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A z ipariskolák fontossága és szükségessége 
hazánkban. $ £ § )

(Vége.) X
Nem csekély örömmel üdvözöljük K o r p o n a  sz. kir. váro

sinak, az iparélesztését szcmelőtt tartó ama utánzásra méltó tö
rekvésnek téuynyé való emelését, midőn e város hallgatva a kor 
intő szavára, elismerve századunk praktikus irányát, kebelében e 
tanév kezdetével egy ipartanoda létet nyert. Ki az iparosok jól 
felfogot, érdekeit szem elől nem téveszti; ki tudatában van an
nak, hogy együl a közép osztálynak kor igényelte műveltsége 
képes egy várost, egy országot anyagilag gazdaggá tenni; ki be
látja azt, hogy csak az képes nemzetet szellemileg nagygyá tenni, 
az nem lehet közönyös ily tettek létesítésénél. A láthatáron már 
derengni kezd! Az ipar c hatalmas tényezőnek értékét már ná
lunk is kezdik becsülni. Korpona sz. kir. városa ez eszme tettle- 
gesítése által fényes jelét adta annak, hogy vissza nem riadva az 
anyagi áldozatoktól sem, az ipar s a tanügy iránt mily érdeklő
dést tanúsít, s bár érzi, hogy szép törekvéseinek megvalósítása 
által, az ebből kifolyó haszon- és nyereségen csak évek múlva 
fog osztozkodhatni, még is azon tudat, hogy úgy a város mint a 
környékbeli iparosok anyagi és szellemi tőkéjének gyarapítását 
mozdította elő, bőven megfogja adni a kárpótlást.

Zay-Ugrócon az ottani, fennebb említettem fametsző Í3koIa 
támogatására és kiegészítésére, kivált gróf Zav Albert segélyezése 
folytán a jövő tanévben ipari szakosztályijai megtoldott felsőnép
iskola fog felállitatni.

Yajmi kevés ez, mit hazánk az iparos szakoktatás terén fel
mutathat.

Hogy azonban az ipariskolák korunk messzeterjedő kövctel- 
ménj’eit kieligítsék, kivált oda kell törekedni, hogy az oktatás 
nézleti, praktikus irányú legyen, s lia eredményhez jutni akarunk, 
kell, hogy a növendékek a gyakorlati élet számára készítessenek elő.

Ez okból szükséges, ltogj- az ily iskolák számos kísérleti ké
szülékkel, a honi és külföldi termények és áiúk gyűjteményével, 
különféle műipari készítményekkel, valamint építészi és gép min
tákkal el legyenek látva. A gépészetet az ipar fejlesztésének e 
felette fontos tényezőjét, mint tantárgyat nem kellene mellőzni. 
Az agyag- és famintázásnak ily nemű iskoláknak nagy fontossá
got tulajdonítunk, miután ama növendék, ki ezekkel összekötte
tésben álló mesterségre szánja magát a rajz és mértani rajz gya
korlati alkalmazásából hasznot merítvén, ez ösztönözni fogja öt 
az iparűzés folytatására.

Nem szándékom most az ipariskolák tantervével foglalkozni 
más alkalomra hagyván azt, a mikor is azok mi módoui szerve
zését és részletes tantervét (külföld mintájára hazánk viszonyai 
tekintetbe vételével) bőven kifogom fejteni, jeleideg még csak annak 
adok kifejezést, hogy az ipartanodák virágzása s az azokhoz kö
tött eredmény nem csupán a tanoda belszervezésétöl, hanem ma
gától a közönségtől is tétetik függővé.

Mindenek előtt égetően szükséges, hogy a hatóságok és az 
iparos körök érvénjTe emeljék azt, miszerint kivétel nélkül műi
den növendék csak úgj- vétetik fel mesterinasnak, ha az ipar
iskolát, illetőleg az esti tovább képző iparos oktatást látogatta; 
mondják ki továbbá a  városi hatóságok ese tértve  az iparosokkal, 
hogy azon tanonc (mesterinas) ki az ipariskola tanfoly amait el
végezte, az illető iparág (mesterség) elsajátítása végett nem több 
mind két. évre még pedig díjtalanul vétették fel.

Tapasztalásból tudjuk, hogy az ipartanoncok (inasok) tanu
lási ideje 4— 5 évig tart, s ez idő alatt a  növendékek rendesen 
mással, nem pedig a mesterséggel foglalkoznak. Az ily föltételek

megállapítása merő nonsens, hisz kellő előkészültséggel bíró nö
vendék két év alatt bármely iparágat tökéletesen képes elsajátí
tani s ha a tanulási idő hosszabbra terjed, az a növendék szel
lemére káros befolyással bir.

A városok, iparos egyletek, tanügybarátok nyilvános jelét 
adnák annak, hogy az ipariskolák ügyéért lelkesülni tudnak, ha 
évenkint jutalmakat tűznének a legszorgalmasabb, legtehetségesebb 
s legügyesebb ipariskolai növendékek számára.

Az ipariskolák virágzását felette nagy mértékben segítené 
elő az, ha az iparos oktatással foglalkozó tanférfiak jelesbjeinek 
segély adatnék, oly célból, hogy azok szünidő alatt utazásokat 
tegyenek s a mit külföldön az ipar köréből fontosnak és célsze
rűnek elismertek, ehbeli tapasztalataikat itthon érvényesítsék.

Végre ne feledjük azt, hogy a civilisált állam mívcltségi 
fokát az iskolák száma határozza meg s hogy a jól szervezett 
iskola a község előrehaladottságát jelzi.

Zólyom.
Krajtsik Soma.

Válasz annak, a kinek.
(Vége.)

