
30. szám Sdmeczbányfl, július 25-én í. évfolyam 1870.

SELMECZ.
S zú iro fla lii, társadalmi, közgazdasági és tanügyi lietilan

ílomtmegyoi közlöny. Megjelen minden kedden.
A l«j» üzellemi részét illető közlemények a s z e r k e s z -  |j 
tő h ö z , a hirdetések és előfizetések pedig Uiinák J. E. 

kereskedésébe küldendők.

Hirdetések felvétetnek Budapesten, Becsben és j’ 
Prágában Haaseustein és Voglernél.

Elöfisefósi feltételek:
H.Ívben házhoz hordva, vagy vidékre postán küldve: 

Egész évre . . * ö frt. — kr.
Félévre . . . .  2 frt. 50 kr. 
Negyedévre . . .  1 frt. 25 kr.

Egyes példány ára 10 kr.

j: Szerkesztői iroda: Keviezky-féle háza Szt .-Háromság 
téren.

;i Háromliusábos kis sor 10 kr.
Bélyegdy minden igtatiVsM 30 kr.

Polgármesteri jelentés.
(V. Folytatás.)

I p a rá g ) - .
TÁF.S

Az 1873-ik évi Vili. t. ez. 97-ik §-a törvényhatósági váro
sokban a kapitányságra ruházván az iparhatóságot, nz iparlajstrom 
szerint 1875 jan. 1 -tol ugyanazon év deczeniher végéig 34 ipar 
igazolvány vagy iparjegy szolgáltatott ki, melyek következő ipar
ágakra vonatkoznak: vegyeskereskedés 3, röfös 2, szabómester
ségre 1, czipészinesterségre 6, csizmadiamest. 1, sörmérés és ét
kezdére 5, asztalos mest. 1, málliaszállítás 1, kalapos 1, fake- 
reskedés 1, kovács 2, marliabéllel való kereskedés 1, lakatos 1, 
mészáros 3, mézeskalácsos 2, aranyozó 1.

Az ipartörvény áthágásáért egy egyén péuzbirsággal fenyítc- 
tett meg.

A városi páliuka és bon-egálénak jogtalan iizése miatt több 
eset jelentetvén be, a bérlők és a panaszoltak közt a városi ügyész
nek közbenjárása mellett az ügy barátságosan kiegyenlítetett.

Ipartársulat fenntérintett törvény szerint múlt év folyama 
alatt 1, és pedig a  csizmadia társulat alakult.

XI. Az 1875-ik évben 320 hadköteles volt összeírva S e l
m e e z e n  mind a három korosztályból; —• ebből a fősorozás al
kalmával a hadsereghez 33, a póttartalékba 3, a honvédségbe 11, 
és utóállításnál a hadsereghez 7, a honvédséghez 2 soroztatott be.

B é la b á n y á n  Összeírva volt: 27 hadköteles; ebből a had
sereghez 3, a  honvédséghez 2, a póttartalékba 1 soroztatott.

Szabadságos katona nyilvánlatban tartatik, és pedig a) sei- 
meczi illetőségű 265, b) idegen s itt tartózkodó 369.

A kir. honvédséghez tartozik a) helybeli 293, b) idegen 67.
XII. A nevezett pénznajiló tanúsága szerint a kapitányság

nál befolyt, Selmeczen:
a) rendőri birság és zeneengedéiyek fejében . 401 frt 1 kr.
b) könyöradományok fejében . . . . . .  1 3 „ 3 6 „
c) házalási engedélyekért . . . . . . .  20 „ 30 „
d) az ipartörvény áthágásáért . . . . . .  10 „ ---------
e) dobolási dij f e j é b e n .............................................. 30 „ ---------
f) k u ty a a d ó .............................................................  285 » 47 „
g) legeltetési szabályzat áthágásáért birság . 160 „ 33 ,

Összesen 980 frt 47 kr.

B é la b á n y á n  birság és zeneengedélyek fejében 44 frt, mely 
pénzösszeg illető helyre utalványozás végett a tek. városi tanács
nak, félévi részletekben, jelentés kíséretében beszolgáltatott.

XIII. A rendőri szakbizottság 4 ülést tartott, melyben több, 
hozzáutasitott rendes Ugydarabuii kivid a zálogüzletre, a hógereb- 
lyék felállítására, valamint a vágóhídra vonatkozó ajánlatok tár
gyaltattak.

XIV. A legelső szabályzatnak áthágásáért 88 marhatulajdo
nos 160 f it  33 krra birságoltatott, mely összeg % része a vá
rosi pénztárnak; % része pedig az illető feljelentőnek adatott át.

M ár múlt évi jelentésemben is kifejezést adtam azon óhaj
nak, vajha a törvényhozás mielőbb intézkednék a bagatelle ügy 
megoldásában.

Jelenleg kilátást nyújt ez ügy megoldására azon enquette, 
melyet a  nagyméltóságú m. k. igazságügyéi- ur több szakértő 
közreműködése mellett ez év folytán tartott.

Egyéni nézetem szerint a megoldást a békebirói intézmény 
behozatalában vélem megtalálni.

A békebirói intézmény nálunk —  ugyhiszem — akadályra 
nem találna, mert erre városunkban a qnalificatio bőven feltalál
ható, és igen óhajtandó volna nálunk ezen elem gyarapodása, 
bogv az administratio fejlődésével a közigazgatási tisztviselőknél

felszaporodott teendők ezek váliairól levételének; mi minden 
esetre nagy megtakarítást eredményezne a kiadásoknál.

