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A pánszláv ügy.
Múlt számunkban már megemlékeztünk azon 

pánszláv mozgalomról, melynek a helybeli ev. lyceu- 
mon ennek lelkes tanári kara nyomára jött. Azóta a 
vizsgálat mcgejtetett, s így most abban a helyzetben 
vagyunk, hogy az ügyről részletes tudósítást adhatunk.

1894. óta Hontvármegyével együtt a lyceum is a 
dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületbe tartozik, 
minek következtében Túróczból, Nyitrából is az az 
előttinél több tanuló keresi fel ezen középiskolánkat. 
A tanári kar természetesen az onnan jövő tanulók 
maguktartását különösen figyelemmel kisérte, de a 
legújabb ideig semmi gyanús üzelmeket nem vett 
észre. A múlt tanévben ugyan járt az I. osztályba egy 
nyitravármegyei tanítónak fia, ki a magyar nyelvben 
tüntetőleg mintegy 8 hónapon át sem mutatott fel lé
nyegesebb haladást és ki az. egész osztályban egyetlen 
nem akart millenniumi érmet ; de tőle az intézet köny- 
nyen szabadulhatott, mert egyébként is kifogás alá 
esvén magaviseleté, az igazgató tanácsára atyja még a I 
tanév berekesztése előtt haza vitte. .

Ebben a tanévben azonban több gyanús körül- j 
inény a tanári kart még éberebb felügyeletre sarkalta. | 
így egy tavalyi jeles tanulóról szállinkozó hir, hogy most ■ 
a pozsonyi theologián a páuszlávok vezére.

Ekkor, november végén, küldetett be az igazga- j 
tósághoz Losoncáról névtelenül és minden magyarázó , 
szó nélkül egy tót levél, melyet egy lyceumi VII. ősz- ■ 
tálybeli tanuló irt egy ottani tanuló — ismerőséhez. í 
Hogy kicsoda küldte el ezen levelet, hogyan jutott a í 
küldő kezéhez, ma sem tudni. Tartalma válóban meg- j 
döbbentő volt. A tanuló azt Írja benne, hogy tervük j 
nem sikerült, hogy mintegy 40-en vannak, köziük 12

TÁRCZA. '
Selmeczbánya történetéből.

(Történelmi vázlat egy német nyelvű, múlt századbeli 
kézirat felhasználásával.)

XXXII.
A város állapota a 16-ik és 17-ik században ; 

olyan féle lehetett, mint a lázbeteg-é. A folylonos ’ 
viszálkodások, a bányamunkások nyugtalankodásai, a : 
háborúságnak a város közeiéig, sőt a városba is el- 
elcsapongó hullámai, a töröktől való félelem folytonos 
izgatottságban tartá a kedélyeket. Nem egészen száz 
esztendeje múlt, 1552-ben voll az, midőn Ali, budai 
basa megjelent Drégely falai alatt s rombolta „tekék
kel a sziklafalat.“ A hős Szondy dicső eleste, melyet 
két koszorús költőnk, Czuczor és Arany oly remekül 
ecsetelt, fényes babér ugyan a magyar történelem 
koszorújában, de elgondolhatjuk, nem hatott épen 
bátorítólag a közel selmecziekre. Attól tarthattak, 
hogy a török ágyuk nemsokára Selmecz falát is fog
ják rombolni s török kard éle villog majd fejük felett. 
S e folytonos aggodalom sötét árnyként lebegett fe
lettük majdnem száz éven át, mig nem 1644-ben ko
molyabb, fenyegetőbb alakot öltött. Ez évben ugyanis 
Steffultó és Siglisberg (Hegybánya) kénytelen vöd 
meghódolni a töröknek, kik a Bieber-altárnánál levő 
karámot ki is rabolták. 1644 november 5-én 30 török 
lovas a selmeczi alsó kapuig vágtatott, hol egy ács
legényt megsebesítettek a törökök, egy vén asszonyt, 
egy leányt és egy fiút pedig elragadtak; 8-ikán Hod- 
rusbányára csaptak, s itt 3 embert összevagdaltak, 
kilenczet pedig rabságra hurczoltak. Mindenki félt, 
hogy most már Selmeczbányára Kerül a sor, kivált, i 
midőn a basa Foikhnak, a főaranyválatónak meg
üzente, hogy küldjön hozzá egy embert hódolatának 
jeléül, mivel András-tárna, mely Foikh keze alatt van 
s a Gallison örökösök-é, meghódolt területen fekszik; | 
ez üzenetét még oly fenyegetéssel toldotta meg a basa, 

apostol, és hogy neki jobb szerencsét kíván nehéz fel
adata teljesítéséhez.

Az igazgatóság természetesen már ezen levél 
alapján megindíthatta volna a levélíró ellen a vizsgá
latot; azonban gyökeresen ki akarván irtani a fekélyt, 
nevezetesen meg akarván tudni, hogy kik azok a negy
venen, kik azok az apostolok, megbízta a levélíró 
osztályfőnökét, Jankó János*  tanár urat, a nyomozással.

meg az említett major a hozzá tartozó földekkel és 
erdőséggel együtt. De a selmecziek nem győzték be
várni az ítéletet, s 1657 július 2-án a polgárok zene
szóval, akár csak valami nyári mulatságra mennének, 
kivonultak Küszihüblre; de hogy nem ártatlan nyári 
mulatságra mentek, azt bizonyító a két ágyú, melyet 
magukkal vittek.

Kiérve, igen bölcsen és jogosan véltek csele
kedni, ha a nevezett majorságot felpörkölik, mit meg 
is tettek hűségesen. No de hát meg is adták az árát.

Büntetésül az önkényes eljárásért a majorság 
földestül, erdőstül az elébb említett bitorló sasköi 
várgrófnak Ítéltetett oda, s ezen felül a városra még 
pénzbírság is vettetett ki.

Az 1669-ik évben a katholikusok ismét kis tért 
hódítottak. Tudjuk, hogy ez év elején valamennyi
templom az ágostai hitvallásuak-é volt. Ez év február 
5-én az alsó templom minden hozzátartozóval királyi 
adománylevéllel a katholikusoknak adatott.

Megemlítjük itt, hogy német kéziratunk követ
kezetesen mindig csak császárról beszél s a magyar 
fejedelmeket, mint Báthory, Bethlen, Bocskay, Rákó- 
czy, Tökölyi, valamint ezek híveit, a „Rebellen11 czim- 
mel tiszteli meg. Nem akarjuk ezt a múlt századbeli 
Selmecz politikai meggyőződésének tükréül tekinteni, 
de bizonysága ez mégis annak, hogy Selmecz, hiába 
is tagadnék, német szellemű város volt bizony, s an
nál inkább válik dicséretére, hogy jelenleg itt a felvi
déken mint, a magyarság egy erős védbástyája és tér
foglaló uttörőjeként szerepel.

Bocsássák meg szives olvasóink e kis eltérést, 
melyet azért tartottunk helyén valónak, mert a köz
vetlen elbeszélés kedvéért kutforrásul szolgáló kézira
tunk nehány pontját nemcsak szószerint, de eredeti 
szöveggel is adjuk legközelebb.

(Folytatása következik.)

Ebben a nevezett tanár 2 hónapon keresztül a 
legnagyobb buzgósággal járt el, s végre megtalálta a 
tervezett titkos társaság könyvtárát, mely az eredeti
nek ugyan alighanem csak romjait foglalta magában, 
de mégis oly hazafiatlan irányú könyveket tartalma
zott, hogy kétséget nem hagyott fenn a résztvevő ta
nulók gondolkodása felöl. Egyes tanulók érzelmeit 
pedig még inkább megvilágították a náluk lefoglalt 
versgyűjtemények s egyébb irományok.

Jankó tanár jelentése folytán Jezsovits Károly 
igazgató-tanár szigorú vallatásnak vetett alá vagy 20 
tanulót, s ebből meggyőződvén, hogy egy titkos tár
saság alakítására való szándék többekben csakugyan 
megvolt, az ügyet a tanári gyűlés elé hozta, mely 
valamennyinek a fegyelmi szék elé állítását hatá
rozta el.

