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Hontmegyei közlöny. Megjeleli minden kedden.
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! Helyben házhoz honivá, vagy vidékre postán küldve:
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Félévre . . . .  2 frt. 50 kr.
Negyedévre . . .  1 frt. 25 kr.

Egyes példány ára 10 kr.

Szerkesztői iroda: Keviczkv-féle háza Szt.-Háromság 
téren.

Hárouihasálios kis sor lo kr.
Bélyegdíj minden igtatásért 30 kr.

Előfizetési
Negyed évre . . .

feltételek: 
. . .  l frt 25 kr.

Aug. és Sept. hónapokra 80 kr.

(IV. Folytatás.)
Áttérve közigazgatásunk s háztartásunk ügy- vagyis lielke- 

zelésére, mely mint a hivatalos munkakör gyakorlati tere tör- 
véuyhatósági életünk sarkpontját képezvén, a legnagyobb fontos
sággal bír, jelentem, hogy ez év folyamában a törvényhatósági 
bizottság részéről 11 közgyűlés, a tanács részéről 38 tanács és
17 árvaszéki ülés tartatott.

’i'anácsülésilpg elintéztctt ügyek száma . . . .  459
árvaszékileg „ „ száma . . . 703
Az igtatóha érkezett:
a) közigazgatási ü g y ..............................................  4008 ilrb.
b) á rv a sz é k i............................................................  703 „
c) re n d ő ri...........................................  2850 „

Összesen 8107

Előadás végett kiadatott:

1. A  potnánufstcrnek.
K özig azg a tá si...................................................... 1037 drb.
ebből elin téztetett................................................  1023 „

h á t r a l é k ..........................    14 „
.2. R ra m i Vilmos főkapitány untak.

K özig azg a tá si.......................................................... 1921 drb.
r e n d ő r i ................................................................  2850 ,.
Ebből elintéztetett közigazgatási.......................... 1914 „
rendőri ................................................................  2850 „
Hátralék közigazgatásiból................................  7 „
rendőriből.....................................................................................

3. Almán András tanácsnok urnák.
K ö zig azg a tá si.....................................................  772 drb.
ebből e lin téztetett................................................  585 „

h á t r a l é k ........................................................... 187 „
4. Szlamka József főjegyző untak.

K özigazga tási.....................................................  870 drb.
árvaszéki................................................................  703 „
Elintéztetett közigazgatási.......................................S21 „
árvaszéki................................................................  680 „
Hátralék, közigazgatási.....................................  55 „
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T á r c z a .
Az ipar befolyása a polgárosodásra.

Kra jtsík  Soma.
Amint a művelődés történelme e vagy ama kort mindig azon alap

elvek szerint nevezte el. melyek benne uralomra vergődtek, és azon 
irányeszmék szerint, mik után haladott, épp úgy joggal állíthatjuk, hogy 
korunk a művelődés történelem által az ipar, kutatások és találmányok 
korának fog elneveztetni.

Nem ringatom magamat azon reményben, midőn e fontos kérdés 
megfejtése végett nyúlok gyenge toliamhoz, hogy sikerülni fog megol
dani oly problémát, mely egy egész évszázadon út a uemzetgazdászat 
legjelesebb fériiainak figyelmét kötve tartja. De nem is lehet az emberi 
nem működésének oly tág körét e lapok hasábjaira illeszteni, inkább a 
szellem óriási tevékenységéből kivett egyes aforismák leenduek ezek, 
melyek e téren kidomborodtak.

A mint majd minden egyes szaktudománynál az összehasonlító 
módszer uralkodik, úgy éu is kísérletet teszek rövid pillantást vetni a múltba 
ott, hol jelenlegi viszonyaink a múlt idők viszonyaitól lényegesen eltérnek.

Korunk s az ókor munkakülönbsége a szellem s az anyag viszo
nyaiban leli magyarázatát. Valamint az ó- úgy a középkorban is az 
anyag a szellem fölött tartotta hatalmát, az újkor ellenben a szellemnek 
az anyagfölötti uralmát hirdeti. A munka eredetileg szoros összekötte
tésben állt a rabszolgasággal. Ily alapelven épült az ókor kultúrája is. 
Hisz a görög és római műveltség, a művelődéstörténelem e világító me
teorja, szintén ez alapelvekhez ragaszkodott. Avagy nem hirdették-e már 
Aristoteles és Plátó, a görög tudomány e fejedelmei, azon tant, hogy a 
munka egy honpolgárhoz nem illő foglalkozás. A munka a megvetés és 
gyalázat súlya alatt görnyedt. Ki a görög polgárok közül kereskedelem 
és iparűzésre vállalkozott, bebörtonöztecett s minden állami hivatal előtte 
zárva volt. íme! ez azon folt, mely még két ezer év után sem bírt a 
sötétség ölelő karjai közül kibontakozni. Ámde e téves nézetek a közép
kor felhős egéről letűntek. A munkáról a gyalázat, a szégyen s a meg
vetés leple, meiylyel azt az ókor körülhálózta, lerántatott. Mihelyt le
romboltattak a rabszolgaság szilárd bástyái, a munka azonnal az erény 
polczára emeltetett.

Középkorban az ipar csupán a kézműipar alakját ölté magara, 
melynek fokozatos fejlődése a ezéhrendszer életbeléptetése által akadá

lyoztatott. E mellett a szegénység elve, mely a középkorban oly annyira 
felkaroltatott, az iparra felette káros befolyást gyakorolt.