Bátor vagyok már most is azon esetre, ha a békebirói in
tézmény törvényileg niegállapitatik, azt a tek. törvényhatósági bi
zottságnak melegen ajánlani.

G a z d á s z a t ,
Ezen városok gazdászatát képezi: a) földbirtok, b) kisebb 

j kir. haszonvételek, ej bányászat, d) téglaégetés, e) házbárek, f) 
j tűzifa eladás.

a) A földbirtok állapota az 1875-ik évben nem változott,—  
Szántóföldekből és rétekből az 1875-ik évben volt Selmeczen 
9075 fit 23 kr, Bélabányán 50G frt 69 kr; legelőből Selmeczen 
1390 frt 39 kr, Bélabányán 314 frt 72 kr. jövedelem.

E jövedelem viszonyítva a szántóföldek és rétek 1374-iki 
jövedelméhez, az apadás Selmeczen 219 frt 85 kr, Bélabányán 
6 frt 86 kr.

Az apadás oka leginkább abban keresendő, hogy több föld- 
birtokos, vagy épen semmi, vagy kevesebb juhot tart.

Ezen gazdászati ágnál a jövedelmet legalább egy időre nö
velni —  nézetem szerint —  nem sikerűiéiül, és attól tartok, hogy 
időről-időre apadni fog.

A szántóföldek és rétek vagyonbecslés szerinti jövedelme 
százalékban: Selmeczen 8.6%, Bélabányán 8.5%. A legelő ya- 
gyoubecslés szerinti jövedelme Selmeczen 9 5%, Bélabányán 10%.

A szántóföld és rétek bérlete 1 A. hold után Selmeczen 10 
frt, Bélabányán 7 frt.

Ez alkalommal is sajnálattal vagyok kénytelen jelenteni, 
hogy a vihnyei és szénásfalvi birtokok hitelesítése még ez évben 
nem történt meg.

A kir. törvényszék a mérnököt ismételve utasította, hogy 
ezen két határra nézve a munkálatokat bevégezvén bocsássa hi
telesítés alá, de mind hiába; azonban kilátásba van helyezve, 
bogv a hitelesítés 1876-ban meg fog tartatni.

" Mindamellett nem biztosíthatom a  tek. bizottságot, hogy a 
hitelesítés 1876-bau megtörténik.

b) Kisebb kir. haszonvételek.
Ezek állanak 1. italmérési jog, 2. malmok, 3. borvám, 4. 

helypéuz, 5. vihnyei sörház, 6. vihnyei fürdő, 7. súly- és Ármér
ték, 8. vadászati jog, 9. mészárszéki jog, 10. malom talapdíj.

1. Az italmérési jog haszonbért jövedelme 1875-ben Seíuie- 
czeu 11.307 frt 11 kr, Bélabányán 1201 fit: viszonyítva az 1874. 
évi bérlethez. Selttleezeli apadt 167 irt 89 kr, Bélabányán 284 fit.

Selmeczen az apadást az eredményezte, hogy a bodriisi pá- 
linkaáritlási jogért 167 frt 89 krral kevesebb bér gyűlt be.

Valóban nagyon kívánatos volna, hogy a törvényhozás a  ki
sebb kir. haszonvételekre vonatkozó törvényt alkotna, mert a je 
lenlegi tájékozatlanság a regalejog birtokosaira a legnagyobb hát- 
ránynval bír.

2. Több Ízben jelentettem már, hogy a malmok a varosnak 
csak kárára vannak és rzéiszeríi volna azokat eladni; most sem 
jelenthetek mást.

Ajánlatom a malmokra nézve, ha bármelyikére vevő talál- 
tatik. azt eladni, mert a városnak többe kerül az épületek fenn
tartása. mint a mennyi a bér, mely érettök fizettetik.

Azt hittem, bogv a malmok netáni veszteségén az általam 
ajánlott lisztvám behozatala által lehet, segíteni, de a nagyméltó- 
ságú belügyministerium nem engedélyezte a lisztvára felállítását.

Elhatároztatott ugyan, hogy e. ministerium a vámfelállítás 
engedélyezése végett újból indokolt jelentéssel kerestessék meg; 
ennek azonban -  úgy hiszem — kevés sikere lesz. Pedig a liszt-
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vám felállítása a városnak legkevesebb 3000 irtot javedel-
MOZIIG. ' *

Malmokból a jövedelem Sehnoczon 1875-ben 1401 frt 70 
kr Bélabányán 503 frt 10 k r; viszonyítva az 1874-ik evijOve- 
deiemhez, az apadás Seline-'zen 39 frt 47 kr, Bélabányán IC frt

3. A borbehozatali vám jövedelme az 1875-ik évben 9557
frt viszonyítva az 1874-ik évéhez, a szaporodás 17 frt. A bor- 
behozatali vám az 1875-ik évben újból haszonbérbe adatott, s a 
jelenlegi bérlet az 1878-ik évi juh végéig tart. ' _

4. A helypénz. A város jövedelmének ezen ága az 187;>-ik 
év jau. 1 -tői három évre adatott bérbe, és dnezára annak, hogy 
három árverés tartatott, vállalkozók hiányában mégis csak 3146 
frt évi haszonbér éretett el. Veszteség ennél fogva a következő 
három, évben évenkint 529 frt 10 kr.

A városi hatóság szabályozta ugyan az árjegyzéket, de az 
ipar- és kereskedelmi ministérinm ezen a városi pénztárra ked
vező szabályzatot elfogadni és megerősíteni nem akarta és ekkép 
az eddig dívott árjegyzék csak a méterrendszerre történt átvál
toztatása által szenvedett változást.