Hogy a csizmadiák és pékek még most is nagyon szeretik 
a céhet, annak oka könnyen belátható, mert a céhrendszer alatt 
nevelt mesteremberek aranykorukat élték: de hogy mostanában 
még uj céhek keletkezzenek, még sem hittem volna. A gazdagodni 
vágyók céhét értjük itt melynek cikkíró bizonyára nem alapitó 
tagja. Gazdagodni majdnem minden ember vágy e világon s ha 
szerét teheti, polgári kötelessége is hogy tegye; azért nem cso
dálom, hogy Selmeezen is akadnak a gazdagodásnak barátai; hogy 
mennyiben történik ez nem becsületes utón, annak bebizonyítását 
cikkíró alkalmasint azért tartja feleslegesnek, mert a „mondj 
igazat, betörik a fejcd“-féle magyar közmondásnak alkalmazásba 
jövetelétől fél.

Szeretném azt a telivér németet, a ki 700%-ra dolgozik, 
ismerni; de még inkább azt a vevőt, ki oly tárgyért, melyet más
hol 5 irton vehet, a németnél 40 irtot fizessen. Ily körülmények 
közt igazán megnyugtat cikkíró azon vigasztalása, miként váro
sunkban a becsületes szerzésmód mégis általában túlnyomó. De 
ezen csekély vigasztól is azonnal megfosztaniuk, mihelyt az elénk 
tartott torzalakú tükörből azt látjuk, hogy nálunk minden a régi 
conservativ, hogy retrograd modorban történik a haladás és hogy 
a gazdagodás legkedvezőbb eszköze a korcsma. —  Ez úttal azt 
ajánlom cikkírónak, hogy korcsmát nyisson és a szegény hevér- 
séget ingyén-italal lássa el, mit annál örömestebb fog tenni, 
miután a  fénntebbiek szerint a  maga hasznát úgy sem keresi; más
különben pedig igen okosan tenné, ha ezentúl modern társadalmi 
nézeteit nem e lapok utján, hanem valamelyik lebujbán terjesz
tené, hol valószínűleg több lévőre is találna,

Ezen eszmecsere után igen óhajtanám, ha társadalmi álla
potainkban egyelőre megnyugodva, nem keresnénk szálkát^ a mások- 
szemében, mikor a magunkéban gerendával bírunk. Hiszen^ én, 
hogy' ennyiféle érdek, vallás, rang és életmód között gyauron 
fordulnak elő komoly és nehéz helyzetek, melyek gordiusi csomó
ként állanak előttünk; de ha Nagy Sándorok nem tudunk lenni, 
hogy e csomót egy vágásra megoldjuk, akkor kövessük a bölcs 
mérséklet békés társadalmi politikáját, mely biztosan elvezet min
ket az egyetértés paradicsomhegyére, honnan nyugodtahb szétte- 
kiutés esik, mint a szorult levegőjű völgyben!

Nem illő komoly férfiakhoz kicsinyes szenvedélyeskedésekkel 
és pártoskodásokkal "tölteni a drága időt, mely állami és társa-
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dalmi átalakulásunk nagy munkájához kúpost különben is oly csc- 
kély; nevezetesen e városnak igen sok tenni valója vau közgaz
dasági tekintetben! Oly sok e városban a szegény nép, hogy 
valóban csak túlságos önbizalmunkban nem remegünk, ha meg
gondoljuk, hogy egy országos dögvész vagy éhség bekövetkezé
sekor. avagy egy nemzetiségi zivatar keletkezése alkalmával ez a 
nagy szánni szegény nép ránk nézve veszélyes is lehetne 1 Men
nyire kívánatos, hogy e nép művelődjék és megfelelően keresettel 
elláttassék! Nem volna-e szép és hasznos vállalat egy kereske
delmi és ipariskolának városunkban létesítése? nem Integetem 
magamat ámítással, lm azt mondom, hogy ez nálunk hiányzik és 
hogy e hiánv megszüntetése városunk jólétének hathatós emel
tyűje volna. Hátha szőkébb körű magán érdekeink félretételével 
a helybeli két gymnasium egvgyé olvasztásán fáradoznánk? nem 
volna-e az is üdvös feladat, míg az clforgácsolt tanerők az ifjú
ság nevelését csak egyoldaliikig képesek vezetni, addig egy fele- 
kezetnélküli állami fennhatóság alatt álló gymnasium létesítése 
által kisebb költség mellett nagyobb eredményt tudnánk kimutatni.

Ott áll a város erdősítésének kérdése is még mindig meg
oldatlanul? pedig mennyire érezzük a végbement erdőirtás káros 
következményeit! A kivágott erdő környékén levő lejtőről viz 
mosta le a termő réteget, lehántotta minden takaróját és nem 
maradt meg egyéb, mint a puszta kőszikla. Csendes országos eső
ket már alig ismerünk, hanem a helyett forgó viharok és felhő
szakadások pusztítanak. Hol vannak a csendesen csörgedező pa
takok képződését előmozdító források? Ránk merednek az össze
vissza szaggatott vízmosások majd áradó, majd tökéletesen ki
apadt vizmedrek. Ezek után könnyen felfogható, miért fekttsznek 
kopaszon, műveletlenül egész hegyoldalok? és miért nincs a vá
rosnak elegendő vize?

Vagy a városi vízvezeték rendezése nem képez-e olyan tár
gyat,, melyet inkább megbeszélhetnénk? A gázvilágítás ügye szü
netel . . . requiescat in pace 1 Egy városi közfürdő létesítése nem 
tartozik-e az emberbaráti cselekedetek közé? Mégannyi kérdések, 
melyek szellőztetése sokkal hasznosabb, mint társadalmi állapo
taink sikertelen lefényképezése.