A stoikus iskola eme elvei, melyeknél fogva az általános jólét a 
gazdagságról! folytonos lemondásban nyilvánul, egész ellentétben állanak 
az újkor neiuzetgazdászatával szemben. A 19. század praktikus szelleme 
a nemzet vagyonosodását inkább szélesbíteui törekszik, mintsem azt 
vélni lehetne, miszerint a társadalom jólétének alapját megvetni a kol
dás  bot  volna hivatva. E nézetek tán a bölcsészet történelmében érde
keltséggel bírhatnak, de a jelenkor realismusával sehogy sem egyeznek meg.

Mind ezen akadályok, melyek az ipar virágzását olyannyira gátol
ták, az újkorban semmisültek meg.

Az ipar rendszeres fejlődését féken tartó, ókor emelte torlaszok 
helyére a szabad ipar zászlaját tűzte ki az újkor. Ezzel az ipar nem 
csekély lendületet nyert: kivált a 19. században óriási léptekkel haladt 
előre. Mily szűk kör volt az, melyben az ókor és középkor ipara moz
gott. Az előítéletek sötét felhői mögé bujt minden idea. A természettu
dományok terén tett haladás következtében az előítéletek és csalódások 
eme felhői napról-napra jobban kezdtek oszladozni. t

A tropikus éghajlat lakóinál még mai napig is ily viszonyok létez
nek. Ahol az ember még természet által vezettetik, ahol a természet 
rendkívüli tüneményei az emberben félelmet és rettegést okoznak, ott a 
civilisatio zéruson álul áll. Igaz, hogy az egyptusi, indiai, görög stb. ci- 
vilisatio dicsekszik az ő pyramidáival, pagodáival s több más csodákkal, 
de mi czélja volt pl. az egyptusi pvramidáknak? r . ,

Ezer meg ezer emberélet veszett el ez óriási épületek felállításá
nál; az emberi nem azonban semmiféle hasznot nem húzott azokból.

Az ipar terén vajmi csekély haladás észlelhetett volna, ha a gép nem 
pótolna annyi emberi kezet és .tol nem szabadítja az embert az anyag 
malma alól. , . .. . ,

Ama primitív állapotok bizonynyal meg mai napig sem szűntek 
volna meg, ha egy Vatt, Arkoright, Stephenson és Oersted gemusa az
emberi nem segélyére nem jön! ......... . t t . '

Minden újabb találmánynyal az ipar szilárdabb alapot nyert. Ezen 
vívmányok a szellem emancipátióját segítették elő s az előítéletek tag 
areálját teljesen tünkre tették. Az ipar terén a gőzgép a legfontosabb 
vfvmánv. A gőzgép feltalálásával a civilisatio typusa jelentékenyen vál
tozott, s az ipar történelmében uj korszak vette kezdetét. Ama munkák, 
mik gőz segélyével vitetnek véghez, oly nagy mennyiségitek s oly külön
félék, hogy szinte bámulatra ragadják az embert. A hatalmas természet, 
mely daczol az ember pbysikai erejével, meg-megbajol annak langesze 
előtt. Ha az egyptusi civilisatio ismerte volna a gőzgép óriási hatosat,
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l'lvi jelentésem fonalán már ismételve jeleztem, hogy a jelen 
állapot mellett, midőn az intéző tanácstagok létszáma oly cse
kély, csak is a legnagyobb ős megfeszített szorgalom tette lehe
tővé,’ bőgj' a beadványok ily jelentékeny száma intéztetett el, — 
s ezen állapotot most is s főkép most midőn az államügyek köz
vetítése fokozott mérvben Hibáztatott a törvényhatóságokra, any
ujával inkább ki kell emelnem, mivel, ha majd a „közigazgatási 
bizottságiról szóló törvény alkalmazásba fog vétetni, a tiszti 
létszám szaporítása elodázhatlauná válik; miről eleve korán gon
doskodni kelletvén s uj hivatal szervezése költséggel járván, 
ugyanezekre a tekint, törvényhatósági bizottság figj'elmét kikérve, 
azon indítványt teszem, hogy ezen ügy megvizsgálására az első 
készületi tárgyalások felvételére egy bizottmány küldessék ki, 
mely is a megszerzendő adatok s mutatkozó igényekhez képest 
ez ügyre okadntolt véleményes jelentést leszen előterjesztendő.

A mi a jelenlegi tisztviselőket illeti, kedves kötelességemnek 
ismerem jelenteni, hogy valamennyien —  noha egyeseknél a mun- 
kahalmaz koruk előrehaladottsága mellett csakis a legnagyobb 
erömegfeszítéssel győzhető le — tiszti kötelességüknek híven s 
lelkiismeretesen feleltek meg s a tekint, törvényhatóság elisme
rését érdemelték ki. *)

Bendörsíy.
A közrendészeti és a városkapitányi ügyek elintézésével meg

bízott rendőri tiszti közegek a lefolyt év alatt mindent megtettek, 
mi tiszti hivatásuknak megfelelően a város polgárainak személv 
és vagyonbiztonsága megtétetni kívánt s örömmel jelenthetem, 
hogy az említett közérdekek megóvása tekintetéből a főkapitány 
nr elismerést érdemel.

