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_—„------------------------ Megjelen minden vasárnap. --------------- .---------

A magyar bányászok nagy gyűlése.
Megírtuk, hogy a Magyar Országos Bányá

szati és Kohászati Egyesület-nek közgyűlése 
jövő hó 9-én lesz megtartva Pécsett és közöl
tük úgy a közgyűlés érdemleges munkarend
jének sorozatát, mint az ünnepélyek programm- 
ját is.

A közgyűlés „munkarendjének41 különösen 
két pontjára kell figyelmünket kiterjeszteni és 
arra a közfigyelmet is felhívni.

E két pont pedig az, hogy a közgyűlés 
napirendjére kerül: a bányászati minősítési 
törvényjavaslat és a selmeczbányai bányászati 
akadémia újabb szervezésére vonatkozó indít
vány tárgyalására kiküldött bizottság jelentése.

Hogy a magyar, selmeczi akadémiát vég
zett bányamérnök a legteljesebb joggal meg
követelheti azt, hogy nagy előkészültséggel, 
tanulmánynyal és fáradozással szerzett kvalifiká- 
cziója itt ez országban feltétlenül respektáltas- 
sék, és hogy akár milyen kisebb kaliberű ember, 
ki csak gyakorlatilag, vagy* könnyebb elméleti 
előkészültséggel, különösen a honi magánbánya
üzemeknél van alkalmazva, vele egyenrangúnak 
jobban mondva egyenlő minősitvénynyel biró 
bányamérnöknek ne tekintettessék; ez nagyon 
természetes. Valamint természetes és teljes 
mérvben megkövetelhető dolog az is, hogy a 
bányászati tanulmányait külföldön, (melyhez ez 
esetben Ausztriát is számítjuk) végzett egyén 
itt nostrifikáltassa magát, ha mint bányamérnök 
akár az állami, akár a magánbányabirtokosok 
szolgálatában akar működni.

Hiszen az idegen származású „Gruben-inzse- 
nőrök44 száma, kik soha, vagy alig végeztek

Oroszországon át.
A „Selmeczbányai Hetilap" számára irta: Dr. H. V. 

Moszkva, 1898. jul. 8. (Ó-naptár szerint.) 

(Folytatás.)

Az időszámítással igen óvatosnak kell lennünk, 
mert sicuti figura docet, ha kelet felé utazik az ember, 
hol természetesen előbbre jár az idő, mint a jelen 
esetben s legyük fel, hogy az indulási hely órája nem 
a menetrendben jelzett érkezési hely idejét jelzi, mint 
ez esetben szerencsére nem úgy volt: föltétlenül lekésik 
az ember! ettől ez alkalommal szerencse csillagom 
megóvott! De uraim és hölgyeim, azt a jó tanácsot 
adhatom önöknek : ha valamikor netalán Oroszország
ban utaznának, igen kívánatos, hogy legalább egy 
félórácskával az indulás ideje előtt az állomáson 
legyenek jelen!

Tapasztalatokkal gazdagon elhelyezkedünk a fülké
ben s a vonat kis vártáivá indul.

Eleinte lassan, majd egyre gyorsabban szeli át a 
végtelen rónát, mely alföldünkre emlékeztet. Csak a 
vegelatió, s az emberek mások. Óriás legelők, kaszálók, 
hatalmas erdőségek, ritka sűrűségű állabokban s a 
gyér lakott helyek közelében főként, leginkább rozs 
és burgonya földek váltakoznak; a lakosság falusi 
házai fából épitvék, alacsonyak, többnyire zsúppal 
fedvék; mint a sivatagban megannyi parányi oázis, 
tűnnek fel az útvonal mentén a rengeteg fenyvesek 
kebelébe rejtett pályaőrházak; barátságos virágokkal 
diszitett ablakaik mögött képzeletben láthatni az őrt 

magasabb bányászati tanintézetet, hazánkban már 
majdnem annyi, mint az igazán kvalifikált 
bányamérnököké.

Hogy tehát a bányamérnökök, sőt a bánya
altisztek kvalifikáczióját megállapító magyar 
törvényes intézkedésnek már nagyon is megérett 
az ideje, ez bővebb indokolásra nem szorult.