A lyceum törvényei szerint a tanulók oly fegyelmi 
vétségeiben, melyeknek esetleg kizárás lehet következ
ménye, nem a tanári kar, hanem a fegyelmi szék Ítél. 
Ez az iskolai felügyelőből, mint elnökből és a tanár 
testületből alakul. A jelen esetben, Farbaky István 
távol lévén, az elnöki tisztet az ő helyettese, Heincz 
Hugó helybeli ügyvéd vitte.

A fegyelmi szék január 27-én d. u. 3-tól késő 
estig tartotta gyűlését, különösen azt igyekezvén ki
deríteni, hogy a titkos társaság nem alakult-e tényleg, 

hogy mindent elpusztittat, ha Foikh eleget hém tesz 
a török kívánságának. Az administrator erre a bánya- 
biróhoz fordult, hogy könnyű volna most a tábornok
nál kieszközölni 100 muskétásnak Selmeczre való he
lyezését, csak tudnák azután eltartani. A 10 meglevő 
trabant heti fizetésére 3 aranyat küld. Foiklíot figyel
mezteti az administrator, hogy ne keverje magát bajba 
a töröknek való meghódolással; ne féljen semmit; a 
tárnának nem árthatnak a törökök; az aknát pedig 
egy öllel torkolata alatt padoltassa be s töltse ki a 
padolat feletti részt törecscsel; az épületeket pedig 
istenié kell bízni: ha megégnek, hát megégnek.

A tanács, úgy látszik, nem volt rósz, mert 
semmi bizonyítékunk nincs arra nézve, hogy a török 
valami komolyabb dolgot követett volna el.

Bár nem tartozik szorosan Selmecz történetéhez, 
még sem hagyhatjuk fölemlités nélkül, hogy 1643-ban 
a kincstár milyen vásárt csinált a Zólyomi uradalommal.

Eszterházy Pál ugyanis megvette az uradalmat, 
de az adás-vevési szerződésben az udvari hivatal böl
csen megfeledkezett kikötni, hogy az erdőségek a bá
nyászat használatára maradhassanak. Igyekezett is Ö 
Felsége ez uradalmat szép szerével visszavásárolni 
Eszterházytól, természetesen nagyobb árt fizetve érte 
mint a mennyiért eladatott.

i 
i

Selmeczre nézve valahára nyugalmasabb idők > 
következtek. 1647-ben Rákóczyval véglegesen megköt- i 
letett a béke, és Selmecz megkönnyebbülten fellélegzett, i

Ez a visszanyert önbizalom azután olyasmire | 
vitte rá a selmeczieket mi őket igen szép birtoktól j 
fosztotta meg.

A dolog úgy esett.
A várostól nem messze volt egy Kűszihübel . 

(Kisiblye) nevű majorság, hozzátartózó földekkel és * 1 
erdőséggel, melyet a saskői (sachsensteini) várgróf ( 
bitorolt. A város részéről támasztott igényperben a 
pozsonyi kamara már meg is hozta az Ítéletet, mely . 
szerint Selmecz városát, mint jogos igénylőt, illeti 

tartott-e gyűléseket, voltak-e tisztviselői; mert ha 
igen, akkor a résztvevőket nemcsak ezen iskolából 
kellett volna kizárni, hanem a ministernek ajánlani, 
hogy Magyarország összes iskoláiból kirekesztessenek. 
A vizsgálat tehát kiterjedt ezen és a vele kapcsolatos 
legapróbb részletekre, hogy pl. a 3 főbűnös kihallga
tása több mint 2 órát vett igénybe.

A vádlottak szerencséjére kiderült, hogy a levél
író igazat mondott, midőn Losonczra azt irta, hogy 
tervük nem sikerült.

De többeknek vallomása, valamint a lefoglalt 
iratok határozottan a mellett bizonyítottak, hogy a 
szándék a főintézőkben arra csakugyan megvolt. Tót 
könyveket hoztak össze, melyeket azután olvasás végett 
kiadtak tanulótársaiknak. A bevallott könyvezimek is 
a mellett bizonyítottak, hogy a főintézők nagyon vi
gyázva jártak el, csak ártatlan útleírásokat vagy 
Jókainak egy tótra forditott regényét adva ki eleinte. 
Hogy később egyéb müvekre is rákerült volna a sor, 
mutatja az, hogy a lefoglalt könyvek között, valamint 
egy impurumban megtalált s Túrócz-Szenl-Mártonba 
a könyvkereskedőnek szánt könyvjegyzékben olyanok 
is vannak, melyek kétségtelenül fajgyülölséget szitok. 
Az egyik levélíró már az orosz betűk használatában 
is gyakorolta magát. Néhány vallomásból kitűnt, hogy 
azok, kik könyveket vettek ki, titoktartásra kötelezték 
magukat.

A fegyelmi szék ennek alapján a 3 főintézöt az 
iskolából kizárta A többiek fölött a következő napon 
a tanári kar mondott vétségükhöz mért szigorú ítéletet, 
néhányra azt, hogy a legcsekélyebb újabb vétség 
elkövetése esetén a fegyelmi szék elé fognak állíttatni 
kizáratás czéljából.
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Az egész vizsgálatnak főtárgyát képezte még 
annak kiderítése, váljon ltjaink az ő államellenes 
ténykedésükre nem kaptak-e kívülről irányítást. Noha 
ezt a kihallgatott tanulók mind tagadták, az mégis 
kétségtelennek látszik. Erre mulat a többször idézett 
levélnek azon helye, hogy losonczi ismerősének nagyobb 
szerencsét kíván nehéz feladatához, mint a mennyi 
neki itt volt; erre mutat az egyik tanuló azon vallo
mása, hogy hallomás szerint az elmúlt vacátióban több 
tanuló egy Turócz-Szt.-Mártonban tartott összejövetelen 
arra kötelezte magát, hogy bármely iskolába fog menni, 
ott a pánszláv eszmének híveket igyekszik majd 
szerezni. Nagyon lehet, hogy ez összefügg a lyceumi 
esettel. Az legalább bizonyos, hogy a mi levélírónk 
a szünidőben megfordult Turócz-Szt.-Mártonban. Itt 
kell tehát a veszedelem forrását keresnünk, s erre 
ezen úton is felhívjuk hatóságaink figyelmét.

A lyceumra nézve azonban ez ügyben az az 
örvendetes jelenség derült ki, hogy a tanulók nagy 
tömege jó magyar. Mert maguk a tanulók akadályozták 
meg, hogy a tervezett tót társaság létre nem jött. 
Ugyanis midőn a leginkább vétkesek lakására néhány 
hazafias érzelmű ifjú — akár véletlenül akár szándé
kosan, nem kutatjuk —■ beállított, az intézők a tót 
könyveket az ágy alá dobták, s ezzel vége volt a 
további tervezgetésnek. Hogy az illetők erről az igaz
gatóságnak jelentést nem tettek, rosszul tették. Meg
bocsátjuk, mert tudjuk, hogy az ifjú nem szereti 
tanulótársát bajba keverni; hanem elvárjuk nemcsak 
a tanári kartól, de magától a hazafias érzelmű lyceumi 
ifjúságtól is, hogy ezentúl kettőzött éberséggel fog 
őrködni a felett, hogy ezen régi, jó magyar szellemű 
intézetben semmiféle evvel ellentétes irányzat lábra 
ne kaphasson.

Végül kiemeljük, hogy a három kizárt főintéző 
úgy mint Hetsko Gyula, Gratza Vilmos VlI-ed osztályú 
Petyko András V-öd osztályú tanuló, megérdemelnék 
hogy Magyarország össszes tanintézeteiből kitiltassanak, 
mert ellen esetben mi magunk nevelünk belőlük 
Dulla Mátékat, Stefanovits Milosokat, Pietor Ambru
sokat, Húrban Vajánszki Szvetozárokat stb. Egyáltalán 
e terjedő bajnak gátat lehetne vetni, ha politikailag 
kifogásolható egyéneknek Magyarország területén 
semmiféle diploma (ügyvédi; tanítói; jegyzői stb.) 
nem adatnék, illetve annak megszerzése lehetetlenné 
tétetnék. Mert épen ezek a diplomás tanult emberek 
a legveszedelmesebb agitátorok s működési körüknél 
fogva is legtöbb alkalmuk van a néppel érintkezni 
és azt tévútra vezetni.