5. A vihnyei sörház —  levonva a város által törleszteni 
szokott évi összeget. 1000 irtot — jövedelmezett a városnak az 
1875-ik évben 2051 frtot. —  Ezen bérlet az 1878-ik évi jnl.

'^ f iz ^ é v b é n  1-ső folyamodásban ítélet hozatott azon perben, 
mclv ú besztcrczebányai jószágigazgatóság ellen vezettetett, 000 
alté'sörnek át nem vétele miatt; s Ítéltetett, hogy a zsarnóezai 
sörház köteles 600 austriai aké sört a bérlőtől átvenni, az addig 
át nem vett sör pedig készpénzben .akoliként 1 fiájával kárpé- 
toltassék.

A aórház bérlője a megváltási árral megelégedve nem leven, 
a bér fizetését, megtagadta, miért is pert kellett ellene intézni. 
Ez-ügyben nem ejtetett ugyan meg a tárgyalás; azonban kétséget nem 
szenved, hogy a bérlő keresetével, mely teljesen alaptalan, el 
fog mozditattui. ’

iái 6: A. vilim éi fürdőnél semmi megjegyzésre méltó nem for- 
duityelfi. '■

A város a régi istáié helyébe uj istáiét építtetett, mely 12ü5 
frt.t&T krba került.

A fürdő jövedelme az- 1875-ik évben 870 frt.
• í  v,8: A vadászati jog,, mely egy vadásztársulatnak adatott, bérbe, 

1875-ben Seimcczcn 120 frt, Bélabányán 99 frtot jövedelmezett.
10. A malomtalajjog cziméu két malomtól szedetik a talaj

ból', és jövedelmez é'enként 21 frtot.

T á r c z a .

M i i  eljárás tetszhalálnál; és az életei rögtön fenyegető betegségeinél.
ib -D r. Schillinger Ferencz m. k. 'bányakerületi főorvostól.

” \ ’ (Vége-)
~ Á mesterséges légzés mellett, melylyel l —2 személy foglalkozzék 

még más szerek is alkalmazandók, hogy az öntudat felébresztessék és 
a pangó -vérkeringés meginditassékz •

„Ide tartozik a tetszhalott arczának és mellének erős vízsugárral 
való leöntése, az orrnak ecetbe mártott tollal való ingerlése; tormának, 
égetett toll vagy hajúak az orr e lé  való tartása; továbbá a karoknak, 
lábaknak dörzsölése puszta kézzel vagy vizbe ecetbe, pálinkába mártett 
rongyokkal, kefével; Ua a tagok, vagy az egész test hideg, dörzsölés 
által; vagy melegített ruhákkal való megmelegitése, meleg vízzel töltött 
palackok, meleg homokkal, hamuval, sóval telt zacskóknak alkalmazása 
a combok közé és hasra; a mell, has, hátnak csalánnali verése stb.

Idő közönkínt rövid szünetek tartandók, és ügyelendő, vájjon a 
mellkas magától nem emelkedik-e? vagy a bal csecsbimbó alá tartott 
füllel szívverést nem hallunk-e ? vagy a tetszhalott arcán mozgást nem 
észlelünk-e ? Ha az életnek bármily kicsiny nyilvánulása vehető észre, 
az előbb leirt működések szorgalmasan folytatandók.

Ha tetemesebb idő alatt semmi életjel nem mutatkozik, kisértsük 
meg forró pecsétviaszt a szivtájra csepegtetni és ügyeljük meg, vájjon 
a megpörkölt bőrhely körül kis idő múlva nem képződik-e vörösség? 
továbbá erős fonállal vagy madzaggal egy nem dagadt ujj közepét erősen 
szorítsuk meg és vigyázzunk, vájjon lassan nem kékül-e meg, mi hullánál 
nem történik. Ha egy tetszhalott kezét sötét helyiségben gyertya elé 
közel, tartjuk, ujjait egy síkba egymáshoz szorítjuk, úgy az ujjszélek 
hajnalpiros színben áttetszők.

A már beállott halál tünetei: a szeinszaruhártyának ráncos küleme 
és béesettsége, a felemelt felső szemhéj azon helyzetben marad, hová 
tettük és magától nem záródik; a lenyomott állkapocs pettyhüdt lesz, 
lenn marad. Csalhatatlan jelek, izomrángások kimaradása erősebb vil
lanytelep alkalmazása mellett az áramot többször zárván és nyitván, a 
hőmérséknek a végbélben l(jü R. alá sülyedése, szederjes foltok (hulla 
foltok) az alulfekvő testrészeken, a végtagok megmerevedése, az u. n. 
hullamerevség, mely jelek azonban a halál titán 12—20 órával lépnek 
föl, yégre a has zöldes elszinesedése az elkezdődött rothadás jele.

A kisebb kir. haszonvételekből összes jövedelem Selraeczen 
22010 frt 81 kr, Bélabányán 18GB frt 10 kr.

Kzen jövedelem viszonyítva az 1874-ik évihez, Selmeczeii 
12 frt 4G krral apadt; Bélabányán 265 frt 10 krral szapo-

10(Í0t7, A súly és ármérték. Ezen jog évi bérlete, mely 1875-től 
1878 jan. 1-ig tart, uj bérbeadás által nem változott s évi ha
szonbére 497 frt.

9. A mészárszék, illetve a mészárszékek használatára beibe 
adott helyiségekért 1875-ben 40 frt bér folyt be.

Észrevételek „A természet hozzájárul-e a 
népjellem fejlődéséhez11 című cikkre.

