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Tűzoltó egyletünk.
A seliueczbányai önk. tűzoltó egylet elnöke 

tternliardt Adolf «r a kővetkező évi jelentést 
olvasta fel az egylet XX. közgyűlésén:

Tisztelt közgyűlés!
Ma tartjuk egy esti létünk XX-ik közgyűlését, és 

pedig lúgjainak számát s buzgalmát tekint ve, „meg
rogyva bár, de törve nem".

Sokat küzdöttünk, hogy az egyletet a mostani 
színvonalban tarthassuk; a lelkes tagok kitartó buzgó- 
ságánaii köszönhetjük, hogy létezünk még; hiszen 
tudva vannak előttünk azon nehézségek, melyekkel 
hosszú 20 éven által meg kellett mérkőznünk, melyek 
terhe alatt több más hasoniiemö egylet már régen

Alapszabályaink értelmében igyekeztünk ezen 
nehézségeket ellensúlyozni igyekeztünk lelkesedést 
és ügybuzgalmat önteni tagtársainkba, s mind ezt 
megtettük az egylet czéljainak és felvirágzásának elő
mozdítása érdekében.

Ezeket előrebocsátva áttérek tulajdonképeui je
lentésemre, számot adva a lefolyt 1892. évi tevékeny- 
ségünkról, — s visszapillantva erre, isméi joggal mond
hatjuk : „betöltéd tisztedet", mert kiki megfelelt köteles
ségének.

A múlt évben volt: 10 disz-, 1-1 alapitó , 134 se
gélyzó és 84 működő tagunk, összesen 242 ; viszonyítva 
a számokat az azelőtti évvel . találjuk, hogy a 10 disz 
tag maradt, az alapitó tagok száma elhalálozás folytán 
14 re leapadt, a segelyző tagok száma is részint el
költözés, részint pedig kilépés és elhalálozás által 134, 
a működő tagok száma pedig elhalálozás és kilépés 
folytán 84-re apadt, igy tehát az összes tagok 
az 1892. évben 18-al apadt.

Áttérve most egyletünk ezeljaira örömmel jelent 
, betöm ismét, hogy az 1892. ev folyamán a gondviselés 
j szeretett városaimat megkímélte az elemi csapásoktól,
, mert, habar tüzeseié!; fordullak is elő, melyeknél derék 
! tűzoltóink működtek, ezek nem okoztak nagyobb kárt.

A városban e* környékén kiütött tüzesetek a kő 
• vetkezők voltak: 2 telótöz, 1 kómeuytűz, I erdőtűz, 
j 1 szoba tűz. Előfordult meg 2 vaktűzjelzés. A lefolyt 
: évben I rendes közgyűlést, 7 választmányi ülést, 1 szá 

zadülést és 1 tiszti ülést tartottunk, gyakorlatot pedig 
I a gyakorló téren 7-d ; ezenkivül kivonullak a működők 
i 3-szor temetésre és f»8 színházi őrségre.

Ezek során nem mulaszthatom el a főparancsnok 
I es aIparancsnok uraknak a bajtársi szellem ébrentartá

sára buzdító eljárásukért, valamint az összes tűzoltóknak 
| buzgó tevékenységükért hálás köszönetét mondani azon 
I óhajnak kifejezést adva hogy polgártársaink elismerése 

koszorúzza tűzoltóink erdeim siiltseget.
Sajnálattal hozom tudomására a tiszt, közgyűlésnek, 

hogy a lefolyt 1892. év bei: tagtársaink sorából három 
erdomesiilt tag es pedig idósbb Kachelmann Károly, 
Tibély Vilmos és Kappensumger Floris elhalálozott. 
Eegyen nekik könnyű a föld, mely poraikat fedi.

Továbbá meg kell említenem, hogy a lefolyt évben 
a Pozsonyi önkénytes tűzoltó egylet fennállásának 
25-ik évi örömliunepólyén egyletünk 8 tag állal kép 
viselve részt vett.

Befejezve egyletünk I8‘.'2. évi munkásságáról 
j szóló jelentésemet, álterek annak vagyoni áiiasára 
1 vonatkozó adatainak eosctelésére.

Az egyleti pénztár forgalma a következő 
i pedig:

I. Betétei.

olt, .

1. az 1891. évi
2. városi segély

5 frt Ili kr.

ÁIvii.'l aob rn Ili kr.

T ÁB CZ A.
Az árva nviríá.

I

' sziklán árra nyírja 
Oly kásán néz a völgyi te le ;

Ayát lehajtja, mintha sima,
S rebeg, libbenve, levele.

Fájón tekint le a virányra,
Mely lent mosolyyva díszeiig —

III oly kajlái■ komor magánya,
S lombját meyté/iik a szelek.

Csak tépd, vihar, le tereiéi mind!
Forgasd-, szakítsd ki gyökerét.'

Jobb, ha eyy. zirre semmisül, mint 
Ha bábán hervad el a léi.

A lm i Ottó

Láttalak . . .
UUtakA- *tép Mni, * 0,u, coUum é".
Mey is tlobbant szivem I. blem ölén ; —
Eyy pillán fául tevéi s ér Jeni azt,
Hogy árva szivemen sebt fakaszt .
De e fájás édes, édes nekem.
Eped) vsak jó szivem, sajogj sebem
Mily bájos a szemed, mily kedves az o ezóal,
Meghal, vagy föléled a ki tekint reád.
Jlányodat is Indiám, jiaesivta szó roll az.
Milyet csak szép napon kint a: erdőn hallás:. 
Bérezek közi szülei fél, ismerem s:ér  hazád 
.1 természet adá minden kincséi reád:

De ha róhat hatalmamban,
Megjoszfnám e természetet 
II óid világos szép éjszakán,
Elrabolnám kincsét.. . téged '

\

11

' J uh . szólni  f 

l il 1 -ez
mini terjed . 

io ni kell ne/::

IV. I ez.
Semtelen és nemes lelt birtokkéges ezenhd : 
S ennek adóját majd fog ja  / i:<lni amaz.

Elég! elég! isten nini.'
Xe haragudj e gór sorért.
Mig bennem esörg egy esö/myi rér,
S z i v e m  s o h a  e l  n e m  f e l e d .