Mielőtt cikkemet befejezném, megjegyzem még, ha a társa
dalmi állapotokról nagyobb pietással kell szólam és nem lehet 
zsidók, sintérek és dreuovai asszonyok mellett papokat, kereske
dőket és nagyságosokat említeni, különösen pedig óvakodni kell 
a személyeskedésektől, mi ellen leghathatósabb óvszer a tárgyila- 
gossák; a ki egyszer a tárgyilagosság üdvözítő útjáról tüskék 
bokrok közé jut, melyekben végre fennakadva nagyon könnyen 
úgy járhat, mint já rt vala a kos Ábrahámmal . . . Különben is 
a mi társadalmi állapotaink, hála Istennek még tűrhetek; legalább 
én ismerek még ezeknél sokkal javitaiulőbb viszonyokat más vá
rosban, melyhez képest Selmcez nagyon is intelligens város. Ha 
itt csakugyan sokféle pártok vannak; akkor ezek létezése csak a 
polgárság önérzetes voltáról és érett szelleméről tanúskodik és

T á r c z a .
Kontárkodás a konyhaművészetben. —  Több nö röpirata 

a házasulandó ifjak bálja ellen.
Minthogy Diognes elődöm már rég a hallgatás mély kolpachi ta

vába merült el báli históriáival s e s e m é n y e iv e l ,  az én gyenge ke
zeim közé került a „t á r c z a h o g y  azt megtöltsem. Megtölteni . . . .  
könnyű ezt kimondani, de mivel? miből? Azon deficittel talán, mely a 
„Sehnecz" activ vagyonát képezi? Báli leírást szintén nem adhatok, 
mert bőjtöliink és kipihenni készülünk az árvíz által szenvedett fáradal
makat, kipótolni a károkat.

Hogyan? fáradtunk, szenvedtünk az árvíz miatt? Bizony fáradtunk 
ám? Nem tánczoltuk-e végig tipegő buzgósággal az árvízkárosultak ja
vára rendezett bált? nem áltunk-e két Ízben is a szinielőadások alkal
mával órákig mozdulatlanul, kegyetlenül izzadva? s még csak ki sem 
tapsolhattuk magunkat kellően, mert nem volt hova tennünk kalapunkat 
s ha kezünket bejövei véletlenül zsebünkben felejtettük, nem állott többé 
hatalmunkban azt az összeszorulás miatt kivenni.

Hát a gyűjtések mily fáradsággal, mily lelki küzdelmek közt men
tek végbe! Alig van valaki közöttünk, ki ebben részt nem vett. Selmecz 
lakossága e  Léten gyűjtőkből s adakozókból állott. A városi polgárság, 
az akad. tanárok, a bányahivatalnokok, városi hivatalnokok, a lyceumi, 
gymnasiumi tanárok stb. stb. gyűjtői csak úgy hemzsegtek az utczán 
„izzadás közt hősi bért aratva", mint Szeged töltéscsináló bizottságai; 
s az adakozók majd nyugtalan aggódással, majd megadó türelemmel 
elszántan várták az ajtó nyitását, hogy a bajon túlesve elmondhassák 
míir: „volt szerencsém!" Egyháziak s világiak karöltve buzdították egy
mást az ostromra s az adakozókat a tárczák megnyitására; pedig ez 
utóbbiak közt olyanok is voltak, melyek tartalma kevesebbet élt, mint 
ezen tárczáé, melybe most én nyúlok. Mindamellett adott, a ki tudott s 
a mennyit tudott.

Hogy én is adhassak, meg kell előbb töltenem, bármily nehezemre 
essek is ez e böjti világban.

arról, hogy a polgáraiig gondolkodik, határozatképes, nem pedig 
vak eszköz a despoták kezében I

Minden haladás és tökéletcsbülés első és nmlhatlan feltétele 
az önérzetre ébredés 1 mert. ez hívja fel a társadalom anyagi és 
szellemi mozderöit a modern világnézet erkölcsi alapelvei szerint 
való együttes működésre. Egyes lényegtelen nézeteltérések miatt 
az egész társadalom igen jól fegyelmezett lehet, mert a nézetek 
a társadalom boldogulására, mint egyedüli végcélra vezetnek és 
kell is, hogy vezessenek. Nagyobbszerű nézeteltérések folytán 
partok keletkeznek, és ezen phásison a legműveltebb nemzetek és 
városok keresztül mennek, sőt mondhatni, hogy bizonyos tekin
tetben a népek és községek pártállása azok műveltségi fokozatá
nak meghatározására szolgál. Egy társadalmi lapnak azonban 
nem lehet célja kizárólag az egyik pártállásáról tekinteni a vi
szonyokat, hanem inkább pártok felett kell állnia, mert különben 
—  legalább társadalmi —  céljának nem felelhet meg. Egyébiránt 
észleletem szerint azon pártszinezet, mely eddig e lapon végig 
vonult, hasonlít az ábrándos holdvilágnak bizonytalan fényéhez, 
melyet a legcsekélyebb felhő is képes módosítani. Hiszem, hogy a 
közhangulat, mely városunkban mindig határozottan szokott nyi
latkozni, c lap további irányára nézve jelentékeny befolyást gya
korolt, és ennélfogva azon reményemnek vagyok bátor kifejezést 
adni, miszerint az eddigi működés látszólagos irányában haladó 
és a felkerült érzetek háborgó tengerén hánytvetett hajó: a .Sel
mcez", nem sokára egy, a közőhajtásnak megfelelő kis szigeten, 
a „mérséklet" szigetén fog kikötni, hol tevékenységét bizonyára 
nagyobb siker koronázandja.

A risztides.

A bányavárosok, s az „úgynevezett44 reser- 
vált erdők.

Adalék a kir. fiscus természetrajzához; közli Gyuryyik Gyula li. 
ügyvéd.