A Silicium Carbid sic.*)

*) Előadta Schelle Bobért kir. bányatanácsos akad, tanár a 
„Selmeezi Gyógyászati és Természettudományi Egyesület" f. évi ja
nuár hó 30-án tartott gyűlésén.

Ezen érdekes és már is nagy mennyiségben gyár
tott vegyülete.t véletlenül fedezték fel azon eddig hasz
talan kísérleteknél, melyeket mesterséges gyémántok 
előállítása végett Amerikában véghez vittek. Ugyanis 
Edison indítványára. E. G. Acheson Amerikában ezen 
czélt oly módon akarta elérni, hogy az electromos 
olvasztó pestében Carboniumot kovasavas timföldben 
föloldani igyekezett s a Carbonium kijegeczedését a 
tömeg lassú kihűlése utján vélte elérhetni.

Nyert is igen kemény jegöczöket, de melyek nem 
bizonyultak be gyémántoknak. Ö azokat carbonium és 
timföld korundból állónak tartotta s azért Carborun- 
donnák nevezte.

Pontos vegyelemzés alapján ezen jegöczök Si C 
képletnek feleltek meg. Miután ezen jegöczök kemény
sége a korund keménységét felülmúlta s a gyémántot 
megközelítette — c/2 — Acheson ezen siliciumcarbid 
gyártására szabadalmat vett s gyakorlati alkalmazását 
gyémántpor és smirgli helyett a drága kövek csiszolá
sánál ajánlotta.

Miután pedig a hozzákötött reményeknek teljesen 
megfelelt: előállítása jelenleg gyárilag eszközöltetik fő
képpen Amerikában, de itt-ott Európában is. Ezen 
gyáraknál is úgymint minden electromos olvasztásnál 
fődolog a nagymennyiségű elektromosság lehető olcsó 
előállítása s azért a nagy vizerőket szokták felhasz
nálni. így maga Acheson a Niagara vízesést akarja 
felhasználni és folytonosan 1000 lóerővel dolgozni. 
Addig csak 200 lóerővel rendelkezett és 6 electromos 
pestben évente 60 tonna tiszta Carborundumot állított 
elő. Legújabb hírek szerint a Carborundum company 

jelenlegi napi termelése 1800 kg.
Maga a Siliciumcarbid előállítása igen egyszerű 

valamint a hozzávaló electromos pest is. Carbonium 
gyanánt a lehetőleg liszta koksz vagy gazretorta szén 
alkalmazható, de a gyártott Siliciumcarbid minősége 
és mennyisége tisztább carboniumnál nagyobb. Ezen

A helybeli természettudományi és 
gyógyászati egyesület f. évi január 
hó 30-án megtartott közgyűléséről.

— Eredeti tudósítás. —
Már a közgyűlés megnyitása előtt a Belházy-féle 

ház e czélra átengedett vegytani tanterme előkelő 
közönséggel telt meg, jeléül annak, hogy a hirdetett 
előadás közönségünk széles köreiben élénk érdeklődést 
keltett.

Schelle Róbert kir. bányatanácsos egyl. elnök 
a nagyszámmal egybegyűlt tagok s a válogatott kö
zönség jelenlétében következő lendületes szavakkal 
nyitotta meg a közgyűlést.

Örömmel üdvözlöm — úgymond — az egybegyült 
igen tisztelt tagokat és nagyrabecsült vendégeket 
egyletünk mai közgyűlésén, mert ezen tényből ismét 
azt következtethetem, hogy az érdeklődés egyesületünk 
iránt meg nem szűnt s hogy fáradozásunk a termé
szettudományok terjesztésére és népszerűsítésére jövő
ben sem lesz hiábavaló.

Egyleti működésünk az elmúlt évben főleg az 
említett czél elérésére volt irányozva s ámbár koránt
sem tekinthetünk vissza teljes megelégedéssel az elért 
eredményekre, mégis tekintettel egyletünk szerény helyi 

; viszonyaira s összehasonlítva azt más hasonczélú egy
letekkel — ugyhiszem nincs okunk pirulni mull évi 

! működésünk miatt annál kevésbé kétségbe esni egyle
tünk jövője iránt.

Ez évben is, a mint azt alapszabályaink előírják, 
főtörekvésünk abban állott, hogy lehetőleg számos és 
e mellett tartalmilag változatos szak- és népszerű 
előadásokat tarthassunk s hogy figyelemmel kisérve a 

i természettudományok haladását azoknak fontosabb 
■' vívmányairól a szaküléseken beszámolhassunk s ha 

lehet azokat be is mutathassuk.
Ez okból én is a midőn mai közgyűlésünket 

■ ezennel megnyitom, kötelességet véltem teljesíteni 
i midőn előadásom tárgyául az utolsó 3 évben feltalált 

oly két vegyület ismertetését választottam, amely 
nemcsak tudományos szempontból felette érdekes, 
hanem a mely a gyakorlati életben való alkalmazha
tóságot tekintve már is jelentékeny tért kezd maga 
részére hódítani.

Ezen két vegyület a carboniumnak vegyülete 
a calciummal — másrészt a siliciummal, az úgynevezett 
calcium- és silicium-Carbid.

Az éljenzéssel fogadott megnyitó után ugyancsak 
az elnök másfél óráig tartó, előadását kezdte meg 
általános figyelem között.

A tudományos, mint gyakorlati szempontból is 
igen érdekes előadást — a melynek egy részét mai

koksz kellő aprítás után éppen olyan aprított kovasav
val — kvarczczal — vagy alumínium silicattal kever- 
tetik mihez még a vegyfolyamat elősegítése és gyor
sabb lefolyására kedvezőnek bizonyult más pótlóanyago
kat mint különösen konyhasót keverni.

Ezen keverék az electromos pestben lehető ma
gas hőinérséknek lesz kitéve oly módon, hogy meg
felelő erős áramot vezetnek rajta keresztül. Miután a 
keverék az electromosságot nem vezeti, a két megfe
lelő vastagságú szénelectroda közé vékonyabb grafit 
pálczát helyeznek el, mely az áram vezetését különö
sen kezdetben közvetíti.

A magas hőmérsékben s a pótló anyagok beha
tása alatt a tömeg megolvad s Silicium-Carbid képző
dik, de csak ott, hol a hőmérsék legmagasabb, tehát 
a grafitpálcza körül.

Legjobb keveréknek bizonyult 50% koksz, 25% 
Si b2 vagy Alumínium Sílicat és 25% só.

A vegyfolyamat befejezése után a tömeget kihű
lés után kiveszik, összetörik, kifőzik s a jegöczöket 
szitálás által osztályozzák.

Ezen jegöczök rendesen sötét színűek ritkábban 
viztiszták, szabálytalan alakúak de az octaedikus alak 
túlnyomóan észlelhető.

A jegöczök keménysége igen nagy s oly nagy 
mértékben tűzállók, hogy még oxygenben hevítve, so
káig ellenállnak.

Összetételük: Si b 0 14%
Alj O3 +Fe2 O8 0’14 

Ca 0-19
Mg O 0-06 

G 29‘71 
O 0-47

Alkalmazása főleg mint csiszolóanyag zsurla 
helyett fontos, de különösen a gyémánt és egyéb drága 
kövek csiszolásánál alkalmas a mennyiben a Garbo- 
rundum a legjobb Naxos zsurlát 9-10-szeresen felül
múlja.

Garborundumból csiszolásra és vágásra alkalmas 
kereket készítenek oly módon, hogy azt 30 % por
anyaggal keverve és sajtolva szárítás után — lehető 

tárczánk hozza, más részét pedig bő kivonatban lesz 
szeiencsénk közölhetni — igen emelte azon számtalan 
szép kísérlet, a melyet előadó bemutatott, illetve a 
mellyel előadásál kísérti'. — Ezek közül különösen, a 

i calciumkarbid különféle előállítására, annak könnyű 
j szétbontására, alkalmazhatóságára veszélyes voltára 

stb. mint a mostani világításunk összehasonlítására 
; végzett kísérletek emelendők ki, a melyek mondhatni 
í igen sikerűitek s e mellett teljesen szembetűnők 
i voitak.