(Folytatás.)
Do nézze csali szerző azon népeket, melyek, bár egy népcsaláilhoz 

tartoznak, évszázadok óta egymástól külön élnek különböző éghajlat s 
természeti viszonyok alatt és bizonyosan fog jellemükben sok eltérést 
találni. — A finnek, lappok, ingerek, esthek, vogulok, votjakok, tsere- 
nfissok, mordvinek, magyarok stb. mind egy és ugyanazon családhoz tar
toznak s egy és ugyanazon földterületből terjedtek szét. s vájjon a ke
leti és jeges tenger mellett, as éjszaki sark közelében lakó finnek, lap
pok, estitek, ingerek stb. jelleme a magyaréval egyezik-e? A történelmi 
kutatások szerint nem. — Haaonléképen képzelje szerző, hogy az an
gol örök időktől fogva Amerikában, a spanyol, a berberek, kofferek és 
hottentották között vagy képzelje esak azt, hogy az angol ős időktől 
kezdve Olaszországban s az olasz Angolországban lakolt volna, vájjon 
ugyanazzá fejlődött volna-e ki nemzeti jelleme, mint a jelen körülmé
nyek közt? Belátható, hogy nem. —  A dánok németek s ezektől csak 
annyiban különbőznek, hogy nedves országuk őket hidegvérüekké teszi 
és szigeti állásuk tengerészeire és kereskedelemre hajtja s mivel nem
zetet képeznek, jó kedélyük melleit a hazaszeretet jobban hevíti keb
lüket. — Tekintsük a svédet, mely a dánnal rokon s mily bihetlen kü
lönbséget tesz a  két szomszéd, egymás irányában kölcsönösen ellensé
ges indulattal viseltető, rokon nép közt azon keskeny, félóra alatt köuy- 
nyen áthajózható tengerszoros s a földtalaj, a lég különbsége. —  A sv«id 
eleven, munkás, nyájas kedélyír. a dán ellenben komoly, hidegvérű, tár- 
sadalinatlan; amaz nyúlánk és erős termetű, emez zömök és esetlen, 
holott a természet Dániában egyszerű róna, mint Hollandiában, Svéd
országban pedig nagyszerű és hegyes, mint ílelvetiábnn. —  A svéd, lm 
elvégzé munkáját, visszatér kunyhójába és begedflszóra, vagy nők da
lára tánczol, a dán púlinkázik, dohányzik és alszik.

Szerző a déleuropaiak hevesvérüségét nem az éghajlat által akatja 
okadatolni. -— Minek tulajdonítja tehát? E mellett felhozza, hogy „az

— I----- n-m ni«m -  n  i - ± " . ~ : : r T _ ! _ i _______ C j t= 3

Meitő eljárás vüláiűtötteknél.
A szerencsétlen hüvöshelyre viendő s hideg vízzel locsolandó, a 

mesterséges légzés mindaddig. alkalmazandó, míg magától nem lélegzik, 
fölváltva érős szereket adunk be neki; a végtagokat és az egész testet 
nedves ruhákkal dörzsöljük s eczetet és sós csórékét, csalánnali korbá
csolást hosszabb időn át alkalmazunk. Eközben elegendő mély gödröt ké- 
szitiiuk, melyben a szerencsétlent, ha semmi élettünet nem mutatkozik 
rajta, elhelyezzük s arcza kivételével puha földdel teljesen betakarjuk. 
Arezát eczettel mossuk, orra alá pedig erős szagú szereket tartunk s 
öntudatát visszanyerte, bort vagy pálinkát nyújtunk neki.

Mentő eljárás ártalmas gázol általi fulladásnál, miliői szénáiéi, szénsav, 
bányalég stb.

A szerencsétlent azonnal tiszta és üde levegőjű helyre kell vin
nünk, fejét és mellét sok hideg vízzel leöntenünk és a mesterséges 
légzést megkezdve azt hosszú ideig folytatnunk; — a végtagok, az egész 
test goromba ruhákkal eczettel vagy pálinkával dörzsölendő. Ha a beteg 
annyira magához jött, hogy nyelni képes, nyújtsunk neki erős fekete ká
vét és fejére alkalmazott borogatások és időszakonkénti hideg leöntések 
mellett akadályozzuk meg az elalvásban.

Kik ártalmas gázokkal telt helyiségekbe mennek, orruk elé ecze- 
tes, de még jobb, ha meszes vízbe mártott rongyot vagy szivacsot 
tartanak.

Mentő eljárás. v izb e M tM
A szerencsétlennél orrának s szájának megtisztítása után azonnal 

a mesterséges légzést alkalmazzuk: a tetszhalottat karja felett arczára 
helyezzük, s hogy szájából a habos folyadék kifolyjon nyelvét előre 
húzzuk. A ineghidegült testet erős dörzsölés által és más melegítő módon 
felmelegítjük. Ha már nyelni tud, adjunk a betegnek meleg bodzavirág 
vagy székvirágforrázatot (theát), fejét azonban tartsuk hűvösen hideg 
borogatások által. A néhol divatozó népszokás a vizbefultat fejére állí
tani, haszontalan és káros.
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indusok sokkal melegebb tartományban laknak s mégis a türelem, az ön- 
megtagadás példányképei.*4 — Hiszen épen az nz oka, hogy melegebb 
tartományban laknak. — A déleurópaink éghajlata sokkal mérsékeltebb, 
mint az indusoké, levegőjük tisztább, üdébb, a szelek szelidebhek s 
csakis itt, a délnek ezen egészséges legében s a legnemesebb élöszerek 
bőségében leljük tel a mosolygó, szellemi éldeletek eszményeit; a dél 
termi a legvidorabb nevetőket, a dél mellege kellemesen hat a vél al
katra s ezért hcvesvérüek a déleuropaink, holott az éjszakeuropaiak a 
komolyság, hidegvérüség példányképei, — mert a mostoha természet az 
embert vidortalanná s a társas élet örömei iránt is érzéketlenné teszi, 
a képzeletet sírba zárja. — India forró éghajlata ellenben lakosait tu
nyákká, nyúlszivíiekké, de szenvedélyesekké teszi. — „A bőség az em
bereket ábrándokra és álomképekre, a képzelő erő valamennyi művésze
tére vezérli, és szüli a nyugalmat, sorsoltam megnyugvást és a halál 
megvetését,** mondja egy iró, mi igen jól magyarázza az indusok türel
mét és önmegtagadását: bíznak a íátumban. mely szintén az éghajlat
ból ered, hajlandók a rabszolgaságra, minek oka szintén forró éghajlatuk.