*) Ilogy » közönség alapos fogalmat nyerhessen a tan&cs működési köréről s 
nagymérvű elfoglaltságáról, meajegyaem hogy a hivataloskodás kiterjedésének meg- 
birálásánál a jelentésben kiemelt ügydarabok száma uein lehet fokmérő, mivol sok oly 
teendő is vár a tisztviselőre, mely számokban ki nem fejezhető s gyakran több munkát 
igényel, mint a szám szerinti elintézés. — Az ide vágó és sok időveszteséggel járó 
teendők közé tartozik különösen a felek iuformatiója, a közgyűlések, a tanács- és 
árvaszóki ülések, továbbá a többrendbeli szakbizottmáuyok, u. m. központi választ
mány, rendőri, gazdasági, bányászati, jogügyi, rajz, tornaiskola bizottmányok tanács- 
kozmáuyai, árverések, a hely színén eszközlött gazdasági, bányászati s rendőri vizs
gálatok, szemlék, árverések s egyéb kiküldetések soroztainak. Mindez igen sok időt 
igényel s elvonja a városi tisztviselőt a folyó ügyek elintézésétől. Szerk.

| A kapitányi hivatal munkásságáról s ügy-kiterjedéséről tá- 
jékorást nyujtandó a köv. adatukat terjesztem elő:

I. Az" 1875. év jan. 1-től deczemb, végéig a kapitányi ik
tató jegyzőkönyvbe érkezett Írásbeli beadványok száma . 2373 
szóbeli panaszok jegyzőkönyvi felvétele . . • • • • 483

Összesen 2856.
Kzek közül válaszirattal 1141, a többi pedig hátirattal vagy 

szóbelileg intéztetett el.
II. A rendőrség beavatkozását igénylő következő esetek for

dultak elő:
A) személybiztonság tekintetében a) a bányákban hat halálos 

sérülés, mely a véghezvitt nyomozás szerint a szerencsétlenek sa
já t vigyázatlansága által idéztetett elő; egy sérülési esetnél a ke
zelő személyzet kötelességmulasztása észleltetvén az első vizsgá
lati jegyzőkönyv a törvényszéknek adatott á t; b) öngyilkossági 
eset volt 3, és pedig: egy munkás a steffultói tóba vetette ma
gát, Bélabányán egy földműves pisztolylövései vetett véget életé
nek; Selmeczen egy hajadon mérget vett s meghalt.

c) Villámcsapás következtében egy 6 éves fiú életét veszté.
d) Selraeczbányán a belvárosban egy a munkás osztályból 

való nő ittas állapotban az utczán elaludván, megfagyott.
e) Bélabányán elzárt szobában magára hagyott három gyer

mek tüzet rakván, a füstben megfult.
B. ) Vagyonbiztonság tekintetében:
a) a betörés és lopás . ..................................................  ^
b) kisebb l o p á s ...................................................................

• c) 1 csalási eset (iparlovaglás) rendőrileg kinyomoztatván s 
a tényállás jegyzőkönyvileg megállapíttatván illetékes eljárás vé
gett minősége szerint a törvényszék, illetőleg a járásbírósághoz 
tétetett át.

d) 7 kisebb lopás fogsággal házilag megfenyittetett,
e) tűzeset volt Bélabányán 1, Steffultón 2. —  Bélabányán 

a kéményben tűz támadván, a ház egyik faoldala átégett, de a 
tűz korán észrevétetvén eloitatott; Steffultón pedig két szomszé
dos hevérház egymás után rövid időközben égett el, mely tűznek 
keletkezesét kipuhatolni nem sikerült, de Steffultón valószínűleg 
gyújtogatás volt az ok.

f) mértékhiány miatt pénzbírsággal fenyíttetett 1.
C. ) Rend-csendháboritás, tisztátalanság stb. miatt bejelentett 

kihágási eset közül 119 pénzbírsággal, 62 eset pedig fogsággal 
fenyíttetett, a rendőri zárórának meg nem tartásáért egy egyén 
birságoltatott; igazolvány s kereset nélküli egyén száma 38 s 
ugyanannyi eítolonczoztatott; romlott bús két, s éretlen gyümölcs 
négy esetben semmisíttetett meg.

bizonnyal nem kellett volna majd egy félmillió rabszolgának egész éle
tén át egy pvramídát epítenie. Azonban az emberi nem jólétének eme
lésénél legfontosabb szolgálatot tesz a gőzmozdony és a gőzhajó. Az 
emberiség Stephensonban legnagyobb jóltevőjét tisztelheti. Hírnevét 
még az idő sem mossa le soha, de soha! Ámbár alig múlt el egy fél
század azon időszaktól, amikor az első gőzkocsi szelte át a tért, már is 
az egész száraz földet vasúti hálózat borítja s már a legjáratlanabb he
lyeken is hallatszik a tüzes ló nehéz lélekzése. Mivelődés tekintetéljen a 
vasút az első helyet foglalja el. Lecky a találmányok fontosságát ecse
telve, azt mondja: „Lehetetlen a vasutakat építeni anélkül, hogy egyút
tal az intellektuális befolyás is ne támadjon s lehet, hogy Vatt és Ste- 
phenson az emberek nézeteit oly mérvben változtatták meg mint Luther 
és Voltaire. “

Az indokok,  mik á l t a l  az ipar  k ivá l t  a 19-ik sz ázad 
b a n  oly bámula tos  m a g a s l a t r a  e m e l t e t e t t :  a tudomány,  
tőke, vas és a szén.

A természet törvényeinek kipuhatolása által az emberi szellem oly 
változásokat idézett elő, melyek különben nem jöttek volna létre.

A gőzt, levegőt, villanyosságot a civilisatio érdekeinek előmozdí
tására használja fel. Ezen természeti erők, melyek az értelmiség által 
vezéreltetvék. millió kezet pótolnak, a római világuralom idejében is lé
teztek

Ámde az akkori szellem nem volt képes azokat uralma alá hódí
tani. E korban az ember még a természet befolyása alatt nyögött, most 
azonban ezen termeszein)-ujtotta erőkből magának millió rabszolgát csi
nál. Minden európai állam, mely az ipar fontosságát szem elől nem té
veszti, suprematiáját tudományok segélyével törekszik fenntartani. Mily 
befolyással bír a tudomány, azt kivált Indiában és Angolországban ve
hetni észre. Ez a nyers gyapotot Indiából szállítja, saját gyáraiban fel
dolgoztatja s azt mint angol gyártmányt ismét az indiai piaczokra küldi 
vissza. Ámbár ezen iparczikkek értéke nagy mértékben emelkedett mégis 
bátrán kiállják a versenyt az indiai honi árúkkal. A mechanika óriási 
hatását India még nem ismeri s készítményeinek mennyisége nem ver
senyezhet azon gyártmányok mennyiségével, melyek gép segélyével ál
líttatnak elő.