(Fólytatás.)
A kir. városok, nevezetesen a kir. bányavárosok, mint pe- 

culia sacrae coronae —  az úgynevezett földesúri figyelmet mint 
mondók — csak azon időpontban kezdették magokra vonni; a 
melyben a földesur —  azaz a kincstár —  kebelükben magán 
bányaüzemet kezdett.

Ezen időpontot szorosan meghatározni alig lehetne; de úgy 
hisszük nem fogunk tévedni, ha ezt, az 1522-ik évre tesszük, 
mely évben, a Thurzókkal kötött zálogszerződés lejártával a 7. 
bányaváros, Mária királynénak „dotis loco* adományoztatok.

Kürmöczbányán ugyanis már 1530. évben akadunk a kincs
tári bányászat kézzel fogható nyomaira. Ezen évben ígérte meg 
Mária királynő a kürmöcziekiiek, miszerint az úgynevezett „Gold-

„Oli böjt! te vagy a boldog családi együttlét kíméletlen megzava
rtja44 —  kiált fel nem egy háziasszony, midőn kedves férje a vacsora 
után bizonyos ürügy alatt hazulról távozik, hogy a sovány böjti étele
kért kárpótlást szerezzen magának a „szőlőben", vagy az „Asehnereiban."

„Bojt,! te vagy a nemzeti lé t e in e k ,  sőt mi több a nemzeti é t e l 
n ek  kérlelhetlen kiküszübölője! sóhajt fel nem egy félj, ki a kedves 
papucsuralom máltai lovagjává ütteté fel magát. Te miattad vagyok 
megfosztva azon magas szerencsétől, hogy az ételek fejedelméről: a fel
séges töltött káposztáról a könnyű palástot lovagi tisztem szerint avatos 
kezekkel levehessem! te miattad nem láthatom még csak színét sem a 
méltóságos paprikásnak! te vonod meg tőlem a nagyságos túrós csuszát! 
te nem hagysz közelébe jutni a tekintetes sodornak s kedves életepar- 
jának: a sonkás tésztának! —  Hanem jobban esik érzéketlen lelkednek, 
ha a „hallja kend gombócz“-ot s „Wespen-Nester“-t majszolom keserves 
lelkiállapotot eláruló grimaszok kíséretében, mi közben karom fárad az 
ivó pohár gyakori emelgetésének miatta.

Szerencse még, hogy az „ob’s t  a u s s i  g e h s t  S p in a t “-nak nincs 
itt az ideje, mert még azt is megetetnéd velem kárörvendő pislogatások 
között.

Sok esetben sociál-demokrata vagyok, de az ételbirodalomban csak 
is aris.tokrata kívánok lenni, s megvetéssel fordulok el a csehpimasztól; 
a Sauerkraut mit Spatzle-t pedig ételnek sem tartom, sőt még a „Spátzle 
mit Sauerkraut“-ot sem; lm lehetne, kitörülném nevöket a világ minden 
szakácskönyvéből s életem feladatáéi tűzném ki uj ételek feltalálásán 
törni fejemet.

Ne nevessenek ki nyájas olvasóim (én mindenkit nyájasnak tartok, 
ki e sorokat olvassa) és kedves olvasónőim (előttem különösen kedvesek 
azon nők, kik e sorokat átfutják szép szemeikkel); higyjék el, hogy ily 
életczél után törekedni nemes feladat. Hisz a jeles Aragoként. „Egy uj 
étel felfedezése többet tesz az emberi nem boldogságáért, luint egy uj 
csillag fölfedezése."

Valószínűleg meg volt erről győződve a „Dicke Josef" is, ki a 
Bach korszak alatt Fehérmegyének egy tiszta tősgyökeres magyar kerü
letében magyarul nem tudó szolgabiró volt s m ost. . .  fővárosunk egyik 
szállodájának souterrainjében szakácsi minőségben uralkodik a konyha-



kunsthandlung” nevű bányát. —  egy ideig, sóját kölcségén fogja 
míveltetni.

Selmecbányán pedig 1543. évi június 23-án Mária királyné 
a „Schitterspergi” aknánál 7,» és '/„ részvénnyel bírt.

Beszterczebányán végre 1546. évben, vétette nevezett király
né a „Fugger” féle bányákat —  önön növelésébe.

S Iáin! 1558. évben a körmöezieknck im már megparan- 
csoltatott, hogy a kincstári bányászat, nevezetesen az „altárna“ 
(Erbstollen) számára szükséges fát vonakodás nélkül kiszolgál
tassák. —  Ezen első pilnla azonban avval lett megczukrozva —  
hogy a kamara magát lekötelezte —  a városnak „erdő bér“ ezí- 
mén, évente 24 irtot fizetni.

1558. évben tehát a kincstár, a városi erdőkben nyert bá
nya fajzásért — a városnak bért fizetett. 300 esztendő kellet hozzá
—  hogy ezen városi erdők „reservá!t“ kincstári erdőkké átvál
tozzanak.

Ily hosszadalmas metamorphosis mellett azután nem csuda
—  ha a geológusok — a föld jelenlegi alakjának létesülésére 
százezer esztendőt igényelnek.

Ezen időszakban tehát a bányavárosok, mint koronái pecu- 
liuin —  irányában —  a kincstár érdekeltsége rapid mádon nőtt
—  mert —  fára és pedig sok fára volt szüksége; ez meg a 
városok erdeiben volt elég.

Mégis érezték eme érdekeltséget a bányavárosok kézzel fog- 
hatólag —  mert alig indult meg a kincstári bányaüzem, azonnal 
megindult ama villongás a kincstár és a városok között, melynek 
fanyar gyümölcseit, van szerencsénk még az idő szerint is él
vezhetni.