„Amaz elsőbbséget, melyben az európaiak szemben a többi világ
részek lakóival bírnak, annak tulajdonítják, hogy Európa szárazföldébe 
számos tengeröböl hatol lm, mi által a közlekedés nagy mérvben elő- 
segíttelik. — Pedig ez könnyebben elérhető a kelet és nyugat indiai 
szigetcsoportok közt** mondja a szerző. Európa kedvező fekvését, a déli 
szelekből, a (1 oltáromból stb. származó előnyeit a többi világrészek le
lett már említettem, a melyekkel India nem dicsekedhetik. — A ter
mészet Indiái nem hiába ruházta fel annyi tengerparttal és öböllel, nem 
hiúba hasgatta szét annyi hajózható folyammal és tengerrel; itt a leg
régibb idő óta a népek közt folytonos mozgás volt, a milyen Indiában, 
forró éghajlatánál fogva soha. — A mi a déleiirnpaiaknak a földközi, az 
a nyugatiaknak a keleti tenger s az atlanti oezeán.— A pliöniciaiaknak 
tengeri hatalma talajuk terméketlensége mellett a földközi tengernek 
tulajdonítható. — Mi az. mi a hollandokat, angolokat s más hajózó 
európai népet kiniivelte? A fekvésből eredt kényszerűség. — A mint a Py- 
reniiek, Alpesek, Appeninek és Atlas között a földközi tenger képződött, 
ezáltal Európa művelődésének útja kijelöltetett. — Ha a 3 világrész 
összefüggne, Európa bizonyosan oly lassau haladt volna a mivelödés 
felé, mint Tatárország vagy Afrika belseje. — Csak a földközi tenger 
adta Európának Phöniciát és Görögországot, Etruriát. és Kómát, Spanyol- 
országot, és Karthágót és a négy előbbi tengerparttól származott Európa 
culturája. _■— A galtokon kivid a kymnok, szászok, fiiesek, normannok 
uralkodtak felváltva a keleti, sőt még a földközi tengeren is. — A bo
rostyánkő görögöket, pbuniciaiakat. arabokat csalt fel és megismertette s 
benépesítette az éjszaknyúgatot. — A míssiliai hajók közlekedtek a 
földközi s a fekete tengeren, még a Dnieperen is. (Fischer: Gesckiehte 
des deut seben Hátidéi I.). — Don és Dnieper torkolatánál volt két nagy 
kereskedelmi hely: Asov és Olbia, Tatárország, India. Chínn. Byzanz, 
Egyptnmból hozott áruk lakhelye. — Dánia szigetei, angolország lek- 
vése, olasz-, spanyol-, fraticzinország tengerpartjai, németország tenger- 
mellékei mindig tag kaput nyitották a kereskedelemnek s innen azok
nak előbbrehaladásuk a bezárt, szárazföldi országok felett. Igen sokat 
lehetne Európa számos előnyeiről írni, ha azt czikkem szűk tere en
gedné. — Nézzük Indiát, melyet szerző Európa ellenében felhoz; ennek 
éghajlata, levegő- és tengeráramlatai távolról sem oly kedvezők, forró 
éghajlata nyomasztólag hat a testi s lelki tevékenységre. Innen van, 
hogy, habar a történelem tanúsága szerint a föld legrégibb népe a hindu, 
mégis sokban liátrauiaradt az újabb Európa mögött. Igaz, hogy Iudiának 
a keleti tartományok közt legkedvezőbb fekvése van: ez és lakúinak ré
gisége mutat is szép eredményt a többi keleti országok felett. Három
ezer év előtt a vallás első szülöttje, a művészet, a tudományok itt állí- 
ták ki első remekeiket. Itt látjuk magunk előtt állatit Gamat, Almeida, 
Alb.uquesque, Joao de Castro és Camoens költőket itt látunk oly műve
ket készíteni, melyeket európai utánozni nem, képes. — E Braktua fiai 
minden ázsiai népek közt legjobbak s legbékésebbek, de egyszersmind 
legelpuhultabbak, gyávák és részvétlenek, telvék vallási előítéletekkel, 
áldozatai forró éghajlatuknak. Innen van, hogy légi műveltségük daczára 
a gyermek Európa mögött maradtak, mert India forró éghajlata eler
nyeszt minden szenvedélyt és erényt, mi nélkül az emberi ismeretekben 
fontos előhaladás nem is képzelhető.*4