Mini egy hulló csillag IUntéi fel elöltem,
Mosolygó jényeddel néztél reám alá ;
Fényed J öléleszt é hamvad ózó szírem.
Szemem elkágrázva tiki ideit föl reá.

Lehullott a csillag messze /álhaláron,
Homály borait újra élelem egére;
Jelenése pedig csak egy ködös álom,
Mely ni nehezeden egy vándor szemén .

Mikor hoz majd utad ismét e híj Jelé !
Hogy újra láthatnám azt a bájos kéjei 
S midőn Iái in > szír nyugtát már nnghié, 
llogg sajogjon újra és rjiedjen értedé!

Óh folytasd hát utad, legyen gályája szép,
Xyuyodt miként a lég csöndes szép éjszakán :
S  la i  é j e n  f e l t ű n n e  e k e d v e s ,  bájos k é j , :

Tekints nullán is oh/ kedvesen nám !
Ilallnniii.Az 1844-k i törvény ez ik kok felett*)

II. I ez .
Túlságos törvény: e honban már a magyarnak,

Át hozat 255 frt 7(í kr.
X tngsíigi d i j a k ................................... 3f>4 40 „
4. adom ányok........................................ 70
5. bál tiszta jövedelme......................... 80
ö. ronvnai tánezterem használátáert 45 — „
7. előlegek megtérítése......................... 1(5 01 „
h. forgalmi tóke a takarékpénztárból . 170 — „

összesen 990 frt 57 kr.

//. Kiadás.
i. szolgák béreire 1400 fiira* 399 frt 9ö kr.
2. őrszoba fű té s é re .............................. 30 80 „
3. „ világítására.........................
4. szerek és eszközök fenntartására és

3 » 71 „

egv telefon megszerzésére . 249 25 „
3. uj felszerelésekre.............................. 9ti 27 „
(i. ju talm akra........................................ 50 ,,
7. tagsági d i j a k r a .............................. 6 .. r
>. lapok előfizetésére es nvomtatvánvokra 17 „ 37 „
9. bélvegekre........................................ 1 28 „

l(i. e lő leg ek re ................................... ..... 15
11. p ó stab é rek re ................................... — 41 „
12. gyászkos/.orúkra és különfélékre
13. forgalmi tőke el helyezésére takarék-

70 - 52 „

pénztári b e té t ................................... 50 „ r
összesen 990 frt 57 kr.

.1; egylet vagyoni állása jiedig a követ ke: II u m.:
1. pénzm aradvány.............................. — frt — kr.

a selmee/i takarékpénztárnál elhelyc 
zett tőke, és pedig: 
a alaptőke . . . .  340 f r t— kr. 
b)l eladott fecskendőért 2f>() ,. — „ 
cl forgalmi töke 39 49 „ ti20
előlegezett tőke, rovnai tánezterem
építésére............................................. 309
leltárikig kitüntetett szerek és esz
közök stli. értéke......................... 71 A

összesen 8044 
viszonyítva az 1891. é\i vagyonhoz 7919 

mutatkozik vagyonszaporodás 124

49

30
frt 79 kr.

90 „ 
frt 89 kr.

ispánja H| Lajos ■•*. és kir. 
müvéből.

vnti ni-
8/t‘i'k.

1892-iki képviselői pro«nmimi»ták.
Mind híve a haza bölcsének, mert nyugszik a sírban : 
.lm de lm élne Deák: mennyi maradna híve!

(.el hal t <»yöru> he/.

Jé, müveid közt legjobb s hogy ha verődnek adatnék: 
Fene sok nj kiadást a ..Kicserélt feleség1'X)

Valami a divatról.
l'gy-c bár, kedves olvasóim! nem veszik rósz 

néven tőlünk, ha szívesen fecsegünk a divatról. Hiszen 
megbocsátható gyengeségünk az, sót majdnem köteles
ségünknek merném ama törekvésünket állítani, hogy 
magyarán mondva, takarosak legyünk. A mező is szebb 
ha virág ekesiti: a hajnal bíboros sugarával legbájolóbb, 
az ej csillagé mivel deríti komorságát; miért ne éke
sítenék mi nők is magunkat?!

Kétségei sem szenved, hogy a nő legszebb ékes- 
sége nem a díszes ruha, a csillogó csecse-becse, hanem 
szivének, lelkének erényéi, kedélyének szelídsége; de, 
ha angol gentleman volnék, száz font sterlinget tennék 
egy sz ív  arvég ellen, hogy a legszigorúbb elvű férfiú, 
még ha második Irányi Dániel volna is. két egyenlő 
erény fi, egyenlően szelíd kedélyű hölgy közül minden 
cselre annak ítélne oda az almát, ki előnyös ruházatban 
mutatkozni •k előtte, s nem annak ki Ízléstől.m öltönyé
vel alakját elrútítja Nem csoda hat, ha minden po
litikai \•re /.ikknel inkább érdekel bennünket a leg
újabb divatjolentés.

Csak az a kár, hogy a legújabb divat nem min
dig le el meg Ízlésünknek ; n galáhb az én csekélységem 
igen gyakran nagyon elégedetlen avval a legújabb di
vattal: annyira, hogy majdnem visszukivánnám ama 
boldog időket, mikor meg egyáltalán nem volt divat.

í'nnepclyes kivilágításoknál E /onyára láttak már 
oly épületet, melynek gazdája, nem törődve az épület í gy ik r e g i é n e k  a rziine.
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Fentebbiekben az egylet vagyoni állásút bejelentve : 
esedo/eiu : hogy a liszt közgyűlés a számvizsgálók ide , 
zárt jelenti se soráu az egyleti pénztárunknak < s a va 
iaszini.iuynak a szokásos leinteni* eitvt megadni szives  ̂
kedjek ; egyúttal jelentem, hogy az cg* let válalsztmánya j 
:l/ |sft8 i*\ j april hó 29-eu egy három tagú bizottságot 
küldött ki a leltárikig kitüntetett tárgyak megvizsgálására ( 
<s a mostani xalósagos értekek inegállapitasára. |

Ezúttal bátorkodom a/, egylet választmányának el 
hatai -zasai i hit atkoz* a a iái i"in, hogy a két egyleti jegy
ző:. ki buzgón teljest ette kotelisseget 2i — 1 trttal, a 
két egyleti szolga pedig • t'rilal megjutalmaztassek.