S hogy a kincstárnak atyai gondoskodása a bányavárosokra 
mily mérvben nehezedett, tanúsítják az ország törvényei; jelesen: 
1552.: 3 1 .—  1600.: 34. —  1613.: 3 1 .—  1618.: 27.t.ez. 1622.: 
25. —  1625.: 43. —  1630.: 21. —  1635.: 53. — 1638.: 35.
—  1647.: 78. —  83. t. ez.: —  1655.: 100. —  1659.: 12 9 .—  
s 1715.: 36. t. ez. mind meg annyi felkiálltó jel —  égbekiálltó 
jaj veszéklés! ama gyengéd viszony felett, mely a bányavárosokat 
mint peculium regiumot —  a kincstár mint földesurhoz bilincselte!!

Csakhogy a közönséges úrbéres —  szabadon költözhetett —  
a bányavárosok azonban röghöz bilincselve maradtak.

(Folytatás köv.)

Tisztelt szerkesztő úr!
Ha erélyes kormányunknak a közigazgatás terén tett intézkedéseit 

figyelemmé! kisérjük, lehetetlen észre nem vennünk a veszélyt, melynek 
Selmeczbánya a közel jövőben kitétetik.

E város nagyságánál, néprajzi fekvésénél s  műveltségénél fogva 
eddig elvitázhatlanúl az első helyet foglalta el hazánk északnyugati te
rületén. Más városok versenye semmit sem ártott hírnevének.

Azonban most oly súlyos csapást mér reá a sors, hogy az előre
haladás pályájából okvetlen ki kell zökkennie. Telekkönyvi hatósága

személyzet fölött. Szeretném tudni, vájjon most is S krigli sört regge- 
lizik-e, s  kijár-e neki még most is a 24 krigli naponkint, mint azelőtt: 
vagy az uj mértékkel tán az ő itvágya is megváltozott?

Bocsánatot kérek a konyhaművészetben jártas szép nőktől kontár
kodásomért; Ígérem, többé sohasem szólok a konvkászat szépmflvésze- 
téröl. Ez Ígéretemet annyival könnyebben válthatom be, mivel jobban 
félek a tözökanalak fenyegető hatalmától, mint azon rüpirat felháborodott 
szavaitól, mely a napokban több nő névaláírásával a „házasulandó ifjak 
bálja” ellen a szerkesztőhöz beküldetett.

Meg van in a :  de mortuis . . . s neked bölcsödben elhunyt „há
zasulandó ifjak bálja” még a halálban sem hagynak békét; hanem tollat 
ragadnak a különben szelíd nők s a harag paprikájától felindulva fehér 
papírra írnak setét fekete betűket, melyeknek olvasása után nem tud
hatni, vájjon a „házasulandó” név ellen van-e kifogásuk, vagy a bál 
bukása ellen?

Hogy e nevezetes rüpiratot most a szerkesztő ki nem adja, annak 
két oka van: 1. mivel az annyira megtámadott ellenfél már a boldogok 
álmát alussza, 2. mivel a rüpiratot eddig csak . . . Ígéretben adták be. 
Tisztán hiszem, hogy kusvétkor én is bele pillanthatok.

E  szó h ú s  v é t  elfeledteti velem ígéretemet s újra a konyhagőz 
kellemes illatárama okozta ábrándokba merülök. Oly vonzó, oly édes ez 
ábránd, hogy liozzáfoghatőban még Pvtkia papnője sem gyönyörködött, 
midőu a mély üregből felszálló gőztől áthatva a kétes élet füszerzésére 
„tárnát” irt a küszöbön remegő hősnek.

Nincs nemzet, melynek nyelve helyesebben fejezni azon időpontot, 
melyben mindenkinek megengedtetik h ú s t  venni .  — E kifejezés na
gyon prózai ugyan, s a filológia bureaukratiájáhan o húshagyó kedd 
rangosztályába tartozik, de világosan tanúskodik a mellett, hogy nem
zetünk már századokkal ezelőtt ott állott, hova most a világon ejtett 
erős é r vágás  után mit a jelen geológusai kr ac l inak neveznek, újra 
jutni akarunk t. i. a reális téren.

Rufus.

megoszlik, törvényszéke áthelyeztetik, valamint bányabirósága is. Minél 
többet veszít városunk, annyival többet nyer Beszterczebánya. melynek 
cldggrf fejlet társadalmi élete mellett van polgári gyámoldája, kisdedóvója, 
gyermekkertjei, leánynevelöintézetei hazafias szellemben vezetve, olvasó 
körei, mertékbitelesitü hivatala, ügyvédi kamarája, pénzügyiigazgatósága. 
Ezenkívül megyei székhely. Oda vitetik a bányavárosok fővárosából a 
bányabiróság!

Ebhez járul meg azon kedvező körülmény, hogy két helyi lapja 
után közlekedhetik a külvilággal; a harmadik is nem sokkal előbb szűnt 
meg. Ennek m eg b uk t a t á s a  csak dicsőségére válik a város szellemé
nek, mely nem tűrhet államot az államban. Hogy azon kiűzött lap Sel- 
meczbányán azonnal kiadóra talált, az szégyen az egyesre, de nem vá
rosunkra.

Alkalomszerűnek tartom itt felemlíteni, hogy épen nem helyeselhető 
azon egyesek eljárása, kik a „Selmecz“-et némely nem ínyük szerint 
irt. cikk miatt elítélik, sőt megbuktatására törekesznek. — fin a szer
kesztőséget fogadósnak tekintem, ki a vendégeket nem teremtheti, ha
nem csak befogadhatja, vagy elutasíthatja, de vendégeinek magaviseleté
ért Iegkevésbbé sem érdemli meg a gyűlöletet, s üldözést.-)
_____ iy.

*) Állunk eleije. Szeikesetü.

Hasznos jegyzet.
(Vége.)

Discite, o miseri 1 et causas eognoscere rerum, 
Qaid suffius, aut quidnam vjefuri gigáimul', ordo 
Quis datus, aut metae quum mollis fluxus, et unde 

Quem te Beus esse.
Persius.