Ha egy falusi jegyzőnek, adótisztnek, köz
igazgatási tisztviselőnek, ítélő birónak, gyógy
szerésznek, orvosnak, ügyvédnek, erdésznek, 
technikus mérnöknek, állatorvosnak stb. meg 
van a maga törvényileg megállapított kvalifiká- 
cziója : mért ne legyen meg éppen a bányász
nak, a bányamérnöknek?!

És mért legyen megengedve az, hogy kül
földi, sok esetben nem is kvalifikált bányászok 
legyenek alkalmazva mint ilyenek magyar bá
nyászatunknál : mikor jelesen minősített, aka
démiánkból kikerült magyar bányászokkal ren
delkezhetünk.

Ez már nem toleranczia, hanem egysze
rűen megrövidítése honi, nemzetbeli családtag
jainknak, kiknek, úgy mint minden magyarnak, 
„itt élni és meghalni kell44.

Az ilyen áltolerancziát bezzeg a külföld, 
különösen Ausztria és Németország velünk 
szemben nem ismeri; csak mi tartozunk még 
mindig, pedig már okulhattunk volna, a jó 
hiszemü „Quter Jancsi44-khoz.

Ezt a minősítési javaslatot feltétlenül tör
vény erejévé kell emelni és derék, lelkes bá
nyászaink nem is fognak addig nyugodni, a 
mig ez meg nem történik.

Ez tehát országos érdekű dolog és bizo
nyára már legközelebb fogja foglalkoztatni, 
hisszük gyors letárgyalással, törvény hozásunkat, 
és családját, a mint télen a füstölgő szamovár mellett 
közvetlen közelben hallhatják a farkasüvöltést!

E csöndes szemlélődés közepette hallgatag szem
lélve szivarom füstjét, eszembe jut egy neves német 
írónak kijelentése, s egy pillanatra, a sebesen tova
robogó vonat belsejében elrejtve, (a mozdonyból ki
pattanó szikrák tűzijátékánál) — éjjel van — el fog 
a honvágy, erősen szenvedélyesen ! S e perczben 
alighanem kétségbevonnám igaz-e, hogy: „Wem Gott 
eine rechte Gunst erweisen will, den schickt er in die 
weite Welt?“

Moszkva, 1898. julius 9. (Ó-naptár.)

Lement a nap. Az expressvonat kerekeinek egy
hangú dübörgése nem némithatta el teljesen a bennün
ket környező rengetegen végigszáguldó erőteljes szellő 
zúgását a fák koronáiban.

Este kiiencz óra volt. (Északon később nyugszik 
a nap.) Elértük Minok-ot. vagy 2000 km.-nyi Brest-től, 
hol az invasiós (?) orosz hadsereg főraktárai terülnek 
el. Az egész vidék háborús színezetet ölt; mindenütt 
beláthatlan mennyiségű élelmi czikkek láthatók alacsony, 
de roppant kiterjedésű magazinokban fölhalmozva; 
minden ajtó előtt egy-egy orosz őrszem jár egykedvűen, 
vállravetett szuronyos puskával föl és alá.

Átsétálunk az étkező kocsiba; vacsora után egy 
csésze igazi orosz thea mellett, kényelmesen hátra
dőlve székeinken, szemlélhetjük a csillagos égboltot, 
mely itt még ugyanazt a képet mutatja, melyet derűs 
időkben hazánk földjén láthatunk.

Beszédbe ereszkedünk utitársainkkal; egy orosz,

Ámde a bányászati nagy gyűlés munka
rendjének általunk különösen figyelemre mél
tatott másik pontja, a selmeczi bányász aka
démia újjá szervezése. Ez a mig egyrészt szin
tén országos, általános érdekű és szoros kap
csolatban áll a minősítési javaslattal, de addig 
más részt speczialiter a selmeczieket, ezt a 
várost igen közelről érinti.