Továbbá beterjesztem az I89J. evre k eszi telt 
kidis-‘gelóirányratot. mely szénit (i'.'ii trt 0.» kr. re 
mellnló bevétellel szemben I l i i  trt tO kr kiadás van 
eloii.myozxa, es igy ínö irt kr hiány mutatkozik, 
mely Inány a város tanárainál illetve thbiz.otlsagánál 
szorgalmazandó nagyobb s< gélylyel leszen esak fedez- 
lietó : •— mert a segelyzo tagok számáuak évről évre 
ajMiiasa az egylet évi jövedelmének esókkriieset vonja 
maga után; miért i s — az egyleti választmány elhatá
roznál foly tán ajánlom, — határozza el a tiszt, közgyű
lés. kngv \ áros eddigi 2."»t> fit évi segélyének .>IH* írtra 
való iVletnelese iránt kérelem inté/.tessék . a *nros 
tör*.. ny'hatósági bizottságához.

Tiszti It közgyűlés !
Egv vre terjedi) megbízatásunk lejárván, koszit- | 

nelel mondok úgy magam mint tiszttársaim nevében is a j 
kozgi Illésnek az elmúlt ev alatt irányunkban lauusitott bi- 
/ i'.oiu rt, és azon támogatáséit, inciyhen bennünket része- 
sitet; ; s midőn megbízatásunkat a tisztelt egyleti tagok 
kezeibe visszaadjuk, arra kérjük fel a tisztközgyülest; 
l.ogy egyle.ünk érdeket és jólétét szemelőtt tartva, a tiszt 
njitási megejteni illetve a tisztikart alapszabályaink 
értelmében megválasztani szíveskedjék.

Végül jelentem a tiszteli közgyűlésnek, hogy az j 
egyleti választmány elhatározása folytán általam meg- ■ 
rendelt szolgálati énnek az ezekre jogosultaknak mai j 
napon fognak átadatni.

Ezzel zárva jelent-scmet kívánom, hogy egyletünk 
mindinkább virágozzék annak összes tagjait pedig a 
mind nliati Isten sokáig elt.sse. Éljenek!

Selmeczbányán. lfriK!. május-hó 2s.
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„Néhány szó az iparos tanulók kép- j 
zéséről."

Fennii e/immei e lapok két előbbi számában „Egy 
iparbarát-4 aláírással az iparos tanonezok képzéséről 
értekező közlemény jelent meg, s ha nem csalódom, ezt 
pedig a kó, un ny végére csatolt összegezésből gyanítva, 
egy pacdagogus tollából. Legyen szabad az jibzelt

arcbitektonikus vonalaival, a lángoló díszt saját Ízléstelen 
Ízlése szerint egyenes sorban lobogtatta ott, hol ivezel 
nek \oina Iniye s megfordítva; nos bál. hasonlón jár . 
el gyakran az a zsarnok i>. melynek „divat" a neve. ^

Szegy enlein bevallani . hogy nemem nagyobb ! 
részé vakon hódol a divatnak, s nem bír elegendő j 
erélylycl es bátorsággal a s/.epiz'. snek érvényt szerezni.

Haladunk a korszakkal ; a lizenkilenczedik század 
felvilagosodotí gyermekei vagyunk; a tudomány komoly 
teréről sem riadunk vissza sőt. majdnem hihetetlen, 
a lionezas/.i d i•!kaitól sem fordulunk el valamennyien, 
s még több mint másfél ezer evvel vissza vagyunk 
ruházatunkat illető Ízlés doigaban.

Bocsánat, tévedtem! ha a kétezer év előtti hellén ! 
viseletét karolunk fel, kétezer fokkal haladtunk volna ■ 
o téren.

Állítsuk esak egymás mellé az Olympot haraggal ! 
elhagyó Here szobrát, egy női alakot az empire kor- i 
szakból s egy mostani százgallérú divathölgyet. Nos, ! 
mit szólnak hozzá ?

Vallják be, legalább titkon, hogy a korszak s a 1 
szépség foka itt fordilolt viszonyban áll.

Oh, ne mondjak kérem, hogy nem lehet minden 1 
nőnek klaszikus, antik, szoborszeré stb. termete, s a 
kevesebb bájjal megáldott is csinos akar lenni, tetszeni 
akar. s ez okból szüksége van a divatos öltözékre, mely i 
tetszés szerint' alakot ad.

E mentség nem állja meg helyet; hiszen mi oka j 
annak, hogy oly kevesen vannak közöltünk, kiknek 
nem volna okuk félni a klaszikus viselet takarva el- I 
ám'" leplétől? Epén a ..divat-4, s kivált ennek egy  ̂
1* ny ges eszköze, melyei, tartok tóle. talán a spanyol j 
inquiziczio emlékére viselünk, azaz hogy én nem — ; |
a főző.

Iliszei: az borzalmas csak nézni is. mily lehetetlen 
karcsúságra fűzi magát némely leány, no meg asz- 
szony nem különben !

Mit gondolhatnak, mit képzelhetnek azok a fér í 
tiak ilyen mesterségesen darázsderekú hölgy bekózutlan 
termetéről ?!

ezikkben idinondotiakra uezve az én szerény'véleménye
met is uyilvanitanoui, mint aki átéltem azokat az időket 
es viszonyokat, melyeket az „Egy iparbarát- oly szépén 
kidomborít*a kidolgozott.