(Vizsgálódj nyomorult! és lásd a dolgok okát is 
Kik s mi vagyunk? honnét? éltünk mit szül falakán, 
Mily rend s cél adatott, mily könnyen minden enyészik, 

Isten mire szólít téged.)
A halandók iránya műveik örökidésébeu mindig csalékony 

volt. Mit a  hatalmas győzők vagy kegyetlen dűlők keze meg nem 
emész.tett az többnyire a tudatlanság kezeibe s a mindent rontó 
időnek vas foga alá jutott.

Szétoszlottak s elmúltak több dicső köztársaságok: sok sok 
királyi pálcák töredeztek össze, óriási tengeri hajók lesülvedtek; 
a  legfényesebb győzelmi jeleknek nincs nyoma sem s gyakran az 
utókor gűnyjávaí födve felejtvék. Földrengés, tűzvész, árvíz —  
még a világ csudáinak is véget vetett. Ki merészelte volna jósol
ni, hogy Ninive városán, melynek hossza 3 napi járás volt, tel
jesedik eme rettenetes fenyegetés „Még nyomodra sem találhatni”, 
hogy a fényes Jertisalenmek leányai még azon engedelmet is 
aránnyal vcendik meg, hogy hamvait könnyekkel áztassák. Ki 
merte volna mondani valaha, hogy Sporténak dülcdékeift egykor 
a  kecskék szegény pásztorainak kunyhói állandanak, melyeknek 
legelőjét épen azon füvek képezik, melyek Achis és Leonidas 
sirhalmain nőnek: hol hajdan a híres Areopagesi tanácsterem ál
lott, a szép lelkű Pindar énekelt, ott a vadság szele süvöltsön? 
—  Ki gondolta volna, hogy a földig megalázott Róma majd egy 
északi Odoaker előtt nyitja meg kapuit? Atilla a kaspi tenger 
mellékétől oly hirtelen vonuljon uralkodúlag nyugatra? —  Semira- 
mis függő kertjei oszlopaikról lehányattak: Babylnn széles falai 
leromboltattak: Pihodusnak óriási halványát 900 teve vitte cl: a 
Pharosi torony már nem világit többé a hajósoknak. Az ephesusi 
diana templomot Herostrat tette tűz martalékává. Herculauumot 
s Pompejit Vezúv temette el. Lissabounak, a világ kincsei fész
kének, büszke tornyait s palotáit földrengés hányta szét és egy 
két negyed óra alatt megsemmisítő annyi századok munkálatait. 
Athenaciien Pisistratus könyvtárát a perzsák dőlitek az enyészet 
örvényébe. Rómának dús könyvtárai, melyek még nagy Constan
tái császár idejében is virágoztak, részint tűz, részint ellenséges 
kezek által rontattak el örökre. Szóval

„A mik csak lettek s növekednek, s semmivé lesznek, 
Minden enyészik nyavalyák vagy időnek vasfoga által.”

(Marttal.)
Ezen után kérdtek, te halandó: „A nagy lánc, mely min

dent összetart avagy elválaszt, a te kezeidben van-e vagy az 
istenében?

N. N.

Különfélék.
-------A selmeczi akadémiai „Magyar társaság” a Selniecz-béla-

bányai kisdedóvó alaptőkéjének gyarapítására és a fővárosi árvízkárosul
tak javára a „Felső major” termében f. 187G. május 6-án zászló felava
tási ünnepélylyel egybekötött „Zártkörű Tánczvigalmat” rendez. Kezdete 

| '/,8 órakor. Belépti díjak: Családjegy 3 írt. Személyjegy 1 írt. Karzati
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d°'*rU,h^kat/ ltveszi- Erre nézve kéretnek az adakozók, szives- 
kedjenek az atadm szándékolt ruhákat f. hó 19-én és 20-án a délutáni 
órákban a szives  ̂gyűjtő lakására küldeni, hol az átvett tárgyak fel-
t S l  í r » , ,a,  v  ,ak lílxifn ?y“«tó*tatni fognak: -  A Budapestre szállí- 

Vl m-?s fokaPúany úr lesz szives gondoskodni. Ha meg- 
K .r S io fi, h°igy í 11 y S0,k ruha(larab bever éveken át némely ruhatáriján 
használatlanul s hogy alig van család, egyén, ki meg ne válhatna egy- ,

F e le lő s  sz er k e sz tő  é s  k iad ó  R oth  F e r e n c z  Selm eczbányán,

számzotthely 1 frt. Felül fizetések köszönettel fogadtatnak. Jegyek előre 
válthatók: Horváth A. és Érti V. kereskedő uraknál. —  Az ünnepély 
sorrendje. 1. Ilynmus. Előadja a társulati dalkör. 2. Alkalmi beszéd, 
a. Zászló felavatás. 4. Szavalat. 5. Szózat, Mester Károly szerzeménye. 
Előadja a társulati dalkör.

--------E h e tő  fö ld  N o g r á d  m e g y e b e n . A földeves vagy geo-
phagismus, bármily természetellenes is a maga nemében, sok néptörs közt 
lábra kapott. Spanyolországban a „bucarő," Thttringiában és Stájerország
ban a sziklai vaj (benne de roche) Würtemberg némely vidékein a kő
sziklák hasadékai közt előforduló iszapolt anyag: a Mondschmalz, melyet 
a kőfejtők eszegetnek Oroszországban a „menyei liszt," Hindosztánban 
az u. n. „patna föld," Jáva szigetén a tencompa nevű földnem mind meg 
annyi bizonyítéka annak, —  mint „Természettudományi közlönybe" ol
vastuk, hogy a földevés szokása mennyire el van terjedve némely, mű
veltebb néptörzsek között is. —  Nógrád megyében^ is van ily told, mely 
országos Ínség alkalmával a vidék népességének táplálékul szolgál, bár 
az elemzés kitünteti, hogy e föld a táplálkozás céljának épen nem képes 
megfelelni, mert a benne levő tápanyag csak */,,, %-ra rúg, is így leg
feljebb mechanikai izgatás utján idézheti elő a jóllakottság némi érzetét.