„A műveltség ismert hatása a nép eredeti jellemének megtörését 
nem fogja eredményezni . . . másrészt a műveltség hatásával a termé
szet befolyása az emberi test szervezetére jelentékenyen csonkíttatik.14 
Ebben teljes igazat adok szerzőnek, csakhogy azt előbbi állításaiból 
nem vonhatta le, mert itt elismeri a természet hatását, melyet a mű
veltség is csak részben ellensúlyozhat. Mert hát a műveltség is csak egyes 
népek tulajdona és sz erzem én y e , az é g h a j la t  adom ánya. • z 
eskinio. vagy a forró övi afrikai lakó évezredek múlva sem fog önállóan 
műveltségié szert tenni, uielylvel a természet hatását ellensúlyozhatna. 
Éjszak-Ázsiában, a hegyeken túl a legtöbb terület magasan fekszik s 
hideg; hegylánezok szakgatják szét a területet, kevés folyó öntözi a föl
det s ömlik a jegesteugerbe, melynek partja csak későn csalt lakokat 
magához. Ezen magas, szétnyirbált, meredek földön tehát regi idő óta 
csak sannaták. seytbák. mongolok és tatárok, félig vad vadasz es noinad 
népek lakhattak. A szükség s a természet az embereket barbárokká

telte, az egyszer megszokott életmód mély gyökeret vert az elkülönített 
s kóborló néptörzsökben s ez képezte ki azon csaknem örök népjelle- 
met, mely minden éjszakázsiai néptörzset a déli népektől oly egészen 
megkülönbözteti. E népek a legrégibb idő óta a műveltség legalsó fokán 
állanak, bár szomszédságukban van Chilin, Arabia s az emberiség tör
ténelméből világosan kitűnik, hogy ahol egy ország a műveltség maga
sabb fokára emelkedett, az a szomszéd nemzetekre is kihatott. Eme tar
tományokra azonban nem hatott az idegen műveltség sem, mert a termé
szet hatása alatt nyögnek. Hogy ezek egykor magasabb műveltséget sa
játítanának cl. mely „eredeti jelleműk megtörését eredményezné,u nem 
igen valószínű. Csak a hol Ázsia dél felé hajlik, hol a hegylánezok nyá
jasabb völgyeket zárnak be és őket a hideg éjszakkeleti szél ellen vé
dik, a hol a folyamok' medre a levonuló gyarmatokat egész a tenger 
partjáig levezette, ott városokká s országokká összegyűjtötte, ott egy, 
szebb, enyhébb éghajlat, termékenyebb talaj nemesebb gondolkozás - -  
és életmódot keltett s ott a művelődés is gyökeret verhetett.

Ha a földünket alkodé erő a hegyeknek és tengereknek más alakot- 
adott volna és a népek eredetét alkotó sors eredetűket nem az azsiai 
fensíkhoz kötötte volna, a felvilágosodás menete bizonyosan más utat. 
vett volna. — így azonban útja és határa a természet által ki van je 
lölve. - - Ebből látszik, hogy a ciiltura illene!e is természeti viszonyok
tól függ.— Bizonyítja ezt. a szigetek története. — Ha a szigetek és ten
gerpartok történetét vizsgáljuk, azt találjuk, hogy minél szerencsésebb 
volt helyzet ők, minél könnyebb s több oldalú tevékenységük köre. végre, 
minél kedvezőbb éghajlat alá esett tevékenységűk szerepe, annál jobban 
tűntek ki ezen tengerpart és szigetlakók a műveltségben és haladásban 
a szomszéd szárazföldi lakók felett. - -  Daczára minden velük született, 
tehetségeknek a szárazföldöli a pásztor csak pásztor maradt, a vadász vadász, 
még a föld és kézműves is mintegy növények voltak a talajhoz erősítve . 
— Hasonlítsuk össze angolországot németoi szaggal. - -  Az angolok né
metek s csaknem a legújabb időkig a németek készítették elő az au-: 
gólokat miiuleu nagyobb dologban. — Mivel azonban e sziget nagyobb 
hatáskörrel bit* a tevékeuvség szelleme rajta zavartalanabból juthatott' 
létezéséhez. —

(Vége köv.)

Különfélék.
------- A városházi boltok közül az 1, 3. és 4 számnak újból való

elárverezésére f. hó 2G*ika d. e. 10 óra tűzetett ki.
------- ,V kórházi malomra, mint lakásra nem jelentkezett árverező'

s így erre nézve is uj árverezés fog tartatni, és pedig jul. 20-án.
— — A szénásfalvi fogadó bérbeadására aug. hó 3-ika tűze

tett ki.
------- .Selmecbányán az 1877-ik évre összeirt választók száma-

070. Ebből esik a belvárosra 510, Bélabáuvára 34. Hodrusia 01,. Ste- 
fultóra 32. Felső Fucbslocbia 19, Bankára 14. — Az 1875 és 70-ik év
ben G8G-ot tett a választók szama.

------- Nyitraiuegye egyik kicsiny, de csinos községe C se h i e hó
10-én hat húz’ kivételével a  lángok martaléka lett. A 48 házból elham
vadt 42: ezek közt a papilak és iskola is. Oda veszett több igás barom 
és házi állat s a kár 50,000 fit. A lakosság épen a mezőu volt. mikor 
a vész kitölt s a nagy szélben nem lehetett oltani. A lakosság a leg
nagyobb nyomorban van, s Hegedűs G. nagyeniőkei plébános most ada
kozásra hívja fel az emberbarátokat. Az adományok vagy hozzá, vagy 
a megyei hatósághoz intézetniük.