Első sorban az iparos tanoucziskolák üdvös hatásai 
fejtve ki ezikkehen, azon eredményre jut, hogy: „Outit 
(/«.’.•> munkás •'.< értelmes iparosok képzésére tehát az esz- : 
kő: •■/. inni emuink mini . . .“

Ibiesássou meg a ezikkiro ur, de ez állításai 
kétségbe kell vonnom, s ez. állítása daezara tuegezá- 
folju önmagát is, a midőn 9 pontban mondja el „az 
iparos tanonezok képzésére megadott eszközöket. Lz ( 
ii ni ii .is. mint egy elhamarkodott paedagogiai követ- , 
köztele), mivel e tekintetben még nagyon sok a ki- j 
vaiini valónk, es pedig azért, mert a népoktatás lejlesz- | 
tesere s államositásara égetően es elkerülhetetlenül : 
szükségé van az iparososztalynak. mert esak igy lesz , 
lehetséges egy „öntudatos, munkás, es értelmes” iparos I 
nemzedéket nevelni. Hogy másutt a közoktatási es igy j 
az altaianos műveltségi viszonyok sokkal kedvezőbbek 1 
mint Magyarországban, az elvitazliaiatlan, bár közok
tatásunk egy évtized óta sokat fejlődött. A közoktatás 
rendezésénél a losuly azonban mindig a Jelsöbh es nem 
a Nőiskolákra lett fektetve, a minek karos hatását az 
„Egy iparbarát*4 igen szépén leírta.

Heinálh István, az ipariskolák országos felügyelő 
j \el egyetemben az ..Egy iparbarát-í-uai; is igaza vau 
a midőn azt állítja , hogy kis iparosaink között igen 
sok az olyanok száma, kiket nem csupán anyagi hely
zetük, hamm erkölcsi világuknál fogva is a művelt
séget teljesen lelkülözökhöz kell számítanunk. A kis 
iparos nélkülözi amaz«tskolai készültségét, mely benne 
az emberi méltóság bizonyos fokát leiébreszteni tudna.
A magyar iparos osztályban önérzetet vagy egyáltalán 
valamely- igényeket Idába keresünk, s ezt leginkább 
igazolja az, hogy ez osztály sehogy sem képes más 
osztályokkal egy nívóra emelkedni, vagy legalább azok 
társadalmi műveltségét megközelíteni. De nem csoda.

A : ipán szakoktatás, mely méy a kezeletleyesséy leypri- 
mitirebb stádiumában van, vajmi keveset segíthet e bajon; 
ide gyökeres reformok volnának szükségesek, még pedig 
oly módon, hogy az iparos lanoneznak bizonyos elöké- 
s;i(Uséi/;<i kellene bírnia, mielőtt e pályám lép, nem 
pedig minden czimeresuek menedék helyévé lenni e 
pályái. Az a 70—80 ezer inasgyerek, a ki hivatva van 
Magyarország leendő iparos nemzedékévé válni . a 
mesterek által legtöbbször a lehelő legnagyobb imTték- 
ben lesz elcsigázva, s gyermekéveik, melyek más osz
tály ital az elet legkedvesebb napjai köze .soroltatnak, 
ö náluk csupa nyomorúság és nélkülözésekből állanak.
A műveletlen mestertől — tisztelet a kivételeknek 
szintén csak műv életlenséget sajátítanak el, s igy ama 
mély tudatlanságra, mely lelkűket eltölti, legkevesbbé

Nem is csodálom, hogy annyian maradunk pár
tában, mert bizony, azt hiszem, félnek az urak, hogy 
másnak nem születtünk, esak divatbábunak.

Oh, azok a gonosz férfiak ! Fogadni mernék rá, 
hogv férti eszelte ki azokat a divatos, törzsök nélküli 
papirbaUemiákat. esak hogy kigúnyoljon bennünket. 
De hát, — megérdemeljük.

Valamely hízelgő udvarlóm egyszer azt mondotta: 
,.A női termet a természet költészete.44

Ha ez igaz. -- s mi szeretjük hinni, bár ezt be 
vallani tiltja szerénységünk — akkor valóban nem 
ériem, mién ferdítjük el oly kitartó ön kínzással e köl
tészetei s csinálunk az idvllből paródiát?!

De azért ne tartsanak a női „normálöltözct“ baj
noknőjének !

Én is szerelem a divatot, de kerülöm minik u 
túlzását és esküdt ellensége vagyok a fűzőnek, s Duse 
Eleonórát nemcsak művészetéért dicsérem, hanem azért 
is, mivel fűzőt sohasem visel.

Az egyszerű , jól illő ruha. mely a termetet, kie
meli s a vállnkhoz nem bigveszt denevérszáruyakal 
vagy léggömb modelleket; mely a derekat nem sajtolja 
oly szorosra, hogy ott meg a legegyszerűbb villás reg 
geli sem fér el, annál kevésbbé egy valamire való 
ebed; mely nem fenyeget szel púk karnissal, ha hajol
nunk kell: az ily ruha mindég szép, már azért is, mert 
mozdulataink ruganyosságát, testünk hajlékonyságát 
nem nyűgözi a feszesség természetéi lenes bilincseibe.

Kísérletként tegyük meg, hagy, ha nem akarjuk 
epen a regi belien nőket utánozni, legalább a légim- 
sonlobb, az ..empire14 viseletét hasonilsuk meg — odahaza. 
Használjuk azt reggeli pongyolának, házi ruhának, s 
biztosítom, hogy evvel két legyet lógunk egy csa
pásra : kényelmesen érezendjük magunkat s az urak 
tetszését is megnyerjük vele; — de az utóbbit csak 
súgva mondom, nehogy valaki kaezernak liigyen! -

Ha talált a mondottakat illetőleg egyik vágy- 
másik kedves olvasóimul bővebb magyarázatokat kí
vánná, készségesen szolgái velők

Sofaiiella.

sem bír fényi árasztani az inasiskola mai tanmódja. A 
naponkint ló I s órát dolgozó, rosszul táplált inas- 
gyereknek legkovesbbe sínes kedve arra, hogy kimé 
rültségét a paedagogia extraetuiuaiuak beraagolá>ával 
telezze, s igy kárba vész az 1884. évi XVII- trvezikk 
és az ezt szabályozó miniszteri rendeletek valameny 
nyi $-a.

A népoktatás Magyarországon még mindig V0BA 
lábon áll. Az 18(58. é\i XXXVIII. t.-cz. elrendelt ugyan 
az általáuos tankötelezettséget, de hogy eme rendelke
zések mennyiben foleluek meg, azt megtudjuk a köz 
oktatásügy i miniszter 1890. évi jelentéséből, mely szerint 
esak 48,v.'00 inas járt az iparostauoneziskolába, tehát 
esak GO 65% a. Es itt előtérbe nyomul a díjtalan 
állami iskoláztat ás eszméje, melyet a mai társadalom 
sehogy sem akar megvalósítani.