-------- A  selmecz-garamberzenezei vasúti vonalon a menetrend meg
változván, a helybeli m. k. postahivatal Aprít hó  ̂10-ától a közönség 
számára reggeli 9 órától déli 12 óráig és d. u. 2 órától esti 4% óráig 
áll nyitva, mely hivatalos órák alatt mind a levélpostai, mind pedig a 
kocsipostai szállítmányok minden fennakadás nélkül feladhatók.

-------Maholnap megkezdődnek a kisiblyei kirándulások, melyeknek
elősegítésére vajmi kevés tétetett mindeddig; —  pedig mily könnyen ki
fütyülné kis vasúti mozdonyunk a kirándulni kész közönséget, abba a 
kedves városligetbe, melynek berkei oly sokszor zengték már vissza a 
tiszta öröm hangos zajéit. —  Most még csak rügyeznek a fák, de rövid 
idő múlva felénk bókoló zöld lombok, fognak hívogatni bennünket hűvös 
árnyuk alá s mi a csalogatásnak engedve nehány perez alatt kijuthatnánk, 
ha.............. tiz—húsz névaláírással ellátott felszólítást, intéznénk a hely
beli állomásfőnökhöz. —  Tegyük meg ezt; kezdjen, a ki kezdhet!

-------- Az igazságügvmiuister a korponai járásbíróságot saját terü
letére f. év juuius 1-töl kezdve telekkönyvi ügyekben bírói hatáskörrel 
ruházta fel. —  Ebből is következtethetni, hogy a selmeczi törvényszék, 
melybe a korponai telekkönyv is be volt. osztva, Jun. 1-én fel fog osz- 
lattatni.

--------A viknyei plébániai hivatal megüresedvén, a selmeczi városi
tanács mint kegyűr azt Daniméi' József beszterczebánvai segédlelkésznek 
adományozta. — Nevezett lelkész úr, kinek atyja múlt évben a bányában 
szörnyet halt, selmeczi származású.

-------- F á k ly á s  z e n e . Az erdészakadémiai ifjúság f. hó 11-én
fáklyás zenével tisztelte meg általánosan kedvelt s tisztelt tanárát Solz 
Gyula tanácsos urat, ki az ifjúsághoz intézett, szavaiban ecsetelve az er
dészet jelen kedvezőtlen állapotát, rámutatott azon eszközre, melylyel ez 
állapoton segíteni lehet s kell. —  Ez az alapos szakképzettség, mely 
csak kitartó szorgalom által érhető el. —  Felhívja az ifjúságot, hogy 
munkálkodjon teljes odaadással azon szak terén, melyet magának válasz
tott; ő, ki az erdészetnek szenteli életét, mindenkor készséggel fogja 
őket ebbeli törekvésükben támogatni. Végül köszönetét fejezd ki azon 
megtiszteltetésért, melyben az ifjúság részesítette. —  Férfias hangon 
mondott beszéde, melyre zajos éljenzés volt a válasz megtette a kívánt 
hatást s hallgatói közül nem egynek keblében ériele komoly szándokot 
a kitűzött cél elérésére. Ugyanazon estve a helybeli t ű z o l t ó k  is ki
vonultak Marschalko Gyula és Pankaldi Gyula úr tiszteletére. —  Kár, 
hogy a menetek egyszerre indulván, jelen nem lehettünk a tisztelgésnél.

— —  A selmeczi m. k. postahivatalhoz 1876. Márcz. 13-tól 23-ig 
készbesítés végett érkezett, valamint a feladott és osztrák területre szóló 
k o c s i  p o s t a i  küldemények kimutatása. I. Magyar postaterületről ér
kezett: 203 csomag, 123 pénzes levél 7149 frt. éltékkel. II. Osztrák 
postaterületről 107 drb. csomag; 12 pénzes levél 3600 frt. értékkel. Hl. 
Külföldről 12 drb. csomag, 2 pénzes levél 193 frt. —  A feladott s osz
trák területre szóló csomagok száma 43; a pénzesleveleké 54; értékük 
20496 frt.
0 — — Rovar-  s á sványgyüj t emények  jutányos áron kaphatók
oelmeczbanyan. — Ez iránt bővebb felvilágosítással szolgál a Sehnecz 
szerkesztője.
' B e kü lde te t t .  A nagyhétnek kétségkívül legnagyobb ese-
ménye azon fáklyás zene rendezése, melylyel az erdészakadémiai ifjúság 
kedvelt tanarát Solcz Gyula erdőtanácsos urat megtisztelte. Éveken át 
érlelt terv volt ez, melynek megvalósulása által végre sikerült az ifjú
ságnak rokonszenvét kifejezni azon tanára iránt, ki humánus, bizalom- 
gerjeszto magatartása, jellemének tisztasága s minden fitogtatástól ment 
eioadasa áltál hallgatóiban kivétel nélkül a közbecsülés és tisztelet ér
zetet tudta felkelteni. — Meg is mutatta lelkes, hazafias beszéde által, 
hogy a rokonszenvet teljes mértékben kiérdemelte s újra kijelelte az 
Jfjusagnak az irányt, melyben haladnia kell, hogy „hazánk egére tor
nyosult veszes felhők baj nélkül vonuljanak el, hogy borúra derű követ
kezzek. Intett ernyedetlen szorgalomra, kitartó munkásságra és beesti- 
le t es s  e gr  e, mert csak úgy lehetünk méltó tanítványai, ha az életben 
érvényesítjük azt, miben mesterünk tündököl, csak az erény ösvényén 
haladva s attól soha el nem térve használhatunk hazánknak. Azon hi
tünkben, hogy tanitványai érdekében fáradott mindig s fárad most is,
.újra megerősitett bennünket. A zajos éljenzés mely beszéde közben s 
végen kitört, bizonysága annak, hogy az ifjúság át volt hatva szavai által 
s kivansaga nem iŝ  lehet egyéb, mint hogy az Isten még soká éltesse 
szakunk s a haza érdekének előmozdítására s adjon az ég még számos 
ily tiszta becsületességgel fáradozó munkást, a hazának. —  F. 
v ' no~ , 7Z ? u b a  ̂ a s z e g é n y e k n e k !  Örömmel hozom tudomására 