------- A c s a t a t é r r ő l .  Berlini lapok írják, hogy az onnan a'esa.-:
tatérre ment szerb tanulók mát* is áldozatúl estek, nem a háborúban, 
hanem a kórházban. Két ily orvosnövendék ugyanis azzal volt elfoglalva, 
bogv egy megsebesült cserkesz lábszárából csoutdarabot vegyen ki; e z -, 
alatt a sebesült mucskaszerü ügyességgel elrabolta a mütöszereket s  ki
véve azokból a kést s csoiitfűrészt egy felvigyázót s egy apaczat megölt- 
vele. A két tanuló reá rohant, elvette tőle a fegyvereket, de a többi, 
cserkeszek betegségük daczára hirtelen oda rohantak s a két orvosnö- 
vendéket is meggyilkolták. Mily nyomorult lehet ezeu emberek m űvelt
ségi állapota, hogy még jótevőikben is csak az idegen nemzetiségű 
egyént látják. — Ezen s ehhez hasonló számos tettük ugyancsak szet- 
tépi a nvmbust, mely Sehainyl népét eddig körülövezte. • - •

V a d d is z n ó k  e l l e n i  v a d á s z a t .  — Setoiéiz.vidékén, 
különösen a bélabáuvai s kolpaehi határban az utóbbi időben a vaddisz
nók sok kárt tettek; ezért a városi kapitányság megkereste a  helybeli 
vadászegyletet, hogy jul. 23-án s 30-an vadászatot tartson a gahnaban 
s réten dúló vadak ellen. _ ,~r

------- S z e r e n c s é t l e n s é g  a h á n y á b a ii. .A  JJíiostelepi bányá
ban a  keresztelő János ak n án  egy m unkás mint gyanítják mások hanyag
sága miatt súlyos testi sérülést szenvedett,

_____Varosunkból aug. 21-ere 63 honvéd, aug. 2 6 -ára pedig 40
tartalékos katona van berendelve.

_____A jó  s ó g o ro k . Bélabányán két sógor mulatság közben
Összeperlekedvén az egyik elővette pisztolyát s arczon lőtte ellenfelét. 
Szerencsére a  fegyver csak puskaporral volt töltve, s így a lövés nem

lálos. " ,
_____A b o s s z ú  u jj  u ivó  t á r s  ártatlan csínja is Bélabauyatt

ta magát elő s épen az nap, melyen a jó sógor oly különös modou 
ta jelét sógort vouzaímának. Egy kevésbbé ittas ember -hazakisenen 
izott ivótársát, útközben ennek zsebéből 3G forintot s különféle ok- 
Ínyt vett ki. — A gvaim azonnal a kísérőié esett, ki tettét a valla
nia! be is vallván a 30 irtot előadta, de az okmányok nem kerültek 
í, mivel azokat a  tolvaj . . . elégette.
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_  T ó th  E d e  s í r e m lé k e  ügyében a „Szinpn<l“ szerkesztő
sége azon kegyelet teljes felhívást bocsátotta közzé, hogy Tóth Ede elhunyt 
lingelméjű népszínműírónk síremléke javára a színigazgatók előadásokat 
tartsanak az elhunytnak darabjaiból. — Kegy színigazgató már meg is 
tette ezt, kik közöl Tóth Jenő igazgató Selineczről e czélra 17 Itt 80 
tart küldött be mint a „Falu rossza* előadásából befolyt összeg fele ré
szét. — Megetalítendö még, hogy E. úr mint a Marscholko-torein bérlője 
ez alkalommal az 5 irt napi bérből ti l'rtol lecngodett. A társulat az 
itteni gyér bevételek miatt Ipolyságra utazott.

- -  -  Az ak ad . m a g y a r  t á r s a s á g  harmad ós negyedéves 
tagjai f. h. 18-án buesuestélyt tartottak a Marsrhalkofőle teremben. — 
Az estélyen, mely szokás szerint a „Szózat* eléneklésóvel kezdődött, az 
akadémiai tanárikat' is jelen volt : a városi hatóságot a főkapitány és 
főjegyző urak képviselték. Ezenkívül még több szívesen látott vendég 
jelent meg az estélyre, mely teljesen magyar jellegű volt. - -  A leúsztok 
sorát Herepey Árpád távozó tag nyitotta meg köztetszésben részesült 
beszédével, aztán Pálffy, Staiuluer. Domokos folytatták. — Zajos éljenzés 
kisérte Solz tanácsos, l’latzer, Szlamka és llaudel urak szavait; de a 
lelkesedés akkor érte el tetőpontját, midőn Pálffy az uj igazgatót. Far- 
baky István tanácsos urat éltette.

------- A földrengés Becsben nagy rómiilóst idézett elő, mert noha
estik 7 másodperczig tartott, több ház kéménye ledőlt, gyöngébb tűzfalak 
megrepedeztek s állítólag a Sz.-István tornya is sérülést szenvedett. Déli 
fél 2 óra lévén a legtöbb család az asztalnál üli, amint egyszerre az. 
ajtók, a padozat, a bútor ropogni kezdett, a csöngetyük szóltak, az üveg 
és másféle edények összeverődtek, nőitől az ablakok ki is lőrlek. Az első 
pillanatban a legtöbben valami ezplosióra gondoltak, de mikor rájöttek 
a valódira, csak annál nagyobb lett az ijedelem. Hokautak le a lépesü
kön az udvarra, az utczára s mindenfelé. Némelyek magukkal vitték fél
te tt portékáikat. Mikor már elcsendesült a föld hullámzása, akkor is 
sokáig tömve voltak a tágasabb ntezák s félve várták, hogy mi fog történni. 
Mulattató mozzanatok is adták elő magokat. A többi közt egy targon- 
ezás ép déli álmát aludta, midőn targonczája hirtelen megindul s ő a 
földre pottyan. — Erre az álmából s nyughelyéből kizavart munkás szom
szédjának rohan s azt arezon simította. — A Volksgarten pátijain pihe
nők földrengés szülte ökölharczáról s szunyadó iiakkerek ostorpárhajáról 
sem hallgat a krónika.