A mai társadalmi rendszer következménye, mely 
szerint a nép és az iparos osztály gyermeket nem ré
szesülhetnek kellő oktatásban; az alsó osztály gyer
mekei — mint az „Egy ipái barát" is elismeri — sze
génységük miatt rendszerint még az elemi népiskola 
első osztályát sem végezhetik be, hanem az iparos 
pályára lépnek, hol „mai viszony u nk között az ifjú 
iparos nemzedék mire felszabadult s még inkább mire 
mesterré lett, nagyon sok esetben megszűnt alkalmassá 
lenni a produktív munkára," mondja egy államközeg. 
Ilv viszonyok közepeit az esti tanítás nem felel meg 
a czélnak, de igenis mint a fővárosi tanítók kérelmezték, 
a délutáni órákban, természetesen ez is esak a kellő 
előismeretek bírása mellett.

Másodsorban e bajok orvoslására két tényezőnek 
kellene „Egy iparbarát" szerint közreműködnie: a szü
lőknek és a mesternek. A szülőknek oly képen, hogy 
fiaikat habár jól tanulnak is, lui azoknak hajlamuk 
van. adják az iparos pályára. Igen szép, de tízezer 
közül egy követi, bárhogy eapacitáljuk is őket erre. A 
szegényebb szülőknek pedig azon tanácsot adja. hogy 
fiaikat a kellő képzettséggel adják iparosnak. De hogy 
tegye a szegény szülő, mikor uines hozzá anyagi te
hetsége? Melyik szülő nem áldozna gyermekéért; s is
mer ön olyant, ki ezt nem tenné?

En e üajou miatt nem a szülőket és mestereket 
okoznám első sorban. Első sorban az államot és a tár
sadalmat tartom hivatva e visszásságok megszüli: lésére, 
mert e két tényező pártfogása nélkül nincs haladás, 
nincs élet, nincs boldogulás ügy kunyhóban min' a pa
lotában.

Hogy pedig „a jó tehetségű és szorgalmas tiút 
véteknek tartanák az iparos pályára adni" a szülők, 
ennek, illetőleg az „Egy iparbarát" által felhozott oko
kat megtoldva, én a következőkben találom.

Az ipar anyagi igényeit tekintve, azok csak nagy 
nehezen elégíthetők ki, mert némely inühciy berendezése 
nem közönséges összegbe kerül, ha pedig kis üzletet 
tini az iparos, forgatható képpénzzel nem rendelkezvén, 
a gazdagabb konkurrensek által tönkre tétetik, és ez 
a körülmény teszi lehetetlenné a mai fiatalabb iparos 
ságra nézve az önállósítást.

Talán mégis ez az okozója annak, hogy az iparos se
gédek meg vannak fosztva attól a kedvező és az iparos 
ifjúság életében döntő befolyást gyakorló alkalomtól, 
hogy a nősülés által magukat önállósítsák, mert a jobb 
módú szülők leányaikat nem merik, vagy épen nem 
akarják a kényes, de mégis csak mesterembernek ne 
vezeti örökös munkás férfiúhoz nőül adni, hanem inkább 
oda adják a szerény fizetésű dijunkhoz, abban a remény
ben, hogy vejüket idővel mégiscsak magasabb!) rangba 
helyezik, a mivel természetesen fizetése is nagyobbodik. 
Azonkívül pedig mint hivatalnok neje mégis csak elő
kelőbb helyét foglal el a társadalomban, mintha az ipa
ros neje volna. A tekintélyes és iparos polgárok pedig 
leányaikat tudományos pályán levőkhöz adják nőül, a 
helyeit, hogy iparon szerzett vagyonukat annak forgal
mába meghagynák és nem vonnák el, a mi által szét- 
forgácsolódik az ipar erőteljesebb üzésébez szükséges 
tőke, mely igy megcsonkítva, örökös akadályul szolgál 
annak tökéletes kifejlődésében.

Ilyen viszonyok között hiába írják azt a sok jó czik- 
ket Magyarország iparának fellendítéséről. A inig az 
irányadó körök mellőzéssel viseltetnek az ipar iránt, 
addig ebben az országban az ipar nem virágozliatik föl.

Ez pedig csupán Magyarországon van igy, például. 
Németországban a „Gseftmann“-ok nagy számmal lévén, 
az ipar virágzik. Mindenki csak ésszel dolgozó ember
hez akarja leányát adni. Mindenki csak tudományos 
pályára akarja nevelni gyermekét, mert az a gondolat 
vezérli, hogy ez által számára kényelmes és jüvcdclmes 
jövőt biztosit.

Pedig ez gyakran igen nagy tévedés, mert inig 
számos esetben sok vagyonos fiatal ember pártolás 
vagy szilárd képzettség hiányában tengődik, addig
li-i iparosokká nevelik őket, tekintélyes polgárokká 
válhattak volna.

Hogy ez az irtózni honnan származik, arra nézve 
esak kél okot lehel elképzelni. Első az, hogy a mi né-
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plink iiiéíf >"•»> vetkőzött ki ama f:ijjelle«;ól>6|, mely a 
síivós munkai gyűlöli es a' kényelmet imádja ; második 
pedig: az. mert az ipar mini (árasztó es s/urios tollal 
kozás, eddig ‘suli a nép alsóbb osztálya által űzetett, 
a mely osztály annyira lenézett, Imgy zokon veszik, ha 
juld) társaságban munkásnak mutatja be magái. \ \  
meri a szegény sorsú uuberek tini lesznek a munkások, 
úgy tol van léve róluk még a fogyatékos műveltség js 
a mi fájdalom igaz is. mert szegény ember nem 
képes a középiskolák roppant mai/as tamilját megtizelni 
es Így kénytelen gyermekeinek csak a legszliksegesebb 
iskoláztatásával megelégedni, a Imi soha sem nyerik el 
azok azt a műveltséget, a mi a társadalmi éleiben való 
szerepléshez, vagv legalább az abban való sikeres 
rés/.lvevi sltez megkívántunk. Koszorút érdemelnek tehát 
mindazok, kik ennek daczára saját önművelődésük által 
a megkívántaié műveltségi fokot elérik!