Közöltünk mi is czikkeket arról, hogy jó 
volna, ha a selmeczi bányász akadémia mű
egyetemmé emeltetnék, de természetesen úgy, 
hogy az főképpen a bányászati tanulmányoknak 
szentelt műegyetem legyen.

Helyesebben kifejezve, e tárgyban közölt 
czikkeink azt a czélt óhajtották elérni és a 
mellett kardoskodtak, hogy bányász akadé
miánk, eredeti jellegének megtartása mellett, 
műegyetemi nívóra emeltessék.

Ezen czél elérését mi most üdvösnek, jó
nak találnék, azon hozzáadással, hogy a majdan 
egyetemi jelleggel biró eme magasabb tan
intézet keretébe az erdészeti fakultás is bele- 
vonassék; mert ez az átalakulásnak „conditio 
sine qua non44-ja.

Vagyis, ha az átalakulás akadémiánk er
dészeti fakultásának beleillesztése nélkül tör
ténnék, akkor egyenesen kimondjuk, inkább 
nem kell semmi átalakítás !

Hogy pedig e két szak közötti kombinatio 
admistratió és rendszeresítés helyesen lépjen 
életbe: újból esak arra hivatkozunk, mit annyi
szor hangoztattunk, hogy az akadémiának, mint 
magasabb tanintézetnek, a közoktatási minisz
térium alá kell kerülnie, mely minisztérium 
majd fog gondoskodni arról, hogy a mi a szo
rosan vett szakszerű ügyeket illeti, ezekre 
de német eredetű mérnök és két a német nyelvet 
szintén biró kereskedő, mosolyogva csóválta fejét} 
értesülvén, hogy keleti oroszországba törekszünk, a 
nélkül, hogy a nép nyelvét értenők.

Kérdezősködtem a visszautazás módozatai felől 
„egy jó revolver és gyilokkal fölszerelve" úgymond az 
egyik, „és magasabb fokú bátorsággal, határozottan a 
legszebb ut hazafelé, ha a Volgán naponként közlekedő 
gőzösre váltva jegyet, leutazik Uraságod Astrahanig, 
a Kaspi tenger mellé."

„Innen" folytatá — másfél nap alatt a tengeren, 
feltéve, hogy a vihar nem gördít akadályt az útba s 
az ember a 40 -50 G hőséget (de facto ennyi) nap- 
szurás nélkül kibírja, elérhet az ember a Kaukázus 
megkerülésével Bakuba, honnan ismét vasúton haladhat 
tovább Tiílis (Zichy Jenő gróf expedicziójának főhadi
szállása) felé.

Itt ■— t. i. Tiflisben — kitünően érezheti magát 
mindenki, ha rendithetlenül bízik abban, hogy a 
Próféta szakállának árnyékában nyugodván, valamely 
jelentéktelenebb baleset hivő lelkét a jól megérdemelt 
hetedik paradicsomba nem szállítja!

Összehasonlítva Budapest fővárosunk közbizton
sági állapotait emezekével, jogos büszkeséggel tölthet 
el a tudat, hogy fölülmúljuk a primitív keletet, hol 
naponként csak nehány kiváncsi idegent tüntetnek el 
zaj- és nyomtalanul a benszülött cserkeszek e nyomorult 
sárteke fölszinéröl!

Valamicskével megjavul a helyzet Batumban, a 
kaukázusi vonal fekete tengeri végpontján, a bűnügyi 
statistika már kevesebb számbavehetö criminális esetet 
tüntet föl; ha pedig egy heti hányattatás után 
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nézve jó szakközegek által ki is tanittassék és 
illetve informáltassék.

Újból ismételjük, hogy amfibikus állapot 
az, mikor egy ilyen tekintélyes, országos nagy, 
magasabb tanintézet egyik része, a bányászati, 
a pénzügyminisztérium, a másik része pedig, az 
erdészeti, a földmivelési minisztérium kalapja 
alá tartozik.

De hát hagyjuk el e fejtegetéseket és kí
vánjunk inkább derék, jó bányászainknak min
den néven nevezhető „jó szerencsét!“ nagy 
gyűlésükhöz.

De mindazonáltal egyet elvárunk, legalább 
a mi pátriánkbeli éktől, hogy tavaly hangozta
tott városi óhajunkat érvényre fogják juttatni: 
hogy a jövő évi bányászati kohászati országos 
közgyűlés, az uj akadémiai palota felavatási 
ünnepélyével együtt, itt ez ős bányavárosban 
fog megtartatni.

A mindennapi kenyér.
Az emberi élet egyik főfentartója a kenyér. Sajnos 

azonban, hogy az elmúlt 1897/98-iki évszakban e nél
külözhetetlen czikk meglehetős szűkén lett az emberi
ség számára kimérve. Az ember, mint mindenkor, úgy 
most is, iparkodott baján segilni, mindennek daczára 
a természet mostoha viselkedésének mégis meg voltak 
a maga kellemetlen következményei, mint azt alább 
látni is fogjuk.

A tavalyi búzatermés egyike volt a legsilányabbak
nak, úgy hogy ehhez hasonló rósz termése Magyar
országnak 1873. óta nem volt. Mig rendes években jó 
termés esetén 40 millió métermázsát is adott a ma
gyar föld, addig is az elmúlt évben alig 22 (huszonkét) 
milliót. Pedig 1897. tavaszán a vetések állása oly jó 
volt, hogy a magyar gazdákat a legszebb reményekre 
jogositotta fel ; ebből kifolyólag a malomipar is a leg
kedvezőbb évre számított; de sajnos ezen reményeket, 
semmivé tette a később beállott kedvezőtlen időjárás 
az aratás alkalmával úgy a mennyiség mint minőség 
tekintetében rósz búzaterméssel állottunk szemben.

Tudja jól a nagy közönség, hogy mivel jár együtt 
a rósz termés. Rögtön az aratás után magasra szöktek 
fel a búza — s igy a lisztárak is. Ez az állapot azon
ban sokáig nem tartott, mert augusztus vége körül az 
árak jelentékenyen csökkentek. A nagymérvű árhullám
zás a lehető legrosszabb hatást gyakorolta a liszt
üzletre, s az árak ellanyhulásának egyedüli és főoka 
az erősen megcsökkent fogyasztás volt; a fogyasztó 
közönség zöme a magas lisztárak miatt rozs- és 
tengeriliszltel és más élelmiszerekkel pótolta búzaliszt 
szükségleteit.

A mi pedig hazánk külföldi üzletét illeti, az — 
pláne — teljesen pangott, mert magas lisztárainkkal 
nem versenyezhettünk az olcsó amerikai orosz buzá-

Konstantinápolyba érünk, bátran elmehetünk hálákat 
rebegni a Nagy-Moschéeba, .hogy az Úr kegyelme szá
munkra az e Siralomvölgyben való tartózkodás gyö
nyöreit meghosszabbitá!

Tekintettel „nevető örököseimre" (Lacherben! 
Lásd: Brunnen és Gierke: Rechtgechichte etc.) kiknek 
ily korai örömet szerezni nem óhajtottair, az ajánlott 
útitervet érett megfontolás után föltétlenül elvetnem 
kellett!

A ki egyébként azon csodálkozni merne, annak 
természetesen „rendelkezésére állok!"

Bátorságomat igy rehabilitálva, újból fölvehetem 
az elveszettnek látszó fonalat.

Visszatérve vaggonunkba, megvetettük az ágyat; 
az ülés támláját az eredetivel párhuzamosan fölemel
vén és alátámasztván az e czélra szolgáló vastartókkal 
fönt és lent két a hajókabinokéhoz hasonló eléggé 
és kényelmes fekvőhelyet nyertünk, honnan elnyujtózva 
még a csöndesen fölszálló hold méla fényénél gyönyör
ködhettünk a vidék szépségeiben.

Két oltári gyertya, a fülke ellentétes oldalain egy 
egyszerű redőnyös üveg lámpában elhelyezve, világitá 
meg a Morpheus karjaiban nyugvó utasok csoportozatát; 
egyenletes és mély lélekzetvételök bizonyitá, hogy nem 
„simulálnak".

De hát, meg vagyon írva, hogy „es ist im Leben 
hásslich eingerichtet . . . stb. A néma alvókat szám
talanszor fölriasztja a jegyeket kérő kalauz, sőt este 
egy bizottság nyugta ellenében azokat magához veszi, 
hogy reggel a tulajdonosnak ismét visszaszolgáltassa !

Engem került az álom. Vártam, mig elérjük 
Borissovot, hol pár lépésnyire az állomástól a hírhedtté 
(híres ?) vált Beresina hömpölygeti csöndesen hullámait 
a Dniepr felé.

Éjféltájban haladtunk át a hidon. Megilletődve 

val szemben, melyek, magas védvámjaink daczára, 
nemcsak az osztrák tartományokba, de hazánkba is 
behatolhattak.

Ilyen viszonyok között a malmok az év egyik 
szakában sem bírták teljes őrlőképességüket kihasz
nálni, s igy a malmok közösen megegyeztek az őrlési 
reductióban, mely még fokozta a gyártási költségeket, 
s hozzájárult a kenyér megdrágításához. Sőt előfor
dult az is, hogy egyes kisebb fontosságú malmok 
búzakészlet hiánya, és a lisztkészlet nagysága miatt 
üzeműket teljesen beszüntették.

A gabonaüzletben oly mozgalmas időszak, mint 
a május havi, még alig volt; április vége felé ugyanis 
megindult a hausse-áram nyugaton az Egyesült-Álla
mokban, — minek oka a spanyol-amerikai háború 
keletkezésére vezethető vissza — és egészen hazánkba 
is eljutott.

A spanyol-amerikai háború kiütése, de különösen 
az e háborúban mindkét fél által űzött kalózkodás 
folytán, Amerika sem küldhette rendszeresen a ga
bonát, miáltal számos európai ország egyetlen beviteli 
forrásától esett el, sőt hazánk malomiparát is érzéke
nyen sújtotta e körülmény, mert a budapesti malmok 
is rá voltak az amerikai búzára szorulva.

Az összes európai piáczok különben, a rósz ter
més folytán beállott rendkívüli viszonyok miatt, teljesen 
kifogyva voltak a készletekből és csupán Amerikának 
volt számottevő fölöslege. Ezeket a viszonyokat az 
1873-iki Ínséges esztendőhöz lehet hasonlítani, azzal a 
külömbséggel, hogy akkor pénzügyi válság volt a ga
bona-bonyodalom kísérője, inig ma a sokkalta nagyobb 
drágulás növeli a helyzet nekézségeit. Kenyeret! ez a 
jelszó egész Európában. Olcsóbb kenyerébb követelt 
a nép s ez képezte a kormányok gondját. A kormányok 
nagy része a vámmentes behozatal által akart a bajon 
segíteni. De mikor a rendszabály életbelepett, másnap 
a várt árcsökkenés helyett, rohamos emelkedés állott 
be. Francziaországban május 3-ikán mondották ki a 
vámmentességei és masnap már 2 frankkal drágábban 
jegyeztetett a búza. Ebből láthatjuk, hogy a vám eltör
lése mit sem használ, mivel az ez által elért árkülöm- 
bözet a fogyasztók mostohahelyzetén nem hogy nem 
sigitett, de sőt kénytelenek voltak másnap a kenyerüket 
annyival drágábban megfizetni, a mennyit az eltörült 
vámdij kitett. Mindenki sejtheti tehát, hogy a vám 
eltörlése által elért előnyös helyzetet csakis a bőrzi- 
anerek használták ki, és az az összeg mely különben 
az állam kaszszájába vándorolt volna, a bőrzianerek 
zsebeit tömte meg.

Francziaország példáját Olaszország és Spanyol
ország követték, melyek ideiglenesen szintén eltörölték 
az import illetéket, sőt Rómában annyira is mentek, 
hogy meghatározott vonalakon a szállítási dijtételeleket 
50%-ra redukálták. Szerbia járt el még a leghelye
sebben, a mennyiben megítélve a sziluácziót a szabad 
behozatalt még télen deklarálta.

Németországban .is követelték a gabonavámok 
ideiglenes eltörlését, de ott kevés kilátás volt arra, 
hogy ily intézkedést foganositsanak, mert a kanczellár 

néztem a most oly jelentéktelen folyócskára, (alig 
nagyobb a mi Garamunknál) melyben annyi záz és 
ezer franczia vitéz lelte 1812-ben jeltelen sírját.

November 25-én az orosz tél már javában dü
höngött ; Rostopschiií pokoli terve sikerült; a „szent 
város" Moszkva, láthallan. kezek által felgyújtva, porrá 
égett; Napóleon elhagyta a Kremlt, hol az égő üszők 
paripája lábai elé hullott s vészjósló redőkbe borult 
homlokkal adta át a parancsot a visszavonulásra.

Későn.
A Smolensk felé vezető országúton vérbefagyott 

hullák ezrei, emberi és állati holttetemeknek a sűrűn 
hulló hólepelbő) kimeredő végtagjai képeztek gyász
keretet; még a halálban is görcsösen szorítva a 
fegyvert, melylyel a nagy corsikai babérjaiért har
czol tak !

A császár pedig, nesztelenül haladt tova e nagy 
temetőben, gyalog, mellette a tábornagyok.

Sludiankánál keltek át a folyón. Az átkelés 
közel 40,000 emberbe került holtak, sebesültek és 
foglyokban.

A büszke hadseregnek már csak némi romjai 
meneküllek Pomeránia felé.

A ki számára a történet lapjai nem elég elevenek, 
az nézze meg Vereschagin festményeit; hivebben, 
nagyobbszerüen még világraszóló eseményt nem örökí
tett meg senki!

Délután háromkor vonatunk berobogott Moszkvába. 
Helyei foglalva a Hótel Billo kocsijában egy félórai 
utat kellett megtennünk a szállóig.

Szobát kaptunk; a borsos ár már nem lepett 
meg; Oroszországban, mint emlitém, minden drága; 
szállást 3—4 rubelen (4—5 frton) alól, — legalább 
tisztességeset, fölösleges „lakótársak nélkül" — bérelni 

a birodalomi gyűlésen kijelentette, hogy nincs szán
dékában lépéseket tenni a szövetséges kormányoknál 
a gabonavámok leszállítása illetőleg eltörlése iránt 
mert éhínségtől nem kell tartani semmit, mivel az árak 
nagy emelkedését kizárólag csak a Spanyol-amerikai 
háború okozta, és a behozatal a kanadai és Szent- 
Lőrincz folyón nyitva marad.

A gabona kiözönlésének megakadályozása czél- 
jából Oroszország kiviteli tilalmai léptetett életbe, mi 
egészen logikus védekezés volt a többi államok intéz
kedéseinek ellenében. Az időtáji a török miniszteri 
tanács a gabonakivitelt Kis-Ázsiából is megtiltotta, 
okul hozván fel, hogy a gabonaárak rendkívüli horri
bilis emelkedéseket értek el, és egyes tartományokban 
az éhség fenyeget.

Mindeme ideiglenes rendszabályokból csakis az 
amerikai piaczoknak volt hasznuk, mert eltekintve a 
Spanyol-Amerikai háború állal előidézett viszonyoktól, 
csupán az Egyesült-Államok rendelkeztek ama expo r- 
t ál ható mennyiség fölött, melyre Európának az uj 
termésig szüksége volt. Könnyen érthető tehát, mert 
természetes folyománya is volt az uralkodó helyzetnek, 
hogy az amerikai bőrzianerek (farmerek) karöltve 
hajtották fel az árakat, mert tudták, hogy ők a helyzet 
urai.

Még egy érdekes mozzanata van az 1897/98-iki 
saisonnak, mit szőnyegre, hozni szükségesnek tartok. 
Ugyanis az osztrákok is akcziót indítottak a gabona
vámok megszüntetése iránt. Ezt érthetővé is tette ama 
körülmény, hogy a világpiacz gabona készlete rendkívül 
czekély lévén, a kenyér is szerfölött megdrágult. Tisztán 
bevitelből élő állam lévén Ausztria