Másik momentum a tőke. Noha általa az emberi nem két osztályra 
a gazdagok és szegények osztályára lett elkülönítve, mindazáltal korunk- 
ban oly vállalatokat szült, melyek a civilisátiót más útra terelték. S 
amiként ama hírneves mathematikus emeltyűk segélyével akarta földün
ket alapjából kimozdítani, épp úgy lehetne korunkban ugyanazt a tőké
ről mondani.

A tőke segélyével összeköttetnek a tengerek, áthasíttatnak a he
gyek és óriási épületek állíttatnak a tengeren. Az ázsiai és afrikai ál
lamok, melyekben az associacio ideája kemény talajra esett, nélkülözik 
ama hatalmat, melylyel Európa és az amerikai Egyesült-államok óriási 
vállalatokba bocsátkoznak.

A töke napjainkban valami világrendítő. Az építményeket, miket 
az ókor kultúrája hozott létre, nem az associacio, hanem a rabszolgaság emelte.

A vas és szén oly ásványok, melyek nélkül jövőben aligha lehet 
megírni a mívelődés történelmét. Az ipar ezeken alapszik. A nagy élő- 
haladás az emberi tevékenység tágas terén kivált ezen ásványoktól té
tetik függővé. Ezek nélkülözése esetében az európai civilisatio elvesz
tené éltető erejét s az ipar befolyása gyengíttetnék! Ezen két ásvány 
hiánya a világ szinterén nagy mérvű stangatiót idéz elő. A vas elvesz
tése mondja M. Cbevalier, a világra szerencsétlenséget hozna.

Az industrialismus egyik főindító oka volt a kereskedelem.
Hogy az élénk kereskedelemtízés által az ipar lendületet nyert, bi

zonyítja a történelem. Az itáliai városok a kelettel való kereskedelmi 
összeköttetés által vergődtek hatalomra és önállóságra.

A hajózás tökélyesbítése s a felmerült újabb nézetek következté
ben az ipar nem kevésbé emelkedett, míg a 14. században az egész 
Európa fölé terjesztő ki határait. A városok lassankint anyagilag gaz
daggá s a műveltség székhelyévé lettek, sőt jogaiknak védelmére tett- 
leg léptek fel. Ez okoknál fogva az akkori időszak jellege nagy válto
zást szenvedett. Ámde nem bírván az újkor tőkéjével s nem ismervén 
még eléggé a természet titkos erőit, az iparűzés folytonos tespedésbeu 
sínlődött. Az ipar lassú fejlődésének egyik főhátránya ama téves néze
ten alapult, hogy a tőkepénzesnek nem volt szabad pénzét kamatra köl
csön adnia.

Ezen tan, melynek folytán a különféle kereskedelmi és iparválla
latok felette nagy hátrányt szenvedtek, a tőkének folyton érezhetőbb 
szükségessége által tönkre tétetett.

A 15-ik században a találmányok s a tengeri hajózásból kifolyólag 
oly nézetek emelkedtek érvényre, melyek az előítéletek sötét felhőjét 
eloszlatták s újabb eszmékkel gazdagították. A szegénység elve a ham
vadé stoicismus által lankasztva, megszűnt, s Európa a keleti fényűzést 
magáévá tette. Luxus volt a jólét kifolyása, valamint általa oly szellem 
támasztatott, mely a művelődésre kedvező hatást gyakorolt. Európa el
érte morális átalakulását.

A történelem eléggé bizonyltja azt, hogy a luxus mindig együtte
sen jár a polgárosodási törekvésekkel. Ahol csak meghonosult, ott a 
kultur állapotokon jelentékeny változás vehető észre. Ezen aestetikai
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III. Bepsllletsértési panasz, békebíróságílng, nevezetesen a 
felek kiegyezése mellett 302 intéztetett el.

IV. 'llázalási és előadási engedély adatott 52, melyekért 20 
írt 30 kr. vétetett be s adatott a tanácsnak.

V. Igazolványjegy 112 , s munkakőnyv 30 drb. adatott ki.
VI. Cselédnyilvántartásban vezettetik:
mindkét nembeli r s e lé d ............................................ 879
cselédkönyv k i a d a t o t t ............................................ 09
VII. Szegénységi bizonyítvány kiszolgáltatott 138.
VIII. A katonaság számára 17 előfogat szolgáltatott ki. Az 

előfogatok előállítása szerződésileg levéli bérbe adva, az előfogati 
díjon kivid 45 frt 74 kr. mint előfogati pótlék a marhatulajdo- 
nosokra kivettetvén, behajtatott s az illető vállalkozóknak kifi
zettetett.

IX. Az 1808. évi XXXVIII. t. ez. értelmében az iskolába 
nem járó gyermekek szüleire pénzbírság nem szabatott, mivel az 
első hivatalos megintés is elégséges volt, hogy gyermekeiket az 
iskolába küldjék.

(Folytatása köv.)

Észrevételek „A természet hozzájárul-e a 
népjellem fejlődéséhez" című cikkre.