Kg.' általában véve azonban mégis nem jó az az 
elv, mely a közoktatásban fennáll, hogy i i. a közép
iskola a vagyontalanok szamara hozzáférhetetlen ma
radjon, mert ez az elv arra kényszeríti a szülőket, hogy 
gyermekeiket csak gyönge iskolai képzettséggel állítsák 
oda az ipar pályájára, mely ókét igy a mesterek leg
jobb akarata mellett sem nevelheti másokká, mint csak 
gyanús szemmel nézett munkásokká.

Es néha mindezek daczára az ilyen munkás, hu 
ipara nem nagy tőkét kivan az önállósításhoz, nv’-g 
könyebbiii biztosíthatja jövőjét s önálló ti/, etet uyitva, 
daczára annak, hogy nem bir elegendő műveltséggel, 
az életlóntartás által szorgalomra üszlöuozlctve, felemel
kedik. Máskép van azonban a viszony nagyobb befele 
telest kívánó iparágaknál: mert ez, lm általános mű
veltséggel bir is, mégis meg van fosztva attól a lénye
ges és más iparágnál tényleg meglevő lehetőségtől, 
hogy saját szorgalma és takarékossága állal szerezze 
meg az üzletnyitáshoz megkivántató tőkét; magasabb 
műveltsége pedig, mely a szellemi és testi élvezetek 
nagyobb ismeretet is természetszerűen magával hozza, 
épenséggel akadályul szolgál a takarékosságra. Így 
aztán nem ritkán áll be ama szomorú következmény, 
hogy az ilyen önmagával és sorsával elégedetlen és 
tnindi i. mással szemben a mi számára elérhetetlen esz
ményképet képez, irigyléssel viseltetve, sajnálatra méltó 
emberre sülyed, a ki örökös zúgolódásával nemcsak 
hogy helyzetét nem javítja, de azt legtöbbször határo
zottan rontja.

Ezekből kifolyólag tehát bátran elmondhatjuk, 
hogy a tőkének az ipartóli elvonása és az iparos la- 
iionozoklatás rendszertelenségéből származik a szociális- 
mus; ennek létjoga amazokétol függ, egyik élteti a má
sikat.

Es most, hogy idáig haladtam, veszem észre, 
hogy eleg lesz e lapok amúgy isszuk keretébe; tudom, 
érzem, hogy a mit irtain, nem új, csupán az ,.Egv 
iparbarát ’ gondolatainak tovább füzese azon különbség
gel, hogy ő tanügyi, én pedig gyakorlati oldaláról 
mutattam be a szőnyegen forgó tárgyat, gondolataink és 
jóakaratunk azonban még’s Stuart. Mill szép mondásá
ban egyesült, t. i. „A munkások jóléte értelmi művelt
ségű kiöl ftigg.“

Egy iparos.

nralkuiltttt j.. Iianr „l.ii mim Ítélünk A \ áruíi Vigadó 
,lak ' ‘‘ges/en megtelt a díszes közönséggel, mely
akadémiánk lá\..zni készülő hallgatóinak emez utolsó 
mulatsagau igen j«» érezte magát. A bús hangulatot 
k 'll"  •• \ en diák húlaja ezúttal sem maradi el; hang 
jara uicg a gázlángok is elvesztettek lényükét s Vaszary 
Antal múkedvelu primasunk zenéje mellett egy időre a 
bús hangulat leit leliiomályban az uralkodó. Majd 
isnul kinyúltak a lángok, s a esar.lás vig ütemére el- 
M!'IJt a l,lb beivel adva a tomboló örömnek, mely a 
krso, illetve a kora órákig tartott. .Megvolt tehát a sírva 
vigadás ismét, melyben közönségünk is oly szívesen 
vesz részt évente egvs/er.

- A lövöldéiül Folyó In. 4 en az egylet lólovész 
mestere Szűcsi Zsigulimul volt a dijado. Daczára a rósz 
időnek szép számmal veitek részt a tagok és a hangú 
lat mindvégig élénk . s kedélyes maradt. Összesen i»0: 
lövés történi 454 körcgyscggel, lövetett 3 szög es lő 
darab 4-es kör. Az I. dijat nyerte Frieherl Ferenez, a 
ll-diuat Seidcí Ágoston, a lll-dikal Langauer József és 
a I\ dik dijat S/.éesi Xsigmond. Négyest lőttek meg: 
Friebeit Ferenez 2-őt, Krausz tiéza 2 őt, Krausz \Y. ti 
l-et, Langauer József 2-ót, Szeesi Zsigmond at, és 
•Seidcl Ágoston . -et.

- Ukolai \ /••gálát. A liclb. r. k. leányiskolák 
vizsgálata az iskolaszék határozata szerint e hó 2(). 27 
-6 án, az elemi liuiskolákó pedig 23 24 en tartatik meg.

— A Ive iimliaii a viz-gulatok e hó Il ikén 
kezdődnek a zeneinlézeti vizsgálattal s azontúl minden 
nap leszen vizsgálat e hó végéig. A rajzkiállitás, mint 
már előbbi számunkban jeleztük, IS—2f> ig tart.

rloriiitvizsgálat. A helybeli két középtauoda 
tornavizsgálata nem szokott módon tartatott meg, a menv- 
nyiben a kedvezeitlen időjárás nem engedte meg a nvAri 
tornatér lélhasználasat, s igy az igazgatóság úgy in 
lézkedett, hogy az ügyesebb tornászok között versenyt 
rendezett a téli toruahelyiségbon az óvári teremben e hó 
7-én mely alkalommal a kővetkező lyccutni tanulók 
nyertek jutalmat: Kapp Hugó I.. Fcricncsek Géza II., 
Clemcnt Aladár III.. Krausz Vilmos IV., Rnksánv 
Samu V., Vtsnyovszky Károly VI, Szabó Ernő VII.. 
Kurjatko Rezső V ili.; a gyinnasiiuni tanulók közül 
pedig: Véíles Miksa I., Lehoczky Károly II , Vagncr 
János III , Novotny Dénes IV., Kenuéi' Dezső V., Szlovik 
Antid VI. osztálybeli tanulók nyertek ; elismerő okleve 
let pedig: Velics Lajos, Füstös Kálmán, Teliuelt István. 
Vagner István, Gorck Ágoston, Bremzav Géza, Szűcs 
Gyula, Veress István, Bacskor János, Hőnek Iiniálz, 
Horgony Pál.