L.fczló"é az.árvízkárosultak

egy darabtól azon saerencsétlenek javára, kik lakhely, ruházat a kellő 
táplálók hiányában szenvednek, kedvező eredmányt jósolhatunk ezen 
buzgólkodásnak.

-------- N y o lc a  g y e r m e k  h á lá in . Az ungtnegyel Bősről Írják a
„P. U.“-nak: Fajdalommal kell megemlékeznem egy szomorú szerencsétlen
ségről, melyhez hnsenlőt a Duna rendkívüli pusztításainál nem olvastunk 
még, s ez az, hogy f. óv márcz. 2C!-án, vasárnap d. u. leányok s figyer- 
inekek csolnakázni mentek az áradásra, kőt Csornákon összesen 8 leány 
ős 3 litt. — A víz csendes volt, a szél nem fújt. A falutól mintegy 80 
ölre a kőt csalnak összeütődött, hozzájárulván a 10—20 év közt levő 
gyermekek ijedelméből származott azon meggondolatlan tett, hogy a 
kisebb esolnakből a nagyobbá ugráltak át, mindkettő elmerült. Kőt fiú s 
egy leány a felordult csolnakokra kapva menekült; de 7 leány lő —20 
óv közt és egy 11 éves fin a 8 láb mélységi! vizhe folt. Bár a kata
sztrófa az utczán kint ülő községiokosok szemeláttára folyt le, de meg
menteni őket nem lehetett, mert csolnak nem volt közel, s mire mes
szibbről C'olnakot hoztak, akkor már a szerencsétlenek halálküzdelme 
véget ért. Kifogtak ugyan rögtön kettőt-hármat összefogódzva, két óráig 
utasítás szerint dörzsölték is a holttesteket, de egyet sem sikerült kö
zülük életre hozni, s másnap reggelre valamenynyi íelpuffadva bomlásnak 
indult. Emberemlékezet éta nem történt itt ilyen szerencsétlenség. Nyolcz 
koporsót hoztak öszsze a parochialis udvaron, hol prot. szertartás szerint 
a ref. lelkész, a vidékből is nagy számmal összesereglett nép jelenlétében 
márczius 27-kén d. u. végezte a temetést.

— — Az árviz  ereje.  A budai rakpart élénken tünteti fel az 
árvíznek hátrahagyott pusztító nyomát A viznyomás rendkívüli ereje 
folytán ugyanis a rakpart az épitő vonalból több helyen, nevezetesen a 
lánczhhl fölött egy, ez alatt pedig két helyen U—lö centiméterrel haj
lott. kifelé.

1. !sor 130 helyr. SZ.
2. ti 48 s y>
3. » 1 1 9 2  , » f
4. „ 1194 „ »
5. » 1203 , »

folyó 1876. évi május

705. sz.

Árverési hirdetmény.
A selmeczbányai kir. törvényszéke részéről közhirré 

tétetik, miszerint Sehnecz város polgármesterének,. Saller 
Samu, selmeczi lakos elleni 362 frt. 37 kr. főkövetelése, 
s járulékai végett, végrehajtás alá vont, s tartozékával 
együtt 8150 írtra becsült ingatlanság jelesül Selmeczi 
569 sz. tlkvben:

lyr. sz. “ |:T sz. ház becsülve 2500 írtra. 
|rv » » » 2500 „

„ szántóföld és rét „ 3000 „
„ „ 2 0 0 0  „

kőbánya „ 150 „
hó 8. napján reggeli 10 órakor, 

szükség esetén pedig 1876. évi június hó 7. napján reg
geli 10 órakor ezen kir. telekkvi hatóságnál megtartandó 
birói 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 tár
gyát képező értékpapírokban avagy előmutntóra 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 felszóliítatnak, hogy a vételár fel
osztása alkalmával leendő képviseltetésük végett, ezen te
lekkönyvi hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek és 
annak nevét az eladásig jelentsék be, mert ellenkező esetben 
hivatalból kinevezett ügygondnok által fognak képviseltetni.

Végre a prts 433 és 466. §§-hoz képest felhivatuak 
mindazok, kik a fentebb körülírt javak iránt tulajdoni 
igényt érvényesíthetni vélnek, hogy igénykereseteiket a hir
detmény közzé tételének utolsó napjától számítandó 15 nap 
alatt ezen telekkönyvi hatóságnál nyújtsák be.

Selmeczen 1876. april hó 1-én.
2— 3 K ir. törvényszék.

Hirdetés.
Vog-ler Samu aranyozó _

B u d ap es trő l S e lm eczre  tev én  á t lak ásá t, e lvállal k é p -  íé j 
és  tü k ö rk e re tek , va lam in t tem plom i tá rg y ak  a ra -  3S 
nyozásá t és tisz títá sá t. —  L a k á sa  a lsó  u tczn , F i -  <aD 
sch e r-fé le  h áz , B arisn ak  á te llenben .
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