(Folytatás.)
Épen ügy tanítá a természet az egvptusiakat a mechanikai, ter

mészetrajzi és csillagászati tudományokra. — A termékeny Nilusvölgy 
könnyűvé tette nekik a földművelést; a Nílus periodicus kiáradásai 
mérni és számítani tanították őket; valamint e periodicus változások 
szerint felosztották az évet. — Hegyek, tenger és puszták által körül
zárva, egy szűk, termékeny völgyben, hol minden egy természetjelen
ségtől függött, hol az évszakok, az aratás, a betegségek és szelek, ro
varok és állatok egy és ugyanazon természeti forradalomhoz — a Nílus 
kiáradásához voltak kötve, volt-e válható más, minthogy a komoly egyp- 
tomi lakó é3 serény papi kasztja végre országuk föld és légbeli tüne
ményeinek megismerésével s leírásával foglalkozott? És így minden vi
lágrészből ismeretes, hogy körülzárt népek országukról a leggazdagabb 
s legélénkebb ismerettel bírnak, bár azt nem könyvekből tanulják is. — 
Vájjon ez mind nem mutatja világosan a természeti viszonyok hatását 
az alattuk élő nép jellemének fejlődésére? Megjegyzendő, hogy ily kö
rülzárt nép jellemének vizsgálásánál a sokoldalúságra tekintettel len
nünk nem szabad. — Egy körülzárt nép, mely a tengerparttól s más 
nemzetekkeli érintkezéstől távol van s mely felvilágosodottságát csak 
egy helynek köszöni, egész sajátszerii jellemet kell, hogy nyerjen a sa- 
játszertt természeti viszonyok következtében, de hiányzik belőle a sok

iránya mellett egvszersmind a materiális érdekek támogatója is. Annak 
egén ragyog a tudomány és ipar. Ilyképen az ipar már a középkor al
konyán döntötte meg az ellene irányult nézetek oly erős alapját s az euró
pai’clvilisatio tij korszakának nagy ünnepét ülte meg.

Hosszú és elkeseredett, karezok folytak le addig, míg az iparűzés
nek oly fontosság tulajdoníttatott, mint amily fontos szereppel bír az 
mai nap a neinzetgazdászatban. Á physiocratikus iskola ledöntvén Colbert 
ama nézeteit, inelvek szerint a vagyonosság egyedül a pénzen alapszik, 
azon alapelvekbez* ragaszkodott, hogy csupán a gazdászat alapja a va- 
gyonosságnak.

E nézetek noha nem is emelték az ipart a tökély jelenlegi fokára, niiíid- 
azáltal e jelszó: „szabad ipar“ következtében ezen iskola határtalan kon
kurencia hirdetője lett. A nagyszellemü Suiíth Ádám felléptével az ipar 
teljes felkarolása következett be. A múlt idők eddigi ferde elmeletét 
lángelméjével megvilágította, s Smíth Ádám a jelen ökonómia eleje állt. 
A physiókraták nézetével ellenkezőleg ő a vagyonosodig alapkövet a 
munkásságban látta. A készítmények mennyisége, így vélekedett feimtü 
Ádám, e jeles angol nemzetgazdász, a munka által uövelhetö, miáltal 
a nemzet vagyonosodása fokonkint gyarapszik. A munka, mely az ókor
ban az átok nehéz súlya alatt görnyedt s a középkorban kellőleg nem uielta- 
nvoltatott, az újkorban a vagyonosodás és a nemzeti jólét kutforrassava 
lett. Ezzel ama nézet, mely szerint az iparűzés az államra nezve ka
rosnak ismertetett, teljesen aláásva van. Ezen elveken nyugszik mai ua- 
>ig is az európai ökonómia. Ama nemzetek, melyek legelőbb lettek hívei 
hníth tanainak, első helyet foglaltak el az európai civilisatio térén. ̂

Európa Vatt lángelméjével támogatva nagy arseuállá változott. Ezer 
seb alatt rezg az egész contineus. Minden ütés a szellem újabb diadala 
a nvers anyag fölött, és iijabb lépés a civilisatio mezején. A három 
ideából :  szép , jó  és igaz.  az első az ó-, a másod ik  a közép 
k o r r a  esik , k o r u n k n a k  az „igaz“-itak i d e a j a  marad t .  Az ipar 
ekként alkotó ereje lett az uj szellemi világnak; általa halomra gyűlt 
oly tőke. melvuek mennyisége alig fejezhető ki számokkal. A mi tőkén
két az ókor tőkéjével összehasonlítani sem lehet. A mi gyártmányaink 
az ókoriakhoz képest 50—100-szor nagyobbak. A tőke, mondja Ckeyalier 
M. minden jótékony intézmény alkotója. A vagyonosság a tudomauyok 
útját egyengeti, annak segélyével különféle expeditiok jönnek letre; a 
gazdagság eineltvfije a kulturtörekvéseknek.

Semmi kétség, hogy az Ipar virágzása a művelődés történelmében 
mindig korszakot alkot. _________

í

oldulúság, mely csak más nemzetekkeli érintkezés által szerezhető meg. 
Példa erre Egyptom mellett minden ázsiai tartomány.

Ezen példái: világosan bizonyítják azt, Imgy az éghajlat és a talaj 
minősége nemcsak „a természeti tulajdonokra, de lényegesen a népjel
lemre is hat. — Kü l önböz ő  é gh a j l a t  a l a t t  k ü l ön b ö z ő  j e l l e 
m et n y e r t e k  a népek.  — Hasonlítsuk össze a grönlandit az indus
sal, a lapphonit a japanival, a peruit a négerrel; mily különösen fejlett 
ki szellemük, lm csak niytbologiájukat vizsgáljuk. — A braman alig 
tudna magának képet alkotni, ha az islandiak Voluspá-ját felolvasnák 
előtte; az islandi a vedák mellett szintén nem találná magát otthonos
nak. — Minden nép képzcletmődja annak egétől és földétől függ s élet
módjából fakad. — Ebből látszik, mily népeknél kell a képzelő tehet
ségnek legjobban kifejlődve lennie. — Olyanoknál t. i. kik magányban 
élnek, kik a természetnek vadregényes vidékeit, a pusztát, a szikláste
rületeket, a tenger viharcsapdosta partjait, a tűzokádó hegyek alját s 
az ezekhez hasonló földterületeket lakják. — fis időktől fogva az arab 
puszta a magas képzeletek hona volt.