Majális. Ilerbsi tanító növendékeinek majálisa 
e lm 9-én lelt megtartva, nem pedig miként tervezték. 
A kicsinyek mulatságának nagvon kedvezett ugyan az 
idő délelőtt, délután azonban sötét felhők közeledlek a 
Szituvá felöl, mely azokat mintegy kelte szakítani Iái 
szolt s csakhamar ömlött az eső, a kicsinyek és itthon 
levő szülőik rémületére. Tető alá menekült mindenki s 
különböző érzésekkel várta a zápor végét. Es nem 
hiába vártak, mert a ború után lelje- dórii következett, 
s annál nagyobb hévvel járta a lánezot a fiatalság, 
bőven igyekezvén kárpótlást szerezni az előbb szenvedeti 
veszteségért. A mulatság késő estig folyt szakadatlan

Különfélék.
— Kinevezések. A in. k. pénzügymiiiisterium 

részéről Burdács Lajos bányagyakornok végleges, Ila
tnaid Miklós számgyakornok, ideiglenes minőségű szám- 
tisztté a selmcezi bányaigazgatósághoz, Vailzik Em i 
okleveles erdész, erdőgyakornok a selmcezi bányászati 
és erdészeti akadémiához tanársegéddé neveztetett ki.

Kiállítási hízott-ág H. lineezen. Az L89t>-iki | 
ezredéves orsz. kiailitas beszterczebányai kerületi bízott j 
sága f. é. május 18-án tartott alakuló ülésébeu elliatá l 
rozta azt, hogy Selmeezbányán Ocsovszky Vilmos kir. | 
tanácsos elnöklete alatt helyi bizottságot állít, fel A 1 
kerületi bizottság eme határozatát a fennálló szabályok 
értelmében a kiállítási országos bizottság jóváhagyta. J 

Tudom ányos kirándulások, az tt. n. nagy- ! 
gyakorlatok, melyeknek megtartását akadémiánk sza
bályai előírják. már kezdeti Let vették. A vaskohászati 
szakiskola hallgatói Sóit/. Vilmos akad. igazgató és : 
llerrmann Emil bányatanác;os vezetése mellen Salgó
tarjánba, Budapestre, Becsbe Sclnvcchntba (vasművek) 
Gleinitzba, Kőnigshültébe, Friedénshlltlébe stb. utaztak.
A bányászati szakiskola hallgatói Gretzmaeber Gyula : 
bányatanácsos vezetése mellett Wielieska, Béniben, 
Könifisliütte, Kosit/, vidékén tanulmányozzák a neveze
tesebb bányákat. Az akadémia II ik évi hallgatói Wink- 
b‘t’ Benő bányatan. és Adda K. tanársegéd vezetése und- 
bút Német Bogsánba, Moraviezára és Dognaeskára. Kési 
e/.abányára, Aninára,()raviezabányára, Csillovára, Mariila- 
vi'lgy, Majdan, Buziás, Orsovara, Herkules fürdőbe mentek.— A V<i|Hii-ilililnt*ŐK c hó (i án nagyon jól 
aikcrlllt, akár az abban részt veitek számának nagysá- 

tekintjük, akár az egész mulatság tartama alatt

jó kedvvel.
A vörlieny-járv ány llodrii-m i még mindig 

pusztít. Fjabban már Ki- I V évesek is haltak el benne.
A tiszti főorvosnak n járványról a közigazg. bizottság
hoz beterjesztett havi jelentése szerint május 31-ig a 
járvány egész tartania alatt I I I gyermek betegedett 
meg, kik közül a hó végéig H gyógyult meg, s halt 
el; további ápolás alatt (>1 gyermek maradt. Az isko
lák még június hóra is bezárattak s igy a vizsgálatok 
ott e hóban nem tartatnak meg

Borvizsgálat. A rendőrség a gyakori pana
szok folytán elrendelte a belvárosban a korcsmái borok 
vegyi megvizsgált áfását. A vegy vizsgálatot Seliellc Ró 
bort akad. tanár eszkci/ölte s olvasó közönségünk meg \ 
nyugt ilására c miitest tehetünk, hogy az eddig megvizs- | 
gall piros borok fuelisin menteseknek találtattak, de a 
fehér borok többé kevésbhé kéneseblíeknek ösmertettek 
föl, mely körülmény legfeljebb azoknak okoz fejfájást, 
kik nagyold) mennyiségben szokták élvezni egyszerre 
vagy is egy alkalomból a kiilömben ártalmatlan bort.
A vegy vizsgalatok tel jes befejezése után részletesebben 
is beszámolunk.

Báuyn‘*zeren*M*i-tlen*»cu. Miksaaknán e lm 
ö-étt Villás Karoly csiliér \ Kik milamhól egy tele 
rakott csillét az üres szállító osztályba tolt s a csillével 
együtt az. 50 méter melységbe zuhant. Hullája összeron 
csalva szállíttatott föl. Meglepő dolog az, hogy bár a 
ti ik nyilam rakodóján kívüle, még 3 an dolgoztak az. 
alig 40 négyszögmeler terjedelmű helyen c 3 ember 
közül egyik sem látta a lezuhanást s a körülményekről 
számot adni az eljáró rendőri közegnek nem volt l épes.
A felelőség első sorban a kirendelt nlórt terheli, ki a 
szerencsétlenség idejében helyét olt hagyta a nélkül,

I

hogy helyettesét m gnevezte volna « csak általában 
intette óvatosságra munkásait.

