is! — Szóval . . .  mi ez? 
itt az idő, pecsételni kell a levelet s küldeni Beszterczebányára.

— — K i m o s t a v i lá g  legelső karambóljátékosa? E kérdést 
döntötték el legközebb Parisban a „Grand Hotel“-ban mintegy 7—800 
néző jelenlétében. — A világ két legnagyobb billiardjátékosa, Wignaux 
Toulouseból és Sexton Vilmos New-Yorkból játszottak egy carambol- 
partiet. A játék GOO pointig ment. Nagy fogadások történtek ez alka
lomból úgy az egyik, mint a másik mellett, melyek értéke 50,000 frank 
erejéig fölment. A játék nagy érdeklődéssel kisérve három és fél óra 
hosszat elhúzódott. A vége Wignaux győzelme lett ellenfelének 468 po- 
intja ellenében. Az érdeklődés persze elejétől végig meg nem szűnt s 
mikor Wignaux a partiét megnyerte, természetszerűen a világ legelső 
tekejátszójának proklamáltatott.

; A T is z a á r a d á s .  Szegeden a vízállás 24 1. 11 hüvelyk, 
az ejjelli vihar a percsorai vonalon 3000 meter hoszban rendkívüli pusz
títást okozott, a helyreállítás óriási erővel folyik. A tiszaszabályozási 
társulat távsürgönye szerint Tokajban és Szigetben 4", Szatmári 3", 
Patakon 1" 9", apadás mutatkozik.

S*. 764., 1876. tk.

Árverési hirdetmény.
A solmeczbányai kir. törvényszék mint. telekkönyvi hatóság 

részéről közhírré tétetik, miszerint Trattner Gottlieb és Anna hi
testársak tulajdonához tartozó selmeczi 223. szánni tljk. A - | -  1 
sor 470 hr. sz. alatt bevezetett ‘|tI számmal jelelt 7000 írtra 
becsült ház 1870-iki május 2-án reggeli 10 órakor, szükség ese
tén pedig 1876-iki jnnius hé 1-én reggeli 10 órakor megtartan
dó bírói árverés utján a legtöbbet Ígérőnek s pedig a második 
határnapon a becsáron alól is cl fog adatni.

Erről a venni szándékozók azon hozzáadással értesltetnek, 
miszerint a kézpénzben, vagy közforgalom tárgyát képező érték
papírokban vágj' elömutatóra széllé takarékpénztári könyvecs
kékben leteendő bánatpénz 700 írt. tészen és hogy az árveréskor 
felolvasandó árverési feltételek többi pontjai a telekkönyvi hiva
talban tekinthetők meg.

Egyszersmind a hitelezők és igényttáinaszték felhivatnak, hogy 
a vételár felosztási tervezet megállapítása alkalmával leendő kép- 
viscltetésök végett megbízottat jelentsék be.

Selmcczbányán 1876. aprll 1-éu.

765. sz.

Árverési hirdetmény.
A selmeezbányai kir. törvényszéke részéről közhírré 

tétetik, miszerint Selmecz város polgármesterének, Sailer 
Samu, selmeczi lakos elleni 362 frt.. 37 kr. főkövetelése, 
s járulékai végett, végrehajtás alá vont, s tartozékával 
együtt 81Ö0 írtra becsült iiigatlanság jelesül Selmeczi 
569 sz. tlkvbeu:

1. sor 130 helyr. sz. “ In- sz. ház becsülve 2500 írtra.
2. » 48 , 961» jiv » » » 2500 „
3. » 1192 „ „ szántóföld és rét „ 3000 ,,
4. » 1194 „ » » n 2000 „
5. » 1203 , „ kőbánya „ 150 „

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

Erről a venni szándékozók, azon hozzáadással érte- 
sítetnek, miszerint a készpénzben vagy közforgalom tá r
gyát képező értékpapírokban avagy elömutatóra szólló ta
karékpénztári könyvecskében leteendő bánatpénz 10% és 
hogy az árveréskor felolvasandó árverési feltételek többi 
pontjai a telekkönyvi hivatalban tekinthetők meg.

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

Végre a prts 433 és 46G. §§-hoz képest felhivatnak 
mindazok, kik a fentebb körülírt javak iránt tulajdoni 
igényt érvényesíthetni vélnek, hogy igény-kereseteiket a hir
detmény közzé tételének utolsó napjától számítandó 15 nap 
alatt ezen telekkönyvi hatóságnál nyújtsák be.

Selmeczen 1876. april hó 1-én.
1— 3 Kir. törvényszék.

|  Hirdetés. I
$> Vogler Samu aranyozó *
j j f  B u d ap es trő l S e lm eczre  tev én  á t lakásá t, elvállal k é p -  ‘h  

é s  tü k ö rk e re tek , va lam in t tem p lom i tá rg y ak  a ra -  ’’’ 
$  nyozásá t és  tisz títá sá t. —  L a k á sa  alsó  u tcza , F i -  c£  

sch e r-fé le  h áz , B a r isn a k  á te llen b en .
2— 3 iát

F e le lő s  sz e r k e sz tő  é s  k iad ó  R oth  F e r e n c z  Selm eczb án yán . —  B e s z te r c e b á n y á n  n y o m a to tt M a ch o ld  F .-n é l .