Többek állítása szerint semmi körülmény nem ád oly felvilágosí
tást valamely nép tulajdonképi jelleme felől, mint a nökkeli bánásmód. 
Ha ez áll, úgy ez világosan czáfolja azt, hogy az éghajlat csak a ter
mészeti tulajdonokra hat. — Mivel a déli tartományokban korábban áll 
be az érettkor, mivel e meleg tartományok a physikai ösztön csábjáit 
mindkét nemben nemcsak korábban, de élénkebben is fejtik ki, mi volt 
természetesebb, minthogy a férfi nemének előnyeit ferde irányban hasz
nálta s egy egész kertet akart gyűjteni e korán nyíló s korán hervadó 
virágokból, melyeket féltékenysége azután egy hárembe zárt. — Cook 
szerint a társasági szigeteken a férfi nejét bármily csekélységért, mely 
tetszését megnyerte, eladta. — E jelenet más szigetlakok éghajlata s 
jelleme szerint változik. Az éjszaki népeknél a nő a férfival egy rangon 
áll (természetesen saját határain belül).

„Ha a természetnek döntő befolyása van a népjellem fejlődésére, 
úgy kell, hogy ama két nép mely ugyanazon természeti viszonyok közt 
él, jellemében, természeti tulajdonaiban is egyezzék." — Ez úgy is van, 
bár szerző ezt nem találja. Nézzük Ázsia éjszaknyugati részét, hol oly 
sok néptörsz lakik egymás mellett, mint talán sehol a világon. — A 
tatárország különféle származású népektől hemzseg, de a melyek mind 
a műveltség ugyanazon fokán állanak. — Ezt környezi sok néptörzs, 
sarmaták, seythák, mongolok stb., melyek egymástól különbözők, de va
lamennyinek jellemén mégis bizonyos egyformaság vehető észre (Herder 
ugyanott II.) — Éjszak-Amerika is sok néptörzsnek ad lakhelyet s ezek 
jelleme és műveltsége az utazók hiteles állításai szerint bizonyos egy
formaságot mutat kevés kivétellel. — A nadovassok felől Carver, a vi- 
nobagok, muskogok, Tsebivipaokról stb. Adair, Rogers s mások hoztak 
tudósításokat, a melyek e nép föjelletuét s műveltségét egyformának bi
zonyítják. — Pedig ezekről csaknem világosan be van bizonyítva, hogy 
éjszaknyugati Ázsiából kerültek ide, ahol az egyes néptörzsek jelleme 
kevésben hasonlít ezekéhez. )

Nézzük Brasiliában a számtalan néptörzseket; mily keveréke a né * I
peknek, nyelveknek található itt s jellemüket a régibb és újabb utazók 
meglehetős egyformának írják le (Acanja, Gumilla, I.ery. I.ondamine stb).

A hegyi lakók jelleme Kivonásaiban mindenütt egyforma; a sziget
es tenger partlakóké basontóképen. — Hogy jellemük minden legcsekélyebb 
árnyalatra nézve is egyezzék, azt kiváltai nem lehet; mert nem találunk 
a világon két teljesen "egyforma vidéket. — Pedig nemcsak a hideg és 
meleg az, mi ránk Itat a levegőből. •— Vizsgáljuk csak a levegő alkat
részeit, melyek mennyisége az éghajlat, az ehez kötött növények, ás
ványok és állatoktól függ s mely a különböző földrészeken különböző 
ártalmas alkatrészeket, magvakat, uiiasmákat, kipárolgásokat tartalmaz; 
nézzük a szeleket, mint llermattau, Samil, Siroceo vagy csak a mi sze
leink: ez mind befolyással van az ember lélekzési szerveire, vérkerin
gésre! idegekre, ezek által az agyra, a gondolkozásmódra, a jeliemre. — 
Továbbá valamely lakhely magassága, annak alkata és terményei, az 
azokhoz kötött életmód, munkakör, ruházat és élvezetek, sok más kö
rülményekkel egyetemben, mindezek az éghajlat átalakító hatásához tar
toznak s nem találni két oly helyet, mely mindezekben tökéletesen egyez
zék s Így az ily hasonló vidékeken lakó népek jelleme is minden egy
formasága mellett némi eltéréseket mutat.

Tévesen bizonyítja szerző az említett pontot azáltal is. hogv kfi- 
gerek és berberek közt, Egyptomban a bennszülött kafferek, hottentot- 
tok s uégerek közt a bevándorlóit portugallok, hollandok és angoiok, 
lönféle jellemű népeket egy helyre hozva akarja ezek jeliemét egyen
lővé tenui. — Tessék körülbelül egyforma természeti viszonyokkal bíró 
földterületeken lakó s egymástól elkülönített népek jelleméi összeha
sonlítani s bizonvosau fog találni jellemükben sok egyformaságot. De 
,  felhozott népei- jelleme nem ott fejlődött ki, hol szerző szerepelteti 
őket, mint Afrikában a bevándorlóit arabok, törökök és európaiak a ne-