IIetúrc»i b i 'c i l  t k. Különösen Bélahánván
gyakoriak ujuhhau a betörési kisérlelck, de a tettesek 
üres kc/./.i-i voltak mindannyiszor kénytelenek menekülni, 
mert rajt a eretve futással kell-- incgiiirulcniök legalább 
szabadsagukat. E beteli Uldingcr plébános urnák akar 
lak éléskamráját feltörni, de rajtavesztve az ugyanazon 
• ijel inas helyről lopott fejsze hátrahagyásával szaladtak 
biztosabb lielvre

< /.imu;v okról szól az ének, daliás czigáuy- 
1 legények biz összevesz, ■ nek, közbe szólt egv szép me

nyecske. repült a kéz es a in -ide s a daliás bős legé
nyek rárontva a menyecskének képe/.ének egy egészet, 
míg a földön felrengének. ,.l lármás egesz nem jó egész,- 
gondola egy rendőri ész s a hármasból négyes leve, 

I rendőr c/igény és menyecske. A jussál egvik sem hagyva 
I ittlcgeket oszt ogat a, de oszt rögtön este is lett komor 

fala a börtönnek zárta el a napvilágot.
— Meghívó! A Felvidéki Magyar Közművelő- 

! dési Egyesület az igazgató választmány határozata 
j értelmében folyó évi június hó 22 én délelőtt K > órakor 

Xyitrán a vármegye székhazának nagytermében rend- 
i kívüli közgyűlést tart, melyre az egyesület t. tagjait 

ezennel tisztelettel megbivom. Tárgysorozat: 1 Indít
vány a rózsahegyi közgyűlés azon határozatának hatá
lyon kívül helyezése iránt, mely szerint az, egyesület 
működési területe kiterjeszlessék. 2. Az alapszabályok 
módosítása. Ilazatiái üdvözlettel : Nyitnia Dl)3 évi 
május hó 30 án. Gr á t i s z  I s t v á n  elnök helyett.

\  l-\ M. K. E. köréből. A Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület igazgató választmánya leg
közelebb Grátisz István elnöklete alatt látogatott ülést 
tartott, melye n az új alapszabályok tervezete és Dr. Kos- 
tenszky Gézának az alföldre telepitett tót gyemekek 
állapotáról s/.óló jelentése és ezzel kapcsolatosan a to
vábbi telepítésre vonatkozó javaslatai tárgyaltattak. 
Az új alapszabályok a közgyűlés hatáskörét tágítják 
és az igazgató válaszmány, a központi tisztikar és az 
egyesület megyei osztályainak illetékességi köreit sza
batosan meghatározzák Arról is gondoskodva van, hogy 
az, egyesület működési területén de azon kívül is 
egyes fontosabb városokban helyi bizottságok létosit- 
tetehssenek. Az egyesület ezéljai közé pedig felvétetett 
a Felvidék gazdasági helyzetének javítása is. Ezen 
alapszabályok iránt érdemlegesen csak a Túróczszent- 
martonban szeptember hó S-án tartandó rendes közgyű
lés fog határozhatni; miután azonban a határozat képes
séghez az összes tagok két harmad részenek jelenléte 
kívántatik meg, és kevesebb tag jelenlétében csakis a 
harmadik e czélból összelőtt közgyűlés határozhat, folyó 
évi június hó 22-ének délelőtti 10 órája: i rendkívüli 
közgyűlés tűzetett ki Nyiiram melynek napirendjére 
az alapszabály — módosításon kivül azon inditv :uv fog 
kiliizetni, hogy az egyesület működési területét ez 
időszerűit ne terjessze ki. A gyermcktelcpitésröl szóló 

j jelentés szerint az Alföldre leküldött 270 gyermek kö
zül 155 van még kinn, a ki mind igen jól érzi magát, 
a pánszláv lapok rémhírei teljesen alaptalanoknak biró- 
nyultak. A további telepilést illetőleg Dr. Kostenszki 
Géza azt (javasolta, hogy az egyesület egyrészt csakis 
egészen elhagyatott szegény árváknak az Alföldiül való 

, elhelyezésére szorítkozzék, másrészt azonban nagyobb, 
teljesen magyar alföldi városokban oly telepeket léte
sítsen, melyen először szülők gyermekei 13-14. korukig 

; valamely mesterségben és a magyar nyelvben oktatás
ban részesüljenek, két év után pedig visszavitessenek 
a Felvidékre. Az igázgató választmány megbízta az el
nökséget, hogy ezen telepek létesítése iránt a rendes 
közgyűlés elé részletes javaslatot terjesszen. Elhatároz
tatott az is, hogy az Alföld vagyonos lakossága a 
legkiterjedtebb módon az egyesüld támogatására kere
tessék fel. Egyes alföldi városokban már elébb is szép 
számmal léplek be új tagok. Az elnök jelentése hogy 
gróf Degcnfcld Lajos, Nógrádvármogye főispánja és 

i Lemml Sándor nagytapolcsányi ügyvéd ÍOD-IOO írttal 
az egyesület alápitó tagjai közé léptek, néhai Sváb 
Jakab pedig 2 <) frtol hagyományozott ezéljaira. Végül 
köszönetét mond! ik Hotöosay Béla hajdúböszörményi, 
Biksa Lajos hódmezővásárhelyi, Kludik Gyula szolnoki, 
Lestér Péter Kecskeméti, Bóka Kálmán nagykőrösi pol
gármestereknek és egyáltalán mindazoknak, akik a 
gyermek telepítés sikere érdekében fáradoztak.

Yev/.elt kutyáié, j. Említettük volt annak ide
je n, hogy a kis Bálik fűit a rendőrség, mert egy a ha
tósági állalorvosáltal veszettnek eonstvtált eb tnegmarta 
— Budapestre vitette a Hegyes fele védoitó intézetbe 
s a kutya fejét is felküldött- az állatorvosi akadémi
áim/, felülvizsgálás ezéljáliól. A rendőrség ez intézkedései 
akkoriban megtámadásoknak voltak kitéve. Most 
az állatorvosi akadémia értesítése beigazolta hogy a 
megvizsgált eb tényleg veszeti volt . mert a beoltott 
nyitlak is műid veszettek leltek. A kis Bálik fiú 3 heti 
gyógykezelés után égés. • goseti jött vissza s igy a ren-
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