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Hontmegyei közlöny. Megjelen minden kedden.
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Hirdetések felvétetnek Budapesten. Bécshen és 
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K é re m  a  „ S e lm ecz“ t.  előfizető it, sz ívesked jenek  a  
m áso d ik  negyed  v é g én  elő fize tése ike t m eg ú jítan i.

Szo lgá ljon  e  fe lh ívás eg y ú tta l vá la szú i azoknak , k ik  
a z t  h it té k , hog y  a  „ S e h n ec z “ jú n iu s  v é g én  m egszűn ik .

E g y sze rsm in d  k é re m  azo n  t .  o lvasókat, k ik  e lőfizetéseiket 
az  e lső  s  m ásod ik  n eg y ed év re  b e  n e m  kü ld ték , ezeknek  
b ek ü ld é sé re , anny ival in k áb b , m ive l a  nyom dai k ö ltség ek  
sokkal fö lü lm ú lják  a  b evételt.

A z előfizetések  Diniák J. E. ú r  k e re sk ed éséb e  k ü l
d endők .

A  szerkesztő.

A z olajód (glycerin.)
Közli: Krajtsík Soma.

Néhány évtized előtt glycerin csupán a vegyészek előtt volt 
ismeretes, njabb időben azonban sok oldalú alkalmazást nyert. A 
legutóbbi két évtizedben a glycerint njabb és njabb s oly annyira 
fontos célokra használhatónak ajánlják, hogy annak egy családban 
sem volna szabad hiányoznia.

A „Selmecz“ t. olvasó közönségének vélek kedves szolgála
tot tenni, midőn ezen értekezést e becses lap hasábjain közzé 
teszem, s reményiem, hogy sokan közülök, megismervén ezen 
anyag megbecsülhetlen hatását, közreműködni fognak annak minél 
tágasb körben való teijesztésében.

A glycerint S c h e e l e ,  svéd vegyész, 1779. évben találta 
fel, midőn az ólomszappant (diadalon) készítő. S miután a zsírból 
édes anyagot nyert, azt o 1 a j  é d u e k nevezte el s a többi vegyé
szek figyelmét ezen felette fontos anyagra irányzó, mely jelenleg 
kitűnő tulajdonságainál fogva úgy az iparban, mint gyógyászat
ban és a  háztartásban különféle célokra igen gyakran alkal- 
maztatik.

Csak az 1811. évben Chevrenl, francia vegyész, nevezte el 
glyccrinnek; valamennyi ismert zsírnemek vizsgálásánál ismerte 
fel azt, hogy az olajéd úgy szólván minden zsírnemnek, legyen 
az szilárd, lágy vagy pedig híg, fontos vegy alkatát képezi, s hogy 
majd valamennyi zsírnem a glycerinnek mint főalkatrésznek pal- 
mitin- stearin- és olein-savvali vegyülete. A glycerin előállítása 
mindig a zsirnemeknek savakra való bontásán alapszik, mi akkor 
történik, ha a zsírok hamany vagy szikeny vizegyoldattal, ólom- 
éleggel vagy pedig mészszel kezeltetnek. Ha bizonyos zsírnemet 
pl. a faggyút vagy disznózsírt hamany vagy szikeny vizegyoldat
tal vágj’ is az égvények oldatával főzés alá vesszük, a faggyú 
zsírsavai hamany vagy szikenynyel egyesülnek s szappant alkot
nak, mely konyha só segélyével az oldattól elválasztatván, annak 
felületén nszik, míg a glycerin az oldatban marad. A zsírok el- 
szappanosításánál a glycerin mint melléktermény nyeretik. Az így 
nyert glycerint még tisztítják.

Gyógytárakban a zsírnemeket óloméleggel főzik, miáltal a 
zsírok felbomlanak úgy, hogy azok zsírsavai óloméleggel vegyül
vén oldhatlan ólomszappant alkotnak s a glycerin kevés ólommal 
a  vízben oldva marad. Az ólom tökéletes eltávolítása céljából az

oldaton keresztül könenykéneget vezetünk. A glycerin vízoldata 
lepárlás által szürpsíírüségrc töményíttetik.

A glycerint melléktermény gyanánt nem csak a zsírok fen- 
nebb említett módon! elszappauosításánál, hanem a stearin gyer
tyák előállításánál is nagyban merik. A steariusav előállításánál 
a faggyú elszappanosítása mészszel eszközöltetik, mely a zsírsa
vakkal a vízben oldhatlau szappant alkot, míg a glycerin az ol
datban hátramarad. Miután az ekként nyert oldatból a víz túl- 
mennyisége elpárologtatott, a glycerin tiszta szörpsürűséggel hát
ramarad.

Minthogy a gyárakban roppant nagy mennyiségű zsírok 
bontatnak fel oly célból, hogy azokból stearinsavat nyerjenek, a 
stearin előállítása által tehát a glycerin nyerése nagyban segít- 
tetik elő.

Újabb időkben a zsirnemeknek glycerin és zsírsavakra való 
bontása akként történik, hogy a zsírt túlhevített (250— 300" C.) 
vízgőzzel kezelik. A zsírok elzárt katlanokba helyeztetnek, hova 
a túlhevített vízgőzök bocsáttatnak, ezen eljárás folytán nagyon 
tiszta glycerint nyerünk.

A kereskedésben három faja fordúl ető: nyers, tisztított és 
lepárolt glycerin. A n y e r s  glycerin barna színnel b ir s  a  zsírok 
és különféle sóktól tisztátlan. A t i s z t a  glycerin rendesen szín
telen s ritkán kissé sárgás, és csak kevés cldórmeszet tartalmaz. 
A l e p á r o l t  glycerin egészen szíunélküli, ment miden idegen 
anyagtól.