------- A „Házi Ipar” 9-ik száma a köv. tartalommal jelent meg:
Utasítás a szalma munkák készítésére, Pál Samu; Házi gyógy tár, Aqua- 
í'ium; A mellékleten levő ábrák magyarázata. — Szerkeszti s kiadja 
Dvihally Emil, Beszterczebányán.

------- Á b é cs i fö ld re n g é s , egész Ausztriára kiterjedt. Több
mint 35 községből hoznak a lapok részletes tudósításokat, melyeket 
azonban, miután komolyabb haj sehol sem történt, s ezen apróbb köz
ségek dolgai bennünket nem érdekelnek, mellőzni akarunk. A nagyobb 
helyek közül St.-Pöltenben, üdéikben, sőt a távol fekvő Prágában s 
Gráezban is érezték a földrengést. A tünemény idejében a légsulyinőrö 
Bécsben 763., millimétert, a hömérsék pedig 25., C fokot mutatott.

------- M ilán  szerb fejedelmet egyéb bajain kívül családi gyász
eset is sújtotta. Édes anyja Obrenovics Anna, Parisban július 17-én 
meghalt. 18-án Belgrádban nagy gyászmisét tartottak érte.

— — L e g fe ls ő b b  ad o m án y . Király ö felsége Tatúr-Szeut- 
György községnek nz ottani iskola és kántoriak feléplthetésére magán
pénztárából száz forintot adományozott.

A napokban o lap kihordó személyzete körül (ha városunkban egy 
szurtos szolgáló már Bedieuung, miért ne lehetne a piros rajzonnul fel
fegyverzett lapkihordó liu, ki magyarul, németül s tótul olvas s a magyar 
nyelvet megtanulni köteles; személyzet?) változás allváu be. hat cimdi- 
diilus iapkihordá felelt (ártottam szemlét. A bal közül kelten tudtuk ol
vasni. Ezek egyike, midőn elmondani leendőit s Imvilizetéslll 7 irtot s la
kást ígértem, űnivul azt kérdezte; „llát kosziét nem” ? Az ő kívánsága 
szerint tehát épen 13 kit llzcltcin volna neki egy példányért. -— -  

| Igen ám. majd ha fagy. —

Közhírré tétetik
miszerint Herezeg Coburg ö királyi fensége szittnyai uradal
mában 400 drb. mindenféle öreg, négy és két fogú kos, anya 
és üril mustrájuk akár csoportonként, akár együtt inai nap
tól szabad kézből eladó, mely a bellujai majorban bármikor 
megtekinthető és Szent-Antalban nz alku megköthető a Szent- 
Antal július 15. 1876, tisz tta rió sag n á l

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

három évre Fenséges Herczeg Cőburg Ágost szittnyai ura
dalmához tartozó Szent-Antali, középső és alsó, Tcptitskei, 
Kormoséi és Szittnya-Lehotkái korcsmaregálék épületekkel 
együtt, melyekre a nyilvánosan tartandó árverezés folyó év 
július 30-án délután 2 érakor a Szcnt-Antali kastélyban meg 
fog tartatni.

A bérleni kívánók az Ígért öszveguek megfelelő 50%-nyi 
bánatpénzzel ellátva legyenek; a fenntebbi korcsmaregálékra 
az árverés alkalmával oifertek is elfogadtatnak.

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

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

Szent-Antalban 1870. július 15-én.
Muszka József,

1—a tiszttartó.

Csodabogarak.
A napokban egy közjegyzői hivatalból ily című levél érkezett a 

helybeli járásbírósághoz: A tek. kir. járásbíróságnak Selmeczbányán, 
Z ó ly o m  m egye , u. p. D o b r o n a .—

*
*  *

Egy  más levél címe: Ezen levellem adassák az én édes apámnak 
a szórttá kertbe édes anyámat tisztöllöm. —

** *
Hogy a „Selmecz" Bozók helyett nem egyszer Bozsokr«t menesz

tetik akaratja ellen, s hogy az angolországi híres fürdőbe Bathba címzett 
levelek néha Báthra érkeznek az nem épen különös, de midőn Lonthó 
helyett Londonba, innen pedig „Lonthó u. p. Ipolyság* címmel küldetnek 
vissza, ez már aztán originális.

Hirdetmény.
Az ‘jtr városrészben Adnmovszky Paulint illető 13. sz. 

a. ház, (Kovácsit 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 Uugarisch-Brodban 
(Morvaországban) f. évi aug. 15-ig fordulni.

(A ház eddigi évi bére 460 frt o. é. volt.)

Nagyban eladatnak
gazdasági gépek és eszközök

RAPP F. réjárálaii Nyitói
Minthogy a nyitrai gépgyárba és vasöntödébe újabban több részvényes lépett, 

mától fogva leszállított áron bocsátjuk kereskedésbe összes gépkészletünket, 
és pedig cséplő- kaszáló és arató, valamint szecskavágó-takarmánykészítő 
gépeinket, és egyéb gazdasági eszközeinket.

Jó szerkezet, munka és anyagért kezeskedik
I~ í A gépgyár Nyitrán.

F e le lő s  s z e r k e sz tő  és  k iad ó  R oth  F e r e n o z  S elm eczb á n y á n . —  N y o m a to tt  B e sz te r c z e b á n y á n  M a c h o ld  F .-n á l .
I