*1 Und wie kara™ sie zu dicsem Uliaraktor — mondja Herder — Als rohe
I harte*Kationén karnen sie herüber; Miseken Stiirmen und Gelnrgen varén sie 
ildet; als sie ram die Küste iiberstandcu hatten und das grosso freie, sebiraere 
id vor sich íanden, inusstc sich nicbt aueh ihr Character mit dér Zeit zn direcm 
ide bibién ? Zwischen grossen Seen und oromén, m diesen Waldern, auf dicsen 
esen forintén sitb andere Kationén, als dórt auf jenem ranben und kalten Abbange 
a SIeere.“ — (I. 6.)
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.vagy nálunk az ugyauazon faluban l e t e l e p e d e t t  magyarok, oláhok, 
németek és szlávok. — A nép eredeti jelleme rögtön nem változik, mert 
(különben nem volna jellem. — Igen különös tehát abból, hogy az angol 
Amerikában is csak angol maradt s n hollandok Afrikában nem váltak 
.sem káderekké, sem hottentottokká stb, azt következtetni, hogy külön
böző éghajlati viszonyok alatt a népek jelleme változást nem szenved. 
Senki sem kívánhatja, hogy Idegen éghajlat alatt a rózsa rögtön lili
ommá, a kutya farkassá váljék; a természet szoros határokat vont ter
ményei körül s azokat lényegesen átváltoztatni nem engedi. Hogy azon
ban a rózsa megváltozik, a kutya valami farkasszeriit vesz fel, a törté
net bizonyítja. — A belső életerő az éghajlattal folyton kilzd s sokáig 
és erősen ellenáll, de mivel a külső befolyásoktól nem ment, i d ő v e l  
alkalmazkodnia kell. — Az éghajlat ereje nem az időegységekben, de 
hosszú időtartamokban s gyakran igen későn nyilatkozik. A természet 
éve hosszú. — Végre az éghajlat nem kényszerít, nem rombol egyszerre, 
de lassan s következetesen hajlít; ez adja azon észrevehetlcn disposi- 
tiot, mely a népeknél egészben látható, de elkülönítve igen nehezen je
lezhető. Eme hatása a természetnek azonban nem tagadható. Éjszak- 
amerikában — említi Halni — az európaiak clébb érik el az érettkort, 
de elébb is vénülnek meg, mint Európában, s az európaiak törekvése az 
éghajlat hatását idegen világrészekben megszüntetni, mindig hajótörést 
szenvedett; és épen ezért azt állítani nem lehet, hogy az európaiak jel
leme Amerikában s Austráliában változást nem szenved; csakhogy ez 
még nem' oly nagyon feltűnő, mert Amerika és Austráb'a újvilág s még 
csak évtizedek utáu száuiitgat, mint mi Európában évszázadok, Ázsia 
pedig évezredek után.

(Folytatása következik.)

Különfélék.
--------A C ob u rg  h e r c z e g i  c s a lá d  f. hó 20-án érkezik Sz.-

Antaiba, hol — mint az örvendetes hír mondja — hosszabb ideig fog 
tartózkodni.

— — E l gáz  o lá s . Hodruson egy bányamunkás, nmint a zúzdához 
érczet szállított, csilléjével egy 2 1/, éves gyermeket elgázolt. — A gyermek,

kit a bányamunkás az eset előtt a sínekről több Ízben elkergetett, rögtöu

meghalt. ^  u ^ m e s  j e l e n e t  fordult elő f, hó 2-áu Pribelen Laszkáry 
Miklós házánál. Ugyanis fiának Laszkáry Györgynek, ki nehány évvel 
ezelőtt Selmeczen akadémiai halgató volt, azon rögeszméje lévén hogy 
Etelka nővére egv gépet rejteget, mely oka minden szerencsétlenségének, 
ötször lőtt revolverrel nővérére, — A szerencsetlen bűntettest másnap 
a lipótmezoi tébolydába vitték.

—  — A pénzügyminister újból egy igen célirányos reformot hozott 
be az adóügyben. Ezentúl ugyanis az elemi csapások állal okozott károk 
egyáltalában felülvizsgálat és megállapítás végett a pénzügyi igazgatóságok 
állal a kataszteri közegekhez fognak áttétetni. Ezen intézkedés főleg azért 
helyes, mert ez utóbbi közegek, mint melyek általában a főldmivelém 
viszonyokkal foglalkoznak, leginkább bivatvák az ama téren előforduló 
esélyeket megítélni,

-------- V i l lá m c s a p á s .  E hó 11-én d. e. 10 óra tájban iíovuáu
a ,.Misa hora“ nevű réten bárom kaszás a villáin által Bujtatván az 
egvik, ki a fához támaszkodott rögtön meghalt, a másik, ki szintén n 
fa alá menekült, súlyosan megsérült, a harmadiknak, ki a fatörzstől 
körülbelül két méternyire állott, s ollőketett semmi baja sincs. —  A 
súlyosan sérült, kinek' háta összeégett, a városi kórházban fekszik. —  
Ugyanazon nap a rihniki tó felett levő vezmásfóle pajtába két helyen 
csapott le a villám s a szarufákon lehatolva a falig ért, hol a széna- 
maradékot s később a padozatot is meggyujtotta. — Tűzoltóink az 
adott jelre azonnal kisiettek; azonban mire kiértek már el volt oltva a tűz.

-------- A 28-ik szánni „Selmecz" azon hírét: n „kereskedő segédek
magyar kör“-t alapítottak Kosztka János úr egy levelében megczáfolja 
s azt mondja, hogy a kereskedősegédek csak társas összejöveteleket 
tartanak, a nélkül, hogy czimök vagy alapszabályaik volnának; saját 
költségükön lapokat hozatnak s ezéljok e lapok olvasása s egyéni) 
szórakozás, mit a rzukrász-helyiség adhat

Hol vau már most nz a „magyar kör“ melynek alakulásáról nem 
rég értesültem s melynek a szinlapokon is előfordul?

-------- A lö v ő id  éh ü l. F. hó 9-én csak 7 lövő lőtt s mégis 397
lövés esett, melyek között 241 kör találtatott. Az első érmet Ochten- 
dung Ignác/, a másodikat Liszt Gusztáv és a harmadikat ismét Ochten- 
dung urak nyelték.