Az előadó amint azt az előadás folyamán kive- 
hettük, fáradtságot nem kiméivé a legapróbbb részle
tekig ölelte fel tárgyát úgy, hogy teljes, tiszta képet 

j nyerhettünk a silicium- mint calciumcarbid sajátságai- 
; ról, tulajdonságairól valamint ezen két vegyületnek a 
i jövőben való kiterjedt alkalmazhatóságáról.
i A fokozott érdeklődés mellett lefolyt előadás
1 befejeztével a nagyszámú hallgatóság élénk éljenzéssel
i jutalmazta az előadót.
j Az idő előhaladottságára való tekintettel elnök 
j végül ajánlja, hogy a kitűzött titkári- és e szélra ki- 
i küldött bizottság által megvizsgált pénztári jelentések,
■ miután azok a legközelebb kiadandó évkönyvünkben 
i úgyis részletesen lesznek felvéve, most mellőztessenek.

A közgyyülés ez értelmű határozata után a köz- 
; gyűlés berekesztetett.
1 Mi a magunk részéről csak üdvözölhetjük az

egyesületet munkálkodásában s különösen, hogy szép 
czélját szem elöl nem tévesztve arra törekszik, hogj’ 
a nagyhorderejű felfedezések néha nagyon is tudomá
nyos útvesztőjét a mennyire lehet mellőzve, inkább 
azok gyakorlati értékét s egyúttal alkalmazhatóságát 

I méltatja s ily irányban nyújt kellő szakszerű ismerte- 
j tést, felvilágosítást érdeklődő közönségünknek.

I Különfélék.
— Személyi hir. Krassai lovag Kerpely

■ Antal ministeritanácsos a múlt héten rövid ideig váro- 
i sunkban időzött és múlt szombaton Budapestre vissza- 
j utazott.

— Főispáni látogatás. Horváth Béla főispán hol
napután d. u. érkezik városunkba a gyorsvonattal Buda
pestről. Kíséretében lesznek kedves neje ő méltósága, 
húga, sógora, Kovács Sebestyén Béla csendőr ezredes 
és Soltész István titkára. A főispán még aznap elnö
kölni fog a közig, bizottság ülésén, este pedig részt 
vesz a nagy álarczos bálon. A főispán és környezete 
a főispáni lakban fog megszállni.

Az uj bányaigazgató. Selmeczbányai kir. bánya
igazgatóvá Svehla Gyula kir. bányatanácsos és szél
aknai bányahivatali főnök lett kinevezve főbányataná- 
csosi czimmel és ranggal. A. kinevezést a „Budapesti

i 
i

I

i 
I I
I

r

I 
i i
I

!

magas hőinérséknél égetik. Itt főleg kitűnik előnye a 
zsurla felett. A zsurla vagy korundpor ily módon ke
zelve elveszíti keménységét s azért csiszoló kerekeket 
csak oly módon vagyunk képesek előállítani, hogy a 
korundport olvasztott sellakba keverjük s ebből a kívánt 
alakú csiszoló eszközöket alakítjuk. Hogy ezek mily 
rövid idő alatt tönkre mennek vagy alkalmatlanokká 
lesznek mindnyájunk előtt ismeretes.

A Silicium-Carbid azonkívül a vaskohászatban 
nevezetesen az aczélgyártásnál kezd szerepet játszani. 
Ugyanis a keményebb basikus utón gyártott aczélfajták 
0-15 —0 20 % Si tartalom által homogénebbek lesznek, 
rugalmasságuk fokozódik.

Ezen Si felvétel Ferrosilicium segítségével esz
közöltetett eddigelé, de sokkal biztosabban elérhető 
Silicium-Carbid által a mely olvasztott aczélban igen 
könnyen felolvad. Előnye a Ferrosilicium fölött még 
abban is áll. hogy sokkal tisztább nevezetesen absolut 
P S mentes a mi a Ferrosiliciumnál soha sem tapasz
talható.

Surmann számitásai szerint 1 kg Silicium-Carbid 
árának 54’3 fillérnek kell lenni, hogy a Ferrosilicium- 
mal versenyezhessen.

Ugyanis a Ferrosilicium összetétel Lurmann sze
rint 11% Si, 0'1 P ára pedig 78 Mk tonnánkint.

Ezen árnál és föltéve, hogy a nyers aczél árát 
67 Mkával vesszük, a Ferrosilicium, a mely szükséges, 
hogy a gyártandó aczél 0'2% Si tartalommal bírjon 
következő költséget okoz 10 tonnánkint.

20 X 1001000 kg aczélhoz szükséges----n ;= 181 kg.

78 X 18111 % Ferrosilicium. Ezen 181 kg —foQQ— = 14'18mk- 

ba kerül.

181 kg nyers aczél ..... r 67 X 181 többlet 100ő~ = 12-127

10000 kg-nál a költség 14,118 — 12,127 Márka, 1'991 
Márka vagy tonnánkint kerek 20 fillér.

Ugyanezen czél Silicium-Carbiddal érhető el. Ha 
ez 67'5 % Si és 32% G tartalmaz, akkor az előbbi fel
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Közlöny" e napokban fogja hozni. — Mint már egyik 
előző lapszámunkban emiitettíik, az újonnan kinevezett 
bányaigazgató kipróbált, ügybuzgó, jeles szakember, ki 
ezen bányakerület viszonyait alaposan ismeri. így hát a 
kormány alig nevezhetett volna ki nálánál alkal
masabb és érdemesebb férfiút e szép hatáskörű ál
lásra. Fogadja szívesen az uj bányaigazgató a mi 
őszinte üdvözletünket is e kitüntető előléptetéséhez.

— Előléptetés. Ravasz Sándor akadémiai titkári 
írnok, a megfelelő fizetés, lakpénz és fajárandóság 
emelésével akadémia iroda intézőnek lett előléptetve. 
Az előléptetett szorgalmas, buzgó tisztviselő ezt 
valóban kiérdemelte.

— Halálozás. Remsz Berta kisasszony e hó 2-án 
reggel, felső-rózsautczai lakásában szivszélhüdés kö
vetkeztében meghalt. Az elhunytat, kinek széles körben 
ismert varrodája és varróiskolája volt Selmeczbányán, 
ma temetik el.

— Rimely Károly beszterczebányai megyés 
püspököt múlt hó 28-án, nevenapján, nagy és meleg 
óváczióban részesítették. Az általános tiszteletben és 
szeretetben álló nemeslelkű főpapot a garam-vidékiek 
közül is sokan üdvözölték, kiknek sorából felemlítjük: 
Lovag Berks Róbert csász. és kir. kamarás a Báró 
Geramb-Unio representansát és a szí. Gergely-rend 
közép keresztes vitézét, Csipkay János zsarnóczai 
erdőmestert, Finka Sándor járási főszolgabírót, Fajth 
Mátyás körmöczbányai reáliskolai igazgatót, Vetzel 
István Garam-szt.-kereszti plébánost és Koller János 
geletneki eidőgondnokot. Mint a „Bb. és V.“ Írja 
a fenkölt lelkű főpap megyés püspöksége ideje alatt, 
eltekintve a karácsony és husvétkor évenként a sze
gények között kiosztatni szokott 600—600 koronától 
125400 koronát adott különféle jótékony czélokra.

— Horváth Béla indulónak nevezte el legújabb 
zeneszerzeményét főispánunk tiszteletére Balogh Laczi 
a helybeli nemzeti zenekar jeles prímása. Ezen induló, 
melyet Balogh Laczi kiadni is szándékozik, a főispán
nak van ajánlva s a selmeczi közönségnek a folyó hó 
6-án tartandó jelmezbálon alkalma lesz azt a teljes 
zenekartól hallgatni. Az induló élénk ütemű, változatos, 
mondhatjuk, lelkes zenéjü s dicséretére válik Balogh 
Laczinak, ki igy nem csak mint jeles zenész, de mint 
zeneszerző is mutatkozik be, mihez őszintén szerencsét 
kívánunk neki.

— Az apácza zárdát épitö bizottság múlt 
hétfőn délután tartott ülésében a beérkezett 5 aján
lat közül, mint legelőnyösebbet a Wünsch Róbert czég 
tervét és ajánlatát fogadta el. Az öt ajánlattevő volt: 
Wünsch Róbert budapesti czég, Weigel és Birman 
budapesti, Cserey Ede beszterczebányai, Matczán Fe- 
rencz selmeczi és egy malaczkai vállalkozó. Az apácza 
zárda építésének ügyéről különben legközelebb bővebb 
tudósítást hozunk.

— Baleset a jégpályán. Gséti Ottó akad, tanár, 
főbányatanácsos Pista fiacskája múlt pénteken este a 
jégpályán korcsolyázott és egyik társával kergetődzött. 
E közben az előbb haladó fiú megbotlott s elesett, 
Gséti Pista pedig oly szerencsétlenü' esett rá, hogy 
álla amannak korcsolya kampóján súlyosan megsebesült. 
E baleset megtörténtét természetesen sajnáljuk; de 
ebből az a főtanulság, hogy a korcsolyapályán nagyobb 
felügyeletet kell gyakorolni és az ily fajta kergetödzé- 
seket és más veszélyes produkácziókat, legalább a 
gyermekeknél, szigorúan betiltani. Elvégre is a kor
csolyázás czélja, különösen a gyermekeknél, nem lehet 
az, hogy csintalankodó játékot, mely mint látjuk 
veszélyes is lehet, űzzenek, hanem hogy az mint 
testedző tornászat gyakoroltassék.

— Betöréses lopás. Múlt számunkban hoz
tuk a hirt, hogy Felső-Fuchslochon Eichel József mé
szárszékét feltörték s onnét 80 krnyi készpénzt és 
több kilo húst loptak el. A nyomozással Istvánik Mi
hály hegybányai csendőrörsvezető lett megbízva, ki 
Petrus Márton csendőrrel a helyszínén azt meg is tar
totta. Az eredmény meglepő volt, mert a tettes nemcsak 
ezen betöréses, hanem sok más lopást is követett el és a 
megejtett házmotozásoknál egy csomó lopott tárgyakat 
találtak. — A fötettes Madluska Károly, 17 éves csa
vargó, ki már mindenféle mesterséget próbált kezdeni, 
de minden mesterétől elszökött. Legutóbb édes anyja 
házánál tartózkodott Felső-Fuchslochon; de Zólyomban 
lakó atyját, Madluska Pált és bátyját, Madluska Istvánt 
is gyakrabban felkereste. Madluska Károly beismerte, 
hogy Eichel Józsefnél egy álkulcs segítségével ő kö
vette cl a betörést. Anyja házánál még 21 kilo húst 
találtak. Istvánik Mihály csendőrörsvezető dicséretes 
erélylyel és ügyességgel kinyomozta azt is, hogy a 
Broszmann Jenő kir. bányatanácsos és Dr. Faller 
Gusztáv kincstári orvos kárára régebben elkövetett 
tolvajlásokat szintén Madluska Károly követte el és 
hogy a lopott tárgyak nagyobbrésze atyja és illetve 
bátyja lakásán van elrejtve Zólyomban. A nyomozó 
csendőrök erre Zólyomban megtartották a házmotozást 
és itt csakugyan megtalálták a lopott tárgyakat ezeken 
felül pedig még vagy 17 frt értékű pipákat is. Utóbbia
kat az öreg Madluska Pál lopta, Takács Ede zólyomi pi
pagyáros gyárából, melyben mint munkás volt alkalmazva. 
Takács a pipákat visszakapván, a tettes feljelentésétől 
és megbüntetésétől elállott. —■ A vizsgálat során to
vábbá kitűnt, hogy a lopásokról tudomással birt a 
harmadik testvér is, Madluska Volfgang. így hát mind 
a három le lett tartóztatva és a járásbírósághoz át
kísérve. — A lopott tárgyak nagyobb része megkerült. 
Az okozott kár mégis a 150 frtot meghaladja.

A kötszövetgyárban elkövetett lopás ügyében 
a helybeli kir. járásbíróság még mindig folytatja a vizs
gálatot. A gyanúsított Korenek még mindig vizsgálati 
fogságban van, de a tett elkövetését határozottan ta
gadja. A más irányban vezetett vizsgálat is eddig ered
ményre nem vezetett. A károsult vállalat igazgatója 
50 frtnyi dijat tűzött ki annak, ki a tettes és a lopott 
pénz kézrekeri léséhez nyomra vezet.

— A városi törv. hatóság 1896 évi ügyfor
galmára nézve Sztancsay Miklós főjegyző kimerítő 
jelentéséből jónak látjuk közölni a következőket: 
Először is az ügykezelés megkönnyítése, az ügyek 
gyorsabb ellátása és kiadványozása czéljából a főjegyző 
az elintézés alatt álló ügyekről nyilvántartást vezet, 
mely által, eléri azt, hogy a közigazgatás egész ügy
kezelésében nemcsak az ügyirat, hanem maga az ügy 
is érdemben elintézést nyerjen. Ezentúl vezettetik egy 
irat felszerelési sorkönyv is, mely igen czélszerűnek 
bizonyult be. A törvényhatósági összes ügyek elinté
zését illetőleg ezek az érdekesebb számadatok: A 
törv. hat. bizottság múlt 1896 évben 17 ülést tartott 
s ezeken 412 ügyet tárgyalt és intézett el. A közigaz
gatási bizottság 12 ülésében 214 ügyet tárgyalt. A 
városi tanács összesen 51 ülésben 2031 ügyet intézett 
el. A v. főjegyző és tb. főjegyző tehát, együttesen 80 
tvhat. közig, illetve tanácsi jegyzőkönyvet szerkesztett 
s ezeken kívül az összes küldöttségek és szakbizott
ságok üléseinek jegyzőkönyveit összesen 25-öt. A v. 
főjegyző a v. tanácstól 642 utasítást kapott, melyekből 
elintézett 641 meghagyást, maradt további feldolgo
zásra 1 ügy. 1896 évben összesen 13400 ügydarab 
érkezett be, melyből 208 db. maradt az év végén 
hátralékban. Ebből láthatjuk, hogy városi tisztviselőink 
nem kis feladatot teljesítettek a mull évben is.

— Rendőri hírek, Lopások. K. V. czipészsegéd 
Bánik Lajos czipészmesternél mestere kárára több pár 
czipőt lopott el és azokat itteni ószereseknél értéke
sítette. Tettét Kiéin Frigyes rendörfogalmazó vallatására 
beismerte. A letartóztatott tettes a kir. járásbírósághoz 
kísérteiétl át. — Uschelbetz János volt kéményseprő 
segéd, ki sikkasztás miatt már egy Ízben rendőri 
vizsgálat alatt állott, a múlt napokban mulatozás 
közben, a Gutfreund-féle korcsmában, társa zsebéből 
5 frtot ellopott. Uschelbetz, ki tettét hasztalan tagadta 

a kir. járásbírósághoz lett átkisérve. — Csabák Pál 
Polkoráb József asztalosmester tanoncza, Chauer Ottó 
városi főpénztárnok kárára tűzi fa lopást követett el. 
Gsabákot a rendőrkapitányi hivatal Ítélte el és bün
tette meg.

— A városi vigadó vendéglői helyiségét múlt 
kedden nyitotta meg az uj bérlő, Winterstein Bernát. 
Igen szép úri és hölgy közönség gyűlt egybe s kitünően 
mulattak Balogh Laczi bandájának pompás nótái 
mellett. A nagyszámú vendégek nem győzik eléggé 
dicsérni az uj bérlő valóban kifogástalan étel és italait 
valamint a nagy tisztaságot és promt kiszolgálást. A 
helyiségek is egészen renoválva vannak s kellemes 
benyomást gyakorolnak a látogatókra. — Az uj bér
lőnek gratulálunk a sikeres kezdethez s kívánjuk, hogy 
igy folytassa.

— Difteritisz-szerum, Megemlítettük múlt számú 
lapunkban, hogy Huberth Andor városi mérnök kis 
lánykája difteritiszbe esett. Most örömmel közölhetjük 
a hirt, hogy a leány-gyermek nemcsak életveszélyen 
kívül van, de teljesen fel is épült. A kis beteget dr. 
Tóth Imre kincstári főorvos difleritisz-szerummal ke
zelte és annak gyors alkalmazása ez esetben teljes 
sikerrel vált be. Bár minden difteritisz esetben úgy 
volna!

— A mentő intézményre nézve Dr. Tóth Imre 
kincst. főorvos a következő sorokat intézte a rendőr
kapitányi hivatalhoz: Mint szóval felajánlottam, jelen
leg írásban is megteszem, hogy hajlandó vagyok a 
város területére és a külutczákra egy mentőtársulatot 
a helybeli rendőri tisztek és közegekből kiképezni és 
szervezni. Az ebbeli első oktatást már megtartottam, 
ezután következik a mentőknek alapos kioktatása és be
gyakorlása, mely tanfolyamot a jövő hó elején kész
séggel kezdem meg. — Ilyen tanfolyamokat és kö- 
tözési gyakorlatokat évente legalább is kétszer 
tartok szükségesnek, hogy a mentők ez igen fontos 
szolgálatot a rászorult lakosságnak alkalomadtán he
lyesen teljesíthessék. A város területén a mentőszerek 
szükséglete (a mentőtáska felszerelése) lehető kevésre 
korlátozható; csakis a nélkülözhetlen külszerekre van 
szükség s pedig azért, hogy a táska sem nagy, sem 
tágas ne legyen. A mentőtáskát a következő kötsze
rekkel ajánlom felszerelni: 1. 2 db 4 méter hosszú 
3—4 ujnyi széles vatmoll pólya, 2. db. 4 m. hosszú 
3—4 ujnyi széles gazé pólya. 3. 2 méter hosszú cor- 
rosiv hydrofil. 4. 50 gr. Brensvatta. 5. 1 db. Esmarch 
féle kötöző (ruganyos nadrágtartó). 6, 1 db A kendő. 
7. 10 db gombostyű carlsbádi) 8. db. plaidtü. 9. Olló. 
A külutczákba még 10 db Doverpor. A városi rendőr
hivatalban ajánlom készletben tartásra ezen felsorolt 
kötszerekből az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., szám alattiakat 
kétszeresen, a 8., 9. alattiakat pedig csak egyszeresen. 
Azonfelül ajánlom, hogy a rendőrhivatalban legyen 
készletben a csonttörések bekötözéséhez szükségelt kü
lönféle hosszúságú fazsindelyből, 12 a karra, 12 db. 
az alszárra és czombra, és 4 db az egész altestre, 4 
tábla közönséges valta, 2 csomó széles fűző, továbbá 
250 grm Brenswatta, 1 vég Corrosiv hidrofil és néhány 
gazé pólya.

— Közegészségi vizsgálat. Uzoni Kuli István 
rendőr alkapitány, dr. Tandlich Ignácz tb. főorvos 
kíséretében ez idő szerint tartja a közegészségi vizs
gálatokat a kereskedésekben, hentes, mészáros és más 
üzletekben, valamint a vendéglők és korcsmákban. Az 
eddig megejtett vizsgálat, eredményeként már most 
jelezhetjük, hogy St. L. gyár utczai szatócs üzletében 
oly állapotokat talált az eljáró alkapitany, hogy kény
telen volt több élelmi czikket elkobozni és a további 
szódagyártást teljesen betiltani. Ezenkívül a szatócs 
50 frtnyi birsággal büntettetett azzal, hogy üzletét és 
szódagyártását csak az esetben folytathatja, ha azt a 
közegészségügyi követelményeknek megfelelően rendezi 
be és vezeti. A szódagyartáslól mindaddig eltiltatott, 
mig e követelményeknek meg nem felel. — Az eljáró 
alkapitány és tb. főorvos a czipőgyárat is tüzetesen 
megvizsgálták és az erről szóló kimerítő jelentésben 
az ottani helyiségek alkalmatlan voltát kiemelve java
solják, hogy a vállalat kényszerittessék vagy egy uj 
gyári épület, felépítésére vagy más helyiségről való 
gondoskodásra, mert a jelenlegi helyiség teljesen al
kalmatlan, sőt az abban elhelyezett gépek kezelése a 
hely szűke miatt élet veszélyes. Megvizsgáltatott még 
több kereskedés, hentes és mészáros üzlet is; az ér
dekes vizsgálat teljes befejezése után az összered- 
ményről be fogunk számolni.

— Skatulya gyár. Lovag Berks Róbert csász. 
és kir. kamarás, a báró Geramb-Unió geniális repre- 
sentansa ez idő szerint egy skatulya, dobozgyár létesitésén 
fáradozik. A terv szerint a skatulya gyárat egy millió 
forint alaptőkével alakítandó részvény-társaság alapí
taná még pedig Barsmegye területén. — Jól 
tudjuk, hogy a nemes lovagnak — elég botorul — 
nem egy okot szolgáltatott városunk egy időben arra, 
hogy ránk megnehezteljen; de legyen ennek vége 
Hiszen mi azon időben, midőn lovag Berks Róbert 
törv. hat. bizottsági tagságáról lemondott, kiemeltük, 
hogy e lemondást elfogadni nem szabad, hogy nekünk 
nagy szükségünk van a jeles férfin tanácsára és 
segítségére ... de hiába, akkor szavunk figyelembe 
nem vétetett. S ime most város szerte felszólal a 
közvélemény, hogy lovag Berks Róbertét kérnünk 
keli, miszerint e skatulya gyárat, mely bizonyára 
prosperálni fog, mint, minden általa kezdeményezett 
vállalat, városunk s nem Barsmegye területén létesítse. 
A városnak pedig minden lehetőt el kell követni, 
hogy a gyái’ itt épüljön.

20 X 100 tételek mellett 10000 kg aczélhoz —_ -■= 29’9 kg.6/5
Si C szükséges. Ezen 29’6 kg Garborundumnak költsége 

67 X 29'6nem lehet nagyobb mint 14’118+ 16101

vagyis ha 1 kg Garborundumnak = 44’3 fillérbe

kerül, a gyáros a Ferrosilicium megömlesztés költségét 
megtakarította.

Jelenleg az ára ugyan sokkal nagyobb, de tekin
tettel arra, hogy egyedül Németországnak fentebbi 
czélra évente 2444tonnára volna szüksége, nem min
den alap nélkül nagy jövőt jósol a Silicium-Carbidnak 
az aczélgyártásban. Húsz év előtt az alumínium ára 72 
márka volt s jelenleg 3 márkára szállt le; tekintve azt 
hogy az alumínium előállítására szolgáló nyers anya
gok sokkal nehezebben szerezhetők be és sokkal drá
gábbak mint a Silicium-Garbid előállítására szolgáló 
homok, koksz és konyhasó, a Silicium-Garbid árának 
lejebb szállása bizton várható.

Czementaczél gyártásra is alkalmas a carborun- 
dum a mennyiben a vas úgy a Si, mint a G köny- 
nyen felveszi.

A carborundum összetételének kipuhatolása nem 
oly egyszerű azon oknál fogva, mivel az anyag feltá
rása igen nehéz. Már az aprítása is keménysége miatt 
bajt okoz s az eljárás mindenek előtt porrátörés és 
iszapolásból áll s csak a legfinomabb por kerül a fel
táráshoz, mely Na ke GOs-mal való olvasztásból áll.

Ugyanis 0.4 gr 4-szer annyi Kalium-natrium-car- 
bonittal keverve plaiintégelyben lassan fokozódó hő- 
mérséknél kezeltetik a mi 6 óráig tart, mivel hirlelen 
emelkedő hőmérséknél a tömeg erősen habzik és 
könnyen kifut. Ezen kezelésnél a Silicium-silicatba 
megy át. melyben a kovasav szokott módon meg
határozható.

A leszűrt folyadékban a vas és többi bázis 
keresendő.
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— Munkások önképzőköre. A selmeczbányai 
czipőgyári munkások múlt vasárnap délután népes 
gyűlést tartottak, melyen több lelkes és okos beszéd 
után megalakították „a czipőgyári munkások önkép
zőkörét," melynek czélja, a munkásoknak szabad időben 
otthonul szolgálni, olvasással, eszmecserével, felol
vasások, szavalatok tartásával önmagukat képezni. A 
kör nyelve magyar s az elfogadott alapszabályok szi
gorúan kimondják, hogy politizálni, nemzetiségi vagy 
vallási kérdéseket a körben tárgyalni nem szabad. A 
körnek védnökévé Bretschneider Zsigmond kiállatott 
ki egyhangúlag, úgyszintén egyhangúan választatott 
meg disztaggá Schwarcz Lipót a gyár igazgatója és 
diszelnökké Vörös Ferencz, városi tb. főjegyző A mű
ködő tisztikar a következőleg alakult: Elnök Szabó 
Gyula; alelnök Reisinger Károly; jegyzők: Chvála 
Adolf, Blumenfeld Lipót; gazda Baranka József lett. 
A gyűlés, melyen a czipőgyári munkások — mintegy 
180 — javarésze jelen volt a legnagyobb rendben folyt 
le. A hatóság képviseletében U. Kuti István rendőr- 
alkapitány volt jelen, a ki a gyűlés végén buzdító s 
lelkesítő szavakat intézett a munkásokhoz, czéljuk 
eléréséhez kitartást s nem szűnő buzgóságot kívánva. 
— Részünkről is örömmel üdvözöljük városunkban 
az első munkás önképzőkört, melynek czélja, a ma
gyar mánkásoknak hazafias irányban való önképzése 
és művelése, működésükhöz mi is sikert kívánunk s 
mennyiben tehetjük készséggel leszünk segélyére, tá
mogatására az újonnan alakult és szép reménynyel 
biztató körnek.

— Népmozgalmi kimutatás. A belvárosi I. kér. 
anyakönyvvi hivatal kimutatása az 1897. évi január 
hóban a belvárosban. Banka- és Rovna külutezákban 
történt születésekről és halálozásokról. Született: fiú 
13, leány 16, összesen 29. Meghalt: férfi 16, nő 15 
összesen 31. Ezek közül 0—7 éves korban halt el 18, 
17 — 30 éves korban halt el 2, 41—50 éves korban 
halt el 5, 50 éven felüli'6.rA halálokok között legnagyobb 
számmal van a tüdőlob 14, gyermek aszály 2, sorva
dás 2 esetben. A kanyaró csak 1 esetben okozott 
halált. A kimutatás szerint tehát e hónap a halálozá 
soknak kedvezett, kettővel meghaladván a halálozások 
száma a születésekét. Megdöbbentő, elijesztő nagy 
a gyermek halálozás, minek oka az a nyomorúság 
és szegénység, melynek megszüntetése czéljából la
punk szüntelenül harczol. Ha összehasonlítást te
szünk hazánk többi és pedig azon városaival a melyek 
hygieniai szempontból nagyon is hátra állanak, milye
nek Budapest s különösen Makó : még ott sem lát
hatjuk azt, hogy a gyermekhalálozás oly nagy legyen, 
mint városunkban. Szomorúan konstatáljuk ezt, de 
kötelességünknek tartjuk a köz érdekében folyton rá
mutatni mindenre, a mi baj, a mi rothadt, hogy ide
jében javítani, orvosolni lehessen azt. Közegészségügyünk 
bizony nagyon mostoha gondban részesül nálunk.

— Levél a szerkesztőhöz. Az Erzsébet-utczai 
Szt.-Erzsébet kápolna toronyórájának tárgyában levelet 
kaptunk, melyet a közhaszon érdekében itt közlünk: 

Tisztelt Szerkesztő Úr!
Becses lapjának legutóbbi számában közölve lett, 

hogy a Szt-Erzsébet kápolnai toronyóra csak jelen
téktelen hiba miatt állt meg, mely már helyre is lett 
hozva. Legyen szabad ehhez néhány szót szólnom. 
Az a toronyóra a múlt héten szerdáról csütörtökre 
való éjjelen 2 óra és 45 perczkor megállt és állva 
maradt két napon keresztül. De ez nem volt az első 
eset. Már előbb is több Ízben jónak látta ez az óra 
szabálytalanul ütni, s változatosság okáért néha be 
is szüntetni működését. Jelenleg, midőn e sorokat 
irorn, jár ugyan az az óra, de lehet, mire tán e 
levelem nyomdafestéket lát, az a toronyóra állni fog 
ismét, már tudniillik a gépezete. És az nem is lehet 
másként: mert legyen bármily kitűnő a szerkezete, de 
ha eső veri, hó, jég lepi a vaskerekeket, akkor az 
óraműnek el kell romolnia: ha mástól nem, hát a 
rozsdától. Mint értesültem, még olaj sincs az óramű 
kenésére, s azt Picéin órás a saját költségén teszi, 
bár nem a kötelessége, mint hallom. Mégis kár ezt az 
órát annyira elhanyagolni; a város kissé törődhetnék 
vele, s legelébb is gondoskodhatnék az órának az 
időjárás viszontagságai ellen való megvédéséről.

Egy Erzsébet-utczai lakos
— A selmeczbányai gyógyászati és természet

tudományi egyesület 1895. évre szóló évkönyve, 
melyet Gschwandtner Gusztáv állított össze, most 
hagyta el a sajtót. Az évkönyvben benfoglaltatik az 
egyletnek 1895. évi január 25-én tartott közgyűlési 
jegyzőkönyve, a titkári jelentés, Altmari Imrének Péch 
Antal felett tartott emlékbeszédje és a következő 
előadások: A madárvédelemről; előadta Vadas Jenő; 
a szénsavról, népszerű előadás kísérletekkel előadta: 
Schelle Róbert; a fogak romlásának okai, előadta: 
dr. Tandlich Ignácz ; az emberek és az állatok be
szédjéről, előadta : Vitális István ; a mérgekről előadta : 
Gschwandtner Gusztáv; a kapaszkodás viszonyának 
és a kapaszkodás hosszának kiszámítása, előadta: 
Hermán Emil. A füzet végén közölve van az egylet 
tagjainak névjegyzéke az 1895. év végével.

— Hó-elhordás. Szinte örülünk annak, hogy 
dicséretet is mondhatunk a fölött, hogy egy idő óta 
szemlátomást törekednek városunkban az eddiginél 
nagyobb tisztaságot ’s.rendet fenntartani. Talán még 
sohasem iparkodtak a havat oly alaposan és gyorsan 
a városból kihordatni, mint azt most teszik, Ha így 
haladunk, akkor még megérhetjük, hogy tavaszkor a 
bizony nem legjobb állapotban lévő, sok helyt gödrös 
járdákat is helyreállítják s illetve, hol kell, újakat 
készíttetnek.

|
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Farsang.
— A vörös-kereszt-egylet választmánya által 

holnapután szombaton rendezett nagy álarczos bál 
100-as rendező bizottsága múlt vasárnap d. u. 3 óra
kor gyűlést tartott, melyen a rendező tagok nagy 
számban jelentek meg. — Krausz Kálmán főrendező 
beszámolt eddigi intézkedéseiről, valamint azon 
összegről, mely a rendező tagok közt eszközölt 
tés utján a külön rendezői költségekre befolyt, 
tároztatott, hogy a rendezők már 7 órakor
helyszínén megjelenek. A karzat rendben tartásával: 
Zivuska Jenő, Székely Vilmos, Tibély Vilmos és Goldner 
Adolf rendezők lettek megbízva. A pénztárnál. Dr. Stuller 
Gyula Oszvaldt Gusztáv és Knezovits Adolf fognak mű
ködni. A vendégek fogadása és a hölgyek bevezetése az 
öszszes rendező tagok feladata lesz. — A maszkok a vi 
gadó alsó helyiségeiben gyülekeznek és csak a bál 
védnöknőjének megérkezése után fognak csoportonként 
felvonulni a tánczterembe. — A tánczrend impozáns 
szépségű mestermű. 3 méter széles és 2‘/2 méter ma
gas, rococo szép kerettel, mely Krause József műter
mében készült. A gyönyörű festést Zsitvay János rajz
tanár készítette művészi kivitelben. A védnökné ő 
méltósága, az egyleti elnökné ő nagysága és több 
vendég igen díszes meglepetésekbe fog részesülni, me
lyekről azonban előre nem szólhatunk, mert akkor el
vesztenék a „meglepetés" jellegét. — A női kis táncz- 
rendek pompás Ízléssel vannak különféle színekben 
kiállítva, mindegyiken egy-egv szép kép. Szóval min
den megtörtént, hogy a bál fényes sikere biztosittassék. 
Eddig a következő idegen vendégek jelentették be el
jövetelüket: Horváth Béla főispán, nejével, húgával és 
sógorával; Dr.^Kovács Sebestyén Endre főorvos, Ko
vács Sebestyén Béla csendőrezredes; Czibulya László 
alispán, Lipcsey Soma ügyvéd, Berko István gyógy
szerész, Laszkáry Pál nagybirtokos, Schiller Antal 
kir. közjegyző, nejeikkel s illetve leányaikkal is ; Totovits 
Kálmán, Sánthá Béla, „Soltész István és Gábor, Szlávy 
Pál, Bedros Péter stb.

— A polgári dal- és zenekör rendes évi hang
versenyét folyó hó 1-én tartotta meg a Sembery-féle 
teremben. Az estély igen látogatott volt. A karzat ugyan 
gyéren volt elfoglalva, de annál többen voltak a te
rem földszintén, úgy a mikor tánczra perdült a dolog 
a vig társaság alig fért el két kolonban tánczolni. A 
mulatság fesztelenül a legjobb kedélyesség mellett vilá
gos reggelig tartott. Az előadott műsor is sikerültnek 
mondható. Sínger Hermin k. a. által zenekar kísérettel 
előadott ének gondosan volt betanulva. Úgyszintén a 
vegyeskarban Friebert Mariska, Gasparik Margit, 
Ocsovszky Emma,és Sínger Hermin k. a. igen jól vit
ték szerepüket csak a férfihangok, különösen a tenor 
túl erős sőt erőltetett volt oly annyira, hogy helyen- 
kint az egész kart elnyomta.

A férfikar által előadott két ének inkább fárasztó 
mint háladatos volt, és dicséretére válik a karmesternek 
kitartó türelme. De annál szerencsésebb volt a zenekar 
a darabok kijelölésében, melyek úgy ízlésben mint 
kivitelben kitünően sikerültek. A fuvola konczertnél, 
mely egy Ízben már a műkedvelők által is előadatott a 
kiséret egy kissé erősnek látszott, de azért élvezet volt 
a gyakorlott zenészeket és kitűnő fuvolást meghallgatni

lég 5—10 évre 
bérbe adni az 
üzletátvevőjének. 

E hirdetésem 
kapcsán biztosí
tom a n. é. közön 
séget, hogy üzle
tem, míg annak 
eladását lebo
nyolítom, ép oly 
pontos szolgála
tot nyújt meg
rendelőimnek, 

mint eddig, sőt 
még arról is gon
doskodom, hogy 
alkalmas vevőnek 
adom át, a ki 

azt vezetni, oly szorgalommal s szakértelemmel, mint én vezettem, 
mint a jövőre is kérem a n. é. közönség becses támogatását.

ZLINSZKY ANDRÁS, bérkocsitulajdonos.

Nyomatott Joerges Ágost öz ésv. Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1897.

— A bélabányai polgárok által a tűzoltó egylet 
javára rendezett tánczmulatság, mely múlt hó 30-án 
tartatott meg a Mendl-féle vendéglőben, igen jól sike
rült. Selmeczbányáról is többen vettek e mulatságon 
részt. A táncz kitűnő animóvai reggelig tartott Balogh 
Laczí zenekarának talp alá valója mellett. — A'czél 
anyagi eredménye is felette sikerültnek mondható. 
Felülfizettek : Oldinger Antal prépost-plébános, a nemes 
emberbarát 5 frt, Zaiin Ágoston, Renget Gyula, Velics 
György urak, Urbán N. úrnő és leánya 2—2 frt, Jahn 
Vilmos úr 1 frl; Bukovics I. úr 1 Irt, Daubner J. úr 
50 kr, Sejffert Gyula úr 50 kr, Priviczky Adám úr 1 
frt, Gyurkovics András, Bogya A., Horváth József, 
Érti Vilmos, Barth Antal urak 50—50 kr, Szpiska M., 
Floch B., Ballon István, Antussik Pál urak 1—1 frt, 
Picéin Alajos úr 50 kr, Silberbergné úrnő 50 kr, Baf- 
fia Fülöp, Walmráth Nándor urak í—1 frt. — A ren 
dezőség ez utón is hálás köszönetét mond a szives 
adakozóknak.

Idegenek névsora.
— A múlt hétről. —

Hungária-szálló.
■Strehlinger Miksa utazó, .Eszék.
Seidler Samu „
Pollaesek N. „
Löv Henrik „
Geiger és Biermann,, 
Bretschneider N. igazg. Bpest. 
Heinrieh Márton utazó, Bécs. 
Grünvald N. utazó, Budapest. 
Lemberger N. ,, Bpest. 
Hramszker Henrik utazó Bécs 
Heinrieh Bertalan utazó Bpest 
Jáger József utazó 
Papp József utazó 
:..........i.„ .
Berger Henrik 
Hangi Lajos mérnök Beszterezeb. Hűller József kereskedő Nyitra 
Bosenbau N.
Guttmann N. 
Kohlmann N. 
Bánhegyi Cz. 
Jung János utazó, 
Robitsek Izidor „ 
Matezni Antal 
Hirsch Gyula „ 

Weln Jenő „

Margovitsch Simon utazó Bécs. 
Lehel Leó utazó, Bécs. 
Hauser Adolf utazó, Bécs. 
Spitzer N utazó, Budapest. 
Rosenberg Adolf utazó, Bécs, 
Blumenthal N. mérnök, Bpest. 
Westfeit N. utazó, Bécs 
Breitner N. „ Bpest.

Szőilö-szálló.
Sehvarez József utazó Bpest. 
Sanerteig Hugó „ Biclitz 
Turczer Antal bányaszámvevó 

Sainos ujfalu
Kovács L. utazó 
Glomber H. „ 
Taifl N.

Becs.
Bpest. 
Bécs.

Bpest.

Budapest
Bécs 

Jeruzsálem Izidor ,utazó Bécs.
Bpest.

Bpest
Bécs,

1 
Lőseh K. utazó Bécs. 
b'enyvessy Károly hivatalnok 

Léva.
Hudeez N. építőmester Beszter- 

czebánya.
Cserey Ede építőmester, Besz- 

terezebánya.
Holz V. utazó, Bpest.
Hallét H. utazó Budapest

K. utazóutazó
»

Bpest.

Eger. 
Bpest.

Bécs.
Bpest.
Beszterezeb 
Bécs.

H IR D E T É S E K.

A n. é. közönség becses tudomására 
vagyok bátor hozni, hogy Selmeczbányán, 
a főtéren fekvő Wankovits-féle ház sarok
boltjában egy egészen újonnan berendezett, 
a modern igényeknek teljesen megfelelő, a 
legkülönfélébb s legfinomabb hazai, franczia 
és angol legdivatosabb szövetekkel dúsan 
felszerelt

nyitottam.
Azon körülmény, hogy sok éven ke

resztül voltam a Özemmel és Man- 
hein) országszerte jó hiruévnek örvendő 
nagy szabóczég társtulajdonosa és üzlet
vezetője, elég biztosítékot nyújthat a n. é. 
közönségnek arra nézve,, hogy mindennemű 
igényét úgy a szövet nyújtás, mint a sza
bászat terén és a tartós és divatos kivit., 
ben kielégíteni képes leendek.

Nagyrabecsült pártfogását kérve maradok 
kitűnő tisztelettel

Selmeczbányán 1897. január havában 
Özemmel György 
szabóüzlet-tulajdon os.

Selmeczbányáról 
hosszab időre tá
vozni készülök miért 
is eladni szándéko- 
zombiztos jövedel
met nyújtó, virágzó 
bérkocsi üzletemet, 
melynek lóállomá
nya: 5 pár ló, a ko
csik száma 10; a 
szánoké 5; ezekhez 
van 22 pár lószer
szám , továbbá 

zabkészlet: 800 
mérő.

Hajlandó vagyok 
jókarban levő háza
mat is eladni, eset
szintén kellően fogja 

Úgy a jelenre, 
Se'imeczbánya.