A tiszta glycerin átlátszó mint a víz, szagnélküli, kellemes 
édes ízű, idajos és sűrű mint a szörp. Vízben, borszeszben és 
aetherben könnyen oldható. A kereskedésbe bocsájtott glycerint 
gyakran vízzel keverik, miért is szükséges annak sűrűségét meg
vizsgálni, mely kell, hogy legjen 28°. Ha sódát foglal magában 
megismerhetjük ama pezsgésről, mely észrevehető akkor, ha va
lamely sav bele öntetik. Ha mészsókat tartalmaz, fehér csapadé
kot ád, ha bele 1% kénsavval kevert borszeszt Öntünk. Ha pedig 
sósav van benne, akkor a kék lakmnspapírost vörösre festi.

A glycerin használata a következő tulajdonságokon alapszik:
1) A glycerin sűrű, igen édes ízű folyadék. Édessége két

szerié nagyobb mint a cukoré.
2) Glycerin a levegő hozzájárulása által nem romlik e! s 

nem párolog cl, ellenkezőleg a  levegőből a vízpárákat magába 
veszi s így tartalma folyton növekszik. A glycerin hygroscopikus 
anyag. Minden test, mely vele érintkezésbe jön, nedvessé, szívóssá 
lesz, nem kemémedik meg; a kemény testeket pedig hajlékonyaivá 
s puhábbá teszi.

3) A papiroson állandó zsíros foltot kágy bátra: ez okból 
tehát a zsírokhoz hasonlít; ámde a glycerin a vízben is könnyen 
oldható, mit egy zsírneinuél sem tapasztalhatni, benne tehát a 
zsírok tulajdonságai a víz tulajdonaival összekötvék.

4) A glycerin hathatós szer a rothadás ellen, minthogy a 
rothadáshoz hajló anyagokhoz a levegő hozzájárulását akadályozza. 
Ezen tulajdonságánál fogva tehát a borszeszhez is hasonlít.

5) A glycerin a hideg oly hatása mellett sem fagj- meg, 
melynél a liigau merevül.

0) A glycerin teljesen ártalmatlan, és igen tartós és állandó 
anyag.

Ha e kitűnő tulajdonai mellett még ama figyelemre méltó 
körülményt is tekintetbe veszszük, hogy gljcerin az óriási gyárak 
mellékterménye és hogy kivitele, kiterjedt használata még sokkal 
nagyobb mennyiséget igényel, mint a mily mennyiségben jelenleg 
előáll! ttatik, vajmi könnyen felfoghatjuk, miért lett oly nagy fon
tosságú ez utóbbi két évtizedben. A glycerin ma már nem többé 
hasznavehetlen hulladék, hanem felette fontos árúcikk. Azon okok 
egyike, melyek folytán a szappan értéke, dacára annak, hogy
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alkalmazása napról napra általánosabb, nem emelkedik, éppen a/, 
olaiéd naav mérvű használatában fekszik, melyet előbb figyelemre 
sem méltattak s mint liasauavchetlen hulladékot a gyár csator
náin kibocsátottak.

Az olajét! első gyakorlati alkalmazását 1849. övben a gyó
gyászatban nyerte. Vajmi gyakran megtörténik kivált a test tisz
tántartásával'keveset törődő egyéneknél, hogy a fülben lévő pi
szok a dobhártyához tapad, megkeményedik, s azon réteget kepez, 
minek következtében a dobhártya ruganyosságát veszítvén, a hozzá 
érkezett hanghullámokat'tovább nem közölheti s ekkép az ember 
nagyot hall vagy éppen siketté lesz. Ha ez esetben a fölbe né
hány csep glycerint ■ eresztönk. a szilárddá vált fölpiszok meg
lágyul s eltávolítható lesz a dobhártya megsértése nélkül s a 
haliérzék ismét eredeti állapotába állíttatik vissza.

Erre csakhamar azon tapasztalatra jutottak, hogy az olajédet 
kitűnő tulajdonságainál fogva egyéb különféle célokra a háztar
tásban a kéziparosoknál s a gyári iparban sikerrel lehet alkal
mazni.

Lássuk előbb azon célokat, melyekre glycenn a háztartásban 
felhasználható, aztán pedig annak az iparteréni fontosságáról 
szólunk.

A glycerin mint óvszer mindenek előtt a bor vedleso ellen 
nagv szolgálatot tesz. A bőr lehándása tudvalevőleg az által idéz
tetik elő. hogy a fej felhőre ha felszárad, megkeményedik, repe
dez, apró bőr darabkák levedlettek s a hajszálakkal együtt lehul
lnunk. Ha azonban a fejbőrt gyakrabban glycerinuel megkenjük, 
az nyúlós marad s további hámlása meggátoltatik. A g l y c e r i n  
t e h á t  k i t ű n ő  h a j  k e n  öcs, miért is jelenleg mindennemű baj
kenőcsben nagy mértékbeli található. Ha pedig valaki nem nél
külözheti az illatszereket öntsön a glyceriube valamely finom, 
illatos olajat. Már fennebb is említve volt, hogy a glycerin szörp- 
sűrűségű s kissé ragadós folyadék, ez okból ha azt hajkenőcsnek 
használni akarjuk, keverjünk hozzá félannyi melegvizet s így ra
gadóságát veszíteni fogja. A hajhullás szintén igen gyakran a 
bőr uiegkeményedésének a kifolyása, miután a megkeményedett 
bőrben a hajszál mintegy megtörik. S mivel a glycerin a felbőrt 
lágygyá, nyulékonyuyá teszi, úgy e baj ellen is óvszerül hasz
nálható.

Szép sikerrel alkalmazható a glycerin az  é g é s  o k o z t a  
s e b e k n é l .  Ha kezeink bőre f e l r e p e d e z e t t ,  kenjük meg gly
cerinnel s az ismét visszanyeri lágyságát és finomságát. Ki tes
tének finom, fehér bőrt biztosítani akar, e célra glycerin mint 
teljesen ártalmatlan és biztos szer bízvást ajánlható.

Az olajéd sok esetben a cukor helyét pótolhatja, így pl. a 
„leinonádé” készítésénél, továbbá veres a fonya és málna gyümölcs 
befőzésénél. A likőr és citromvíz gyárakban már régóta mint 
édesítő szer nyer alkalmazást, keverik továbbá borba és sörbe is. 
Nincs is ok, mely miatt valaki a glycerintől undorodhatnék: 
összehasonlítva a cukorkészítést a glycerin előállításával be kell

T á r c z a .

A vasárnapi munkaszünet.
Hogyan élvezzük a vasárnapot?

Barth László.
Talán semmittevéssel vagy heveréssel? kovántsem.
Az emberi test. a munka változtatása által üdül fel legjobban. £  

változtatás az, mely a vasárnapi foglalkozást, élvezetessé teszi és pedig 
nemcsak minősége, de mennyisége által is. S főleg e foglalkozás mennyi
ségének csekély mérve az, mi testünket kellemes feszültségben tartja, 
így például a vasárnapon tett mért föld nyi sétát, a köznapi lakatos, asz
talos vagy írásbeli munkával összehasonlítva, a séta — habár fárasztó 
volt is — üdítöleg fog hatni. Valamely könyv olvasása is m űnk a, va
lamint a számok összeadása is a z, de azért az olvasás, egyrészt válto
zatossága, másrészt kellemesebb benyomása által reánk nézve üdítőbb 
munka lesz amannál. A gyermekek zaja és játéka fárasztóan fog hatni 
arra, ki folyást hallja és látja, de kellemesen érinti a hetet műhelyében 
eltöltött családapát. Az üdülésnek tehát természetszerűen a foglalkozás 
különbözősége szerint kell változnia, véghatásában azonban mindig az 
legyen a cél, hogy általa a tüdők szabad működése, a teljes, mély lé
legzés előidéztessék, tehát a mell szabad hullámzása ne korlátoltassék. 
Az üdülés érzetét, e szólamokkal: „mellem tágul, szinte fellélegzetem. 
szivem egészen megkönnyebbült" a szív s a tüdők, mint a test központi szer- 

- veire vonatkozóan ki is szoktuk fejezni. — De üdülést élvező mellünk ön- 
kénytelenűl is inditatik olyanféle mozgásokra, melyek által a  szénsavas 
vér. tisztul, a tüdők bőgvén jutnak éltető élenyhez s a test minden izma 
felfrissül. Ilyen mozgás a beszélgetés, nevetés, dalolás, szavalás tánc. 

. így a többek között Sokratesről, az ó világ ezen elsőrangú bölcséről 
beszélik, hogy napi dolgának végezte után táncolni vágyakozott, tehát 

• szorult mellét gyors mozgás-által felfrissíteni vágyott.
; Üdülésre legalkalmasabb az isten szabad ege alatti s a viruló ter
mészetben való tartózkodás. Hisz ott fürödhetünk meg a nap éltető su-

látnunk, hogy ezen utóbbi nyereményt sukkul nagyobb tisztaság 
jellemzi, mint az előbbit. Az ember táplálkozására szolgáló ipar
cikkek között tisztaság tekintetőben vajmi kevés vetélkedhotik a 
glycerinuel.

Számos élelmi szernek rothadástól! megóvása céljából a gly- 
ceriu nagy szolgálatot tesz. így pl. a festőműhelyekben, hogy bi
zonyos festékanyagok a szövethez annál jobban hozzátapadjanak a 
tojásfehérét használják s az így fennmaradtojássárgát árúba bo- 
csájtják. Minthogy minden ily gyárban ez nagyban alkalmaztatik 
s a gyárak rendesen nagyobb távolságban állítvák fel valamely 
nagyobb várostól, a tojássárgát nem igen lehet haszonnal értéke
síteni, mert a levegő hatásának kitéve csakhamar romlásnak indul; 
ha azonban glycerinnel leöntjük, hosszabb időtartamon át ép álla
potban marad s így távolabb eső városokba is szállítható.

Ha a húst ulajőddel leöntjük megóvhatjuk azt a rothadástól, 
az ily hús azonban használat előtt meleg vízzel megmosandó. A 
gyümölcsöt valamint a tojást is ép, üde állapotban eltarthatjuk, 
ha az glyceriube tétetik.

A glycerin szép sikerrel alkalmazható az igen finom anya
gok mosásánál; minthogy pedig egy némely festék benne felolvad, 
mindig meg kell vizsgáljunk mielőtt mosáshoz fognánk, a festő
anyagot nem veszit-e sziliéből, ha a glycerinuel érintkezésbe jön. 
Kivált a keztyfls munkák finomságát segítjük elő, lm azok ritkí
tott glycerinben. kimosatnak. Általában minden, mi bőrből készül, 
tartóssá s úgy szólván szilárddá lesz, ha a glycerinnel gyakrabban 
inegkenctik. Ez okból cipőkre való oly fénymáz, mely glycerint 
tartalmaz, kiválóan ajánlható.

A gépeknél használt szíjak időközünkéit glyceriube mártat- 
nak, hogy ez azok belsejébe hatoljon s ekkép erőssé váljék. Gyü
mölcs befőzésnél a palaczk befödésére használt hólyag megkemé
nyedik úgy, hogy azt a palaczk felnyitásánál szétmetszeni kell, 
ha azonban előbb glycerinnel inegnedvesítjük nyúlóssá s még 
többször is használhatóvá válik.

Finom gépeknél, m. pl. az óráknál a glycerin mint kitűnő 
kenőcs vétetik használatba, s kivált a réz és sárgarézből készült 
részeknél ezen eljárás felette célszerű, mert ezen éreznemek más 
olajjal megkenve mcgzöldulnek s igy megtámadtatnak, holott gly- 
cerin teljesen ártatlan; a glycerin továbbá a legerősebb hidegben 
sem fagy meg s ekkép a gép mozgásában nem akadályoztatik. 
Finom eszközök élesítésénél szintén sokkal ajánlatosabb használni 
glycerint mint olajat.

Ha az arabmézga olvadékába kevés glycerint öntünk, az el 
nem párolog. Torokfájás ellen gyógyszerül szolgál, ha abból cse
kély adagot idöküzönkint lenyelünk.

A sűrű glycerinnek óloiuéleggeli keveréke jó ragaszt ád, 
melyet kivált asztalosok a facsorbák, repedések betömésére hasz
nálnak; e keverék gyorsan keményedik. Oly edények, melyekben 
köolgj és benzol tartatik, belülről ezen ragaszszal bevonvák. Ha 
a faedények glycerinnel áthatvák a levegőn össze nem száradnak,

garában, ott szívhatjuk be telt mellel a növényzet illatát s ott legeltet
hetjük szemeinket a lombok sötét zöld színén!

liüvidebben jellemzi az üdülést egy sokat utazott tudós, ki é mű 
szerzőjéhez intézett egyik levelében így nyilatkozik: „Egy vasárnapon a 
glasgoni parkban legalább 30,000 sétáló embert láttam, mindannyian 
tisztes öltözékben voltak és szeszes italok élvezete nélkül szórakoztak. 
E látvány lelkemre rendkívül jól hatott."

Jól figyeljünk: „szeszes italok élvezete nélkül!” E megjegyzés egész
ségtani szempontból fontos, s ki e müvet figyelmesen olvasó, tudni fogja, 
hogy nem a szesz, az alenhol, de a v íz  a z o n  e le m , mely a levegővel 
egyetemben » kiszáradt, ellazult, kimerült izmokat újra élteti. — Sen
kinek sem ellenvetése az. ellen, hogy a hétköznapi munka közben sze
szes italok mértékletes (de nem „mértékkel” való) élvezete által szer
veinket fel ne frissítsük; valódi és hasznos felfrissülés azoubali esak a 
tiszta jó viz, tej vagy gyümölcs élvezete áltál képzelhető, mely eredeti 
jóságában szintén csak a természet, adománya. S a ki egészséges ösztö
nét annyira megőrzé, hogy az említett tápszerek kiváló értékét becsülni 
tudja, bizonyára keiülni fogja a korcsmák bűzzél és romlott levegővel 
leit helyiségét., hová a cégér s a rósz zene zsivaja csalogatja.

S most tekintsünk azon helyekre, hova az ünneplőket a barangol: 
zúgása imára hívja —  a t e  in p lo m o k b n , és az álszenteskedés vas 
vasiáposság minden színezete nélkül el kell ismernünk azt, hogy a .h a
rangok összhangzó zúgásn, az orgona hatalmas hangjai s  á hívük éneke 
kellemes, nyugalmat adó hatással vannak reánk.

A templomban az isteni tisztelet hatása alatt élvezett ünnepi nyu
galom, bitfelekezeti jellegéhez az egészségtannak ugyan nincs köze, de 
azért az. erkölcs gyakorlatában találja fel legnemesebb alakzatát annak, 
mit reálisan „a nutnka változntozásának” nevez.

A n ép  k ö z e g é s z s é g é n e k  a la p ja  — mondja Sondereger —  
az e r k ö lc s .  Míg a természettudomány a vallásnak nem egv. a papokra 
nézve jövedelmen tételét halomra dönté, az alatt a v a ló , á t e t t  v a l
lá s á n a k  erős oszlopává lön és szigorít törvényei a társadalmi rendet, 
a család szentségét és a magánélet tisztaságát dicsőítik.
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nem repedeznek s az abroncs róluk In nem pattan. A kőolaj-, 
benzol- és repcieolajos hordók készítésénél ezen eljárás alkal
mazta tik.

Sok oldalú alkalmazást nyer az olajéd az iparban is. Min
denek előtt nem csekély mennyiségű glycerin dolgoztatik fel oly 
készítményekre, melyek kivált testünk tisztántartására szolgálnak. 
Már ama számtalan készítményből mint a glycerinszappan, kenőcs 
s az illatszerek különféle nemei, inik előállításánál glycerin vétetik 
igénybe, eléggé láthatjuk, mily nagy mértékben értékesíttetik 
glicerinnek testünkre való Itatása, s mint szépítő eszköz, mily 
fontos szereppel bir.

(Vége köv.)

Statistikai kimutatása
a selm. kir. kath. nagy gym n. ifjúsági „ Ö n k é p z ő k ö r 11 

esem ényeinek, az 187 % tanévben.
K ö z li: F itttcr Dezső.

Volt. 30 gyűlés; ezek közül 5 diszgyűlés, és pedig Vörös
marty és Petőfi születésének emlékére; a kör tiszt. Elnökének 
névnapján, szavalási verseny és ünnepélyes zárgyiilés; 1 gyász- 
ünnepély Deák Ferencz nagy hazánkfia emlékére. Ileadatott az 
ütik. körbe 130 dolgozat, megbiráltatott 124 dóig; ezek közül 
85 különböző fajit költemény, 22 szabad próza (beszély, elbeszé
lés, életrajz) 17 fordítás. A kivánalmaknak meg nem felelt és 
megsennnisíttetett 28; kisebb nagyobb dicséretet nyert 90 dóig. 
A 90 közöl esik a  VI. oszt.-ra 05, az V. oszt.-ra 23, a IV. 
oszt.-ra 7. — Ismeretlen szerzővel megdicsért dolgozat 11. —  
Szavalat volt összesen 139. A pályázatoknál a szavalási ver
senyben részt vett 12 tanuló. Az első jutalmat 3 ezüst ft. Vida 
József „Vitéz Jónásának” szavalója Ettemberger Lajos VI. o. t. a 
másodikat 2 ezüst ft. Ormai Lajos V. oszt. tan. Garay „Árpád
jával” és a harmadikat 1 ezüst ft. Dalmady Imre V. oszt. tan. 
nyerte el, Vörösmarty „Mit csinálnak” cziinű költeményével. Pá
lyamunka beérkezett összesen 27 ; és pedig 0 beszély, 12 lyrai 
költ. 9 ballada. A beszélyre kitűzött első jutalmat 1 db. aranyat 
Fittler Dezső VI. oszt. tan. „Kezdj buzgón s már sokra ménéi, 
halad aki megindult” jeligéjű és „A szeretet és szerelem” czimfi 
beszélje nj-erte cl. A második jut. 3 ezüst ft. Ettemberger La
jos VI. o . t .  „Egy ügyvéd a jelen korból” cziinű műve „Hála 
legj-en pedig az Istennek” jeligével njerte el. Dicséretet mertek 
még Vnucsko Fercncz VI. o. t. „A nagyapa elbeszélése” czimű, 
és Taudler Adolf VI. o. t. „Két szív története” vagy- „A végzet
teljes kolbászoskáposzta” czimű víg bestéivé. A lyrai költeményre 
kitűzött első jutalmat 3 ezüst ft. Niki János VI. o. t. „Szüleim 
sírjánál” czimű költeménye „Aludni fogsz s nem lesznek ál
maid . . .“ jeligével nyert el. A második dijat 2 ezüst ft. ., Kiiny- 
nj’eim őt körül folyván” jeligével Ormai Lajos V. o. t. „Mit vé
tettem” czimű költeménjc. Kiváló dicséretet nyert még Hantién 
Árpád VI. o. t. „Dalfüzére,” mely 12 népdalból áll. Továbbá di
cséretet nvertek Haverla Gábor V. o. t. „A honvédek sírja” ; 
Tenczer Lajos V. o. t. „A dalnok” ; Ettemberger Lajos VI. o. t. 
„Húzd rá  móré” : Tenczer Lajos V. o. t. „Eszmeröppenes” ; 
Vnucsko F. VI. o. t. „Ha elmerengek” ; Ettemberger L. VI. o .t. 
„A búcsú pohár” czimű költeményeik. A balladára kitűzött első 
jutalomdíjat 3 ezüst ft. Hanrich Árpád VI. o. t. „Királyasszony 
liánéin az ogekre kéméin, azt a rózsát — “ jeligés „Melinda 
cziinű műve nyerte el. A másodikat 2 ezüst ft. Liudiuaier^ Del ta 
VI. o. t. „Ember tervez, Isten végez” jeligéjű és a „Férjgyil- 
kos” cziinű balladája dicséretet nyertek Fittler László \ .  o. t. 
„Johanna” : Hanrich Árpád „A mohácsi vészuap” ; Lnidniaier 
í? Edua buszúja” czimű balladája, és Ettemberger L. „A kol- 
tlús” cziuiű inkább lyrai beszélve. Az Ünnepélyes zárgyűlésen, 
melyen egyszersmind a pályadíjak osztattak ki, I  ittler Dezső \ I. 
o. t. mondott búcsúbeszédet.

Levelezés.
Selmeczbánya 1870. június" 9-én.

A „Selmecz.” f. é. 23-ik számában megjelent tárczaczikk 
végsoraiban oly nyilatkozatokat tartalmaz, melyeket ezúttal an
nál inkább nem lehet figyelmen kívül hagyni, mivel ismetelt íz
ben a mellett bőgj- szerző tapintatlanságát árulják el, az akadé
miai „ált. társaság és társaskörének” durva megserteset cze-

Ezekre nézve következő megjegyzéseim vannak: Czikkironak 
szemei ama nvolez pohár bor élvezete után, melyeket sajtit val
lomása- szerint elköltött, alkalm asint kissé elhomályosultak, rnMt o 
a  líceum i majális alkalmával „Handwerksbursckokat is látott 
ott mint vendégeket és megütódött a foltos banyakabatjaikon ki- 
kukucsáló szegénységen, —  egyéb .észrevételéinek mellőzeseid

csalt azt jegyzem meg, hogy tudja meg, ha az említett homály 
miatt nem tudhatta, hogy nem Handiverkslnirscholt, hanem aka
démiai polgárok voltak azok, kik mindenha tiszteletnek tartják 
viselhetni ama rongyos bányakabátot és napsütötte zöld lepény” 
két, melyet elődeik, szakunknak mostani legkitűnőbb és legdere
kabb férfiúi viseltek. Selmeczbányán ez még senkinek sem tűnt 
fel, egyedül az illető rzikkirőnuk, amiből ismét csak az tűnik ki, 
liogy sorainak nyilván való ezélja az „ált. társaság és társaskör” 
megsértése.

Czikkirónak azon megjegyzését illetőleg, hogy ama akad. 
polgárok nem váltak díszére a majálisnak csak azt mondhatom, hogy 
ez nem is volt szándékuk s nem is voltak ott mint vendégek; 
ha majdnem mindennap tartózkodnak Kis-Iblyén, szeretném tudni 
miért ne tartózkodjanak akkor is ott, ha a líceumi ifjúságnak 
majálisa van, annál is inkább, mivel Kis-Ihlye első rendben az 
akad. hallgatóság és csak azután áll mások rendelkezésére.

Igaz ugyan, hogy efféle czikkfrők ilynemű sértései fölött 
csak mosolyogni lehet, s néni is ezélja e soroknak öt más meg
győződésre bírni, hanem neki ama jó tanácsot adni, hogy máskor 
mielőtt tárczaczikket ír, olvassa át figyelemmel a magyar irály- 
tannak ama pontjait melyek a képletekről szólallak, hogy azokat 
esetleg jobban alkalmazhassa, és ne legyen ama kellemetlenség
nek kitéve, miszerint mások is, és pedig méltóan ütődjeliek meg 
efféle csak lelki szegénységet eláruló czikkjeiii.

F ra g n e r  G yula,
ki szintéit foltos bányakabátot visel.

Selmeczbánya, Június 13.
Napi renden vaunak mulatságaink. Alig van hét, melyben 

ne volna alkalmunk mulatni; egyik nap coliéért, másik nap tűucz- 
mulátság. Tegnap tartotta az evangélikus elemi iskola tavaszi 
tánczvigalmát s talán ez évben utolsót; most is, mint mindenkor 
az idő éreztette velünk fölény-ét. Délután 3 órakor egy záporeső 
vonult keresztül a mulatok fölött; de csakhamar eloszlottak a 
haragos felhők s a szelíd nap mosolygott a megújult természetre, 
kellemesebbé varázsolva a mulatságot. Az eső elöl menedéket ke
resett közönség ismét a  táucztcrembe gyülekezett s Marschalko 
Gy. rendező ur kedéljes hangulata által a legvidámabb kedvbe 
hozta a vendégkoszorut. A táucz vígan folyt esteli 8 óráig, a mi
dőn a közönség megelégedve hazafelé indult.

*' Méltán köszönetét érdemel Marschalko Gy. ur buzgó fára
dozásáért s kívánjuk, hogy még sok sok majálist rendezhessen.

Sm.

Selmeczbánya jun. 15. 1S7G.
Bátor vagyok mélyen tisztelt szerkesztő urat felkérni, legyen 

szíves lapjába a következő pár sort felvenni:
Az ember életében a  becsület és egészség a legfőbb két kel

lék, melyek közül, ha csak az egyik szenved is hiányt, a  műkö
dés vezérfonala már meg van szakítva. Míg ezek közül az egyik 
fenntartása az ember szabad akaratától van feltételezve, addig a 
•másik egész észrevétlenül támadtntik meg. Ha pedig a  sors ugj 
hozza magával, hogy e két tényező valamelyike uiegsebeztetett, 
mi teendő marad hátra? Nemde ezen sebek minél hamarább 
való elhárítása.

Hol keresendő fel ezen sebek hegyógyítására szolgáló kéz? 
Az elsőnél a bírói kéz az, mely enyhet adhat, az utóbbinál az 
orvosi kéz az. mely megnyugtat. De szomorú, midőn e kezek 
csak gépileg, nem pedig az. ész ama hatalmas tanácsadó megfon
tolása szerint működnek.

Nem czélom itt mélyebb fejtegetésbe bocsátkozni, csak a 
közönség becses figyelmét akarom felhívni, hogy a ki az egész
ségben hiányt szenved, ennek enyhítésére és meggyógyitására egy 
igen gyakorlott kéz van hivatva, csak hogy —  mint látszik — 
hatáskörét nem ismerik teljesen. Magam is, ki nagy fogfájásban 
szenvedtem, orvoslást egy u. n. f ogorvos -uá l  véltem talajúi; 
de uagvon csalódtam, fogam bele törte és a gyökér kihúzásává 
már nem volt képes, mivel ő nála —  úgy látszik — -a fogó 
után dolgozik az ész. mi nagyon sajnos! Nemsokára ezután be
következett a foglob. Ekkor Tóth Imre orvos úrhoz fordultain, 
ki ezen kínos helyzet daczára a gyökeret a legnagyobb ügyes
séggel húzta ki, mivel ő nála az ész után dolgozik a fogó,

” ügyesség és. érdem felismertetése végett e tényt a ny il
vánosság elé hozni kötelességemnek tartván, vagyok mélyen tisztéit
szerkesztő urnák . . . . .

oszinte tisztelője 
B. J .

. Selmecz 1876. évi Junius 15-éu.
Több oldalról tudomásomra esvén a közönség csodálkozása 

a  felett, hogy az „akadémiai magyar társaság” a.leobeui bányász
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akadémiáról gyakorlat végett ide érkezett ifjúság fogadtatásában 
a „társas k#r“-rel együtt részt nem vett, kötelességemnek tartom 
erre nézve a felvilágosítást megadni, s kérem a szerkesztő urat 
e pár sort becses lapjába felvenni.

Az akudomai igazgató úr engem s a „társas kör* elnökét 
külön magához hivatván, abbeli nézetét fejezte ki, hogy illőnek 
tartja s igen szeretné, ha az akadémia összes ifjúsága párttekin
tet nélkül szövetkeznék a leobeni bányász akadémia hallgatóinak 
ünnepélyes fogadására. - -  A „magyar társaság készséggel enge
dett e méltányos kívánatnak s én fel is szólitám a társas kör 
elnökét az együtt működésre. —  A társaskör azonban ez aján
latot nem fogadta el; hogy miért nem; azt kutatni nem akarom. 
Némelyek azt hozták fel érvül, hogy „miért fogadná a magyar 
társaság a németeket, ha beszélni se tud velők s a német elem 
ellensége.* Erre nézve csak annyi válaszom van, hogy mi tisz
tesük az idegen nemzeteket, s nem kívánjuk, hogy magyarok le
gyenek, sőt nem tiszteluök akkor, ha uemzetök rovására más 
nemzetek nyelvét s szokásait sajátítanák e l ; azt azonban kíván
hatjuk s arra törekszünk, hogy magyarország fiai magyarok le
gyenek nyelvre s érzelemre nézve egyaránt. —  Az sem áll, hogy 
társaságunk tagjai a nevezett német hallgatókkal beszélni nem 
tudtak volna. —  Igen téves nézet az, mintha a magyar társaság 
tagjai németül tudni s beszélni nem akarnának, legnagyobb 
része tud és beszél ahol s a mikor szükséges; társalgási 
nyelvének azonban a magyart vallja s ha egy-egy tagja kevésbé 
jártas is a német nyelvben, nem lévén talán alkalma annak el
sajátításához, nem oly kárhoztatandó dolog, mint az, ha a magát 
magyarnak valló ifjúság magyarul nem tud s ki tini is, magyarul 
beszélni nem akar; a mi a selmorzi akadémián sajnos, ismere
tes tény.

De hogy szorosan a tárgynál maradjak, a magyar társaság 
azt is kívánta, hogy ha az akadémia összes ifjúsága vesz részt 
a fogadtatásban, az vagy zászló nélkül történjék, vagy ha zász
lóval, az nemzeti színű legyen. —  Amint azonban értésünkre esett, 
hogy a társas kör a „Schacht* zászló alatt vonul a fogadtatásra, 
rögtön elhatároztuk, hogy mi honn maradunk s ez volt oka el
maradásunknak, s ezért nem vádolhat senki. —  Igen szégyen- 
teljes, sőt botrányos dolog, ha a m a g y a r  k i r á l y i  bányász és 
erdészakademia ifjúsága teljes ünnepélyességgel fogadja és üd
vözli egy hasonló ezélú külföldi akadémia ifjúságát stájer szinfi 
zászlóval. —  Minden magyar érzelmű embert, pedig ilyenek sokan 
vannak a város polgárai közt, megbotránkoztatott ez s bizonyára az 
akadémiának sem szolgált díszére, melynek becsületét védeni pe
dig minden egyes hallgatónak főkötelessége. —  Valamint a vas
úti vonat megérkeztekor a magyar ifjúk részéről hallatott „HoehI 
Hoch!“ üdvözlet is igen alkalmas volt az illető külföldi vendé
geket zavarba hozni a felett, vájjon nincscnek-e hazájukban? Ez 
ugyan szép bizonysága volt a „társas kör* tagjainak azon állí
tására, hogy ők is magyarok. —  Avagy ezt bizonyították be ak
kor, midőn néhány „általános társaságbeli* tag szintén nemzeti 
szinű lobogó alatti kivonulást ajánlott, s a „társas kör* avval 
csendesité le őket, hogy vájjon a szászok, szepesiek, oláhok és tótok 
szinte magyar zászló alatt vonuljanak-e ki, nem volt köztök egy 
is, ki ez ellen szót emeljen, nem volt egy is, ki elismerte s ki
nyilatkoztatta volna, hogy minden ember, legyen az oláh, szász, 
vagy tót, ha egyszer magyar polgár s a magyar törvények vé
delme alatt áll, nemzetnek a magyart ismerje el, s annak színei 
alatt vonuljon ünnepélyes alkalmakkor.

Még azon érvnek sincs helye, hogy azért vonultak ki 
„Schacht* zászló alatt, mert egy más „Burschenschaftot* fogad
tak, mivel az érkezett 26 hallgató közt csak 4 Burseli volt. —  
Igen szép fényt vet a helybeli akadémia ifjúságára az is, hogy 
a leobeni akadémián, tehát német földön, a Burschenschaftok ha
zájában 120 hallgató közt két Burschcnckaft van s mindkettő
nek együtt csak 2G tagja, holott Selmeczen körülbelül 240 hall
gató közt 160 ifjú halálig kész védelmezni azon intézményt ha
zánkban, mely Németországban is már csak névleg él s bonunk
ban sincs több a helybelin kivid.

Végül még a társas kör egynémely tagja által azon rólam 
terjesztett hirt, mintha én az akadémiai igazgató úrnál könyö
rögni jártam volna a czélből, hogy eszközölje ki, miszerint a ma
gyar társaság is fentnevezett vendégeink fogadtatásában részt 
vehessen, aljas rágalomnak nyilvánítom. —  Hogy a magyar tár
saság a felhozott körülmények folytán a fogadtatásban részt nem 
vehetett, beláthatja kiki s e szerint abbéli elmaradását külföldi 
vendégeink iránti ellenszenvnek nem tulajdoníthatja.

Staudner Jenő, 
az „akad. magyar társaság* elnöke.

szószerinti tartalmára, valamint politikai szellemére és intentiójára 
nézve nem egészen kielégítő s nem is egészen felel meg a való
diság helyzetének, amennyiben a ezikk Írója a tényeket a maga 
és övéi javára kizsákmányolva, egészen elferdítve tárgyalja, és 
inkább csak speciális érdekeket szellőztet, —  nehogy tehát, han
goztatott privát egyéni felfogása ezikkirő úrnak az Ipolysági vá
lasztó kerület független szabadelvű választói nézetével és meggyőződé
sükkel azonosíttassék— avagy még inkább: nehogy e tekintetben ta
lán bizonyos titkos intés következtében, a közönségnek kevésbé 
beavatott része, ily módon czikkc által tévútra vezettetni enged
tessék; kénytelen vagyok a jelzett ünnepélyen tettlegesen részt 
vett választótársaim nevében a sokszor hivatkozott ezikk tartal
mát módosítva, oly értelemben illustrálni, miszerint a benne oly 
nagy lelkcsttltséggel és szép tollal leírt ünnepélynek cgyátalábnn 
nem a benne felhozott indok, vagyis a törvényszéknek Ipolysá
gom állandósításáért I’aczolay János úr irányába tartozó hála és 
elismerés adójának lerovása volt fő motívuma, — hanem egészen 
más, t. i. egyrészről az: hogy l’aczolay János országos képvise
lőnknek, programbeszédében adott Ígérete betartásáért —  de 
még inkább, hogy hazánk anyagi fejlődésének megsemmisítésére 
irányzott legújabb egyezmény tekintetében a kormány és pártjá
val szemben tanúsított férfias magaviseletéért és a szabadelvű 
körből a bécsi egyezmény el nem fogadása alapján történt kilé
péséért, mint választói írásba is foglalt egyhangú bizalmi nyilat
kozatunkkal a legüunepeltebb módon megajándékozzuk; —  más
részről pedig az: hogy ezen jelenséggel kapcsolatosan, a világ 
szilié előtt el nem titkolható jelét adjuk annak, hogy az önálló 
vámterület és független bank kérdésében a ministerelnök úr által 
kötött szégyenteljes egjezinények folytán, sem a kormány sem 
pedig pártja irányába bizalommal nem viseltetünk.

Ezek voltak II. úr által leírt ünnepélynek előidéző rugói, 
mely hogy felsőbb helyről előgördíteni kívánt akadályok daczára 
is még ünnepeltebb színben nem lelte létesítését, egyedül az idő 
rövidségének és szeretett képviselőnk túlszerénységének tulaj
donítható.

Fogadjon felvilágosításul ennyit szívesen H. úr az igazság és 
jobb tudomásom érdekében.

_________ P . G.

Különfélék.

Ipolyság junius 8-án 1876.
E lap 23-ik számának hasábjain H. aláírás alatt Hontme- 

gyébol levél alakjában egy ezikk jelent meg, mely miután úgy

-------- A lö v ö ld é b ő l .  A helybeli lövöldében f. hó 11-én 11 lövő
lőtt; 418 lövés esett és 214 kör találtatott. Az első érmet Bertalan Ala
jos úr, a másodikat pedig Seidel Ágoston úr nyerte.

—  — A seluieczi ev. ág. hv. egyház felsőbb elemi iskolájának 
nehány tanulója az árvízkárosultak számára filléreit azon óhajjal áldozza, 
hogy jó akaratja szives vétre találjon. Az adakozók: Almán Dániel ta
nító l írt, Baumerth Lajos 30 kr, Schmidt Gyula 10 kr, Sztankay Fe- 
rencz 10 kr, Sztankay Ábrahám 10 kr, Kumann Lajos 10 kr, Schmidt 
Laci 10 kr, Viszkocs Sámuel 10 kr, Itichter Károly 10 kr, Ossz. 2 írt, 
melyet az „Ellenőr1* szerkesztőségéhez juttattam. Rotli F.

-------- F. hó 12-én az Ilma akna feneke a l í .  József altárnát 17
évi fúrás után elérte. Az átfúrás sikerültét 20 mozsárlövés jelezte.

-------- S z e r e n  e s e t l e n s é g  a b á n y á b a n .  F. hó 13-án dél
után 6 órakor Kruzslitz János vájár munkaközben egy el nem sült töl
tésre ütvén ez elsült, s a szerencsétlen munkás „Jézus Mária József* 
kiáltással azonnal kimúlt, társa pedig jobb szemén megsértetett. —  A 
halált okozó töltés elsülése előtti napon veretett a lyukba, mint azt 
egy munkás állítja.

-------- A selmeczbányai esperes-plébános urnák Király Ő Felsége
a beeni préposti czímet adományozta.

-------- F. hó 11-én az ak. általános és társas kör a városunkba
érkezett leobeni akadémikusok tiszteletére tánczvigalmat rögtönzött, 
mely —  bár a vendégek nagyobb része nem tánczolt —  sikerült. —  Az 
első négyest 68 pár tánczolta.

--------H í v a t la n  v e n d é g e k .  A napokban három akadémiai hall
gató berontott e lap szerkesztőjéhez s szószólójuk társai nevében a 
21-ik számban aláirt „Egy szem- s föltárni" valamint az „x—y “ nevét 
akarta megtudni, hogy „vele kicsit beszéljen"; s felszólította a szer
kesztőt, hogy „férczlapjában ne sértegesse az általános és társas kört." 
Valóban „ditficile est . . egy tárczaczikk nehány sora miatt ily zajt 
csapni! —  A szerkesztő azon tanácsát, hogy gorombáskodás helvett in
kább tollat ragadjanak —  mint látszik — elfogadták: megszületett az 
F. Gy. aláírással ellátott ezikk, mit ezennel „x —v “ úr szives figyelmébe 
ajánlok. — A lap minősége fölött nem adatott a „szószóló" urnák íté
letet mondani: Ne sutor ultra crepidam; a mi annyit tesz: Vedd ke
zedbe füzeteidet s járj pontosan előadásra; közelednek a colloquiumok. 
Ne szólj ahhoz, mit nein értesz. —  Tesz még egyebet is, de elég „egy 
sütésből egy (nem zöld; lepény."

-------- „A Közegészségi Lapok" Jun. 15-iki száma a köv. tarta
lommal jelent meg: A közegészségügyet szabályzó intézkedésekről Fran- 
cziaországbnn. A főváros halandósága. A tiszti orvosok kötelességei. 
Adalék a halálozási statisztikához. Nehány szó a fővárosban építendő 
kórházak kérdéséhez, különös tekintettel az elme-beteg figyelő osztá
lyokra. A lelencz és árvaügy szabályozása a fővárosban. A tejhamisítók 
és a tejmérő. Adatok hazánk közegészségi viszonyaihoz: Bazin sz. k. 
város, Arad sz. k. város. E g y v e le g .  Csatornák vizsgálata a fővárosban. 
Gyepmesteri intézmény a fővárosban. l)r. Batizfalvy gyógyintézetéről. 
Közegészségi állapot az egyetemi koródákban. Büntető törvényjavaslat 
az orvosi kör előtt. Hírek és apróságok. Légtüneti észleletek.

F e le lő s  s z e r k e sz tő  é s  k ia d ó  R oth  F e r e n c z  Selm eczb án yán . —  N y o m a to tt  B esz te r c z e b á n y á n  M a ch o ld  F .-n é l .