--------Ü v e g  lé g y f o g ó  kápható Forster Sándor özvegyének üveg-
kereskedésében Selmeczbányán.

Hirdetmény.
Sz. kir. Selmecz s Bélabánya városok országgyűlési 

képviselő választó kerületében az 1877. évre szóló választói 
névjegyzék kiigazítási összeállítása befejeztetvén vonatko
zással az 1874. évi XXXIII. t. ez. 41 és következő szaka
szaira a T. ez. választó közönség tudomására hozatik, mi
szerint :

1) a városrészenkint összeállított névjegyzékek és pedig 
a belvárosiak a városházán, a bélabányai, stefultói, felső- 
fuchslochi s bankai névjegyzékek az illető biztosoknál, Hod
ruson pedig Leithaus hivatalos helyiségében f, évi július hó 
20-tól kezdve közszemlére tétetnek k i ;

2) miszerint ezen névjegyzékeket valamint az ezek el
len beadott felszólalásokat az alább kitűzött napokon reggeli 
8 órától déli 12 óráig mindenki megtekintheti, és délutáni 
2 órától G óráig lemásolhatja;

3) a névjegyzék ellen saját személyét illetőleg bárki is 
felszólalhat, s ezenkívül jogában áll bármely jogtalan felvétel, 
vagy kihagyás miatt felszólalni, a felszólalások írásban adan
dók be, és egy beadványba több egyénre vonatkozó felszólalás 
is foglalható s a felszólalónak kívánságára beadványról térit- 
vény adatik; az ezen pont értelmében teendő felszólalások 
beadásának határideje f. évi július hő 20-tól 31-ig bezárólag 
tűzetik ki;

4) a felszólalásokat mindenki megtekintheti, s azokra a 
névjegyzékek kitételének napját követő 20 nap alatt vagyis 
f. évi augusztus 9-ig bezárólag Írásban észrevételeket nyujt- 
hat be;

5) a felszólalások és ezekre tett észrevételek a központi 
választmányhoz intézeudök s a szükséges okiratokkal felsze
relve a belvárosban a polgármesternél, Bélabányán pedig és 
a külutczákban az illető biztosoknál nyújtandók be;

6) az ezen felszólalásokra és észrevételekre a központi 
v álasztmáuy által hozandó határozatok f. évi szeptember 20-tól 
30-ig bezárólag fognak közszemlére tétetni a városházán;

7) azok, kiknek felszólalása vagy észrevétele felett a 
központi választmány határozatot hozott, annak a közszemlére 
történt kitételét követő, és a hatodik pont alatt kitűzött 10 
nap alatt, azok pedig, kiknek a határozat kézbesíttetik, a 
kézbesítéstől számított 10 nap alatt a magy. kir. Curiához 
intézett felebbezésüket a központi választmány- elnökéhez be
nyújthatják, a felebbezés Írásban nyújtandó be, s ahhoz uj 
bizonyitékok is mellékelhetők.

Selmeczbányán 1876. évi július hó 6-án.
Ocsovszky Vilmos Szlamka József
kozp. vala.zlman.vt elsőt. vMuztminyi jegyző.

Közhírré tétetik
miszerint Herczeg Coburg ő királyi fensége szittnyai uradal
mában 400 drb. mindenféle öreg, négy ás két fogú kos, anya 
és ürü mustrájuk akár csopórtonként, akár együtt mai nap
tól szabad kézből eladó, mely a bellujai majorban bármikor 
megtekinthető ős Szent-Aiitniban az alku megköthető u Szent- 
Antal július IS. 1876, tinttartósagnál.

Hirdetés.
Bérbe adatnak az 1877-ik év január 1-től számítandó 

három évre Fenséges Herczeg Cóburg Ágost szittnyai ura
dalmához tartozó Szent-Antali, középső és alsó, Teplitskei, 
Kormoséi és Szittnya-Lehotkai korcsmaregálék épületekkel 
együtt, melyekre a nyilvánosan tartandó árverezés folyó év 
július 30-án délután 2 órakor a Szent-Antali kástélybau meg 
fog tartatni.

A bérleni kívánók az igéit öszvegnek megfelelő 60%-nyi 
bánatpénzzel ellátva legyenek; a fenntebbi kurcsmaregálékra 
az árverés alkalmával offertek is elfogadtatnak.

Továbbá pedig a Szent-Antali úgynevezett „vámfogadó", 
a vámszedési joggal s mészárszékkel együtt július 27-én déli 
12 óráig benyújtandó s bepecsételt offertek utján az aján
lott öszvegnek 25%-nyi készpénz biztosíték melléklete mel
lett szintén azon időtől bérbe adatik; az offertek közötti 
választhatás joga az uradalomnak fentartatik, az el nem foga
dott offertek pedig visszakuldetnek.

A többi feltételek Szent-Antalban az uradalmi tiszttar
tóságnál bármikor megtudhatók.

Szeut-Antalban 1876. július 15-én.
M unka József,

tiszttartó.

Hirdetmény.
Az ‘jjv városrészben Adamovszky Paulint illető 13. sz. 

a. ház, (Kovacsik és Szlamka urak házai között) mely 8 
szoba, 1 előszoba, 3 konyha, 3 kamara, 1 pincze, 1 istálló, 
3 részre osztott padlás s több fatartóból áll, a hozzátartozó 
kerttel f. évi október 1-től számítandó 3 évre bérbe adható. 
Bérbe venni szándékozók tisztelettel kéretnek ebbeli becses 
ajánlataikkal Adamovszky Paulinához Ungarisch-Brodban 
(Morvaországban) f. évi aug. 15-ig forduluí.

(A báz eddigi évi bérc 460 frt o. é. volt.)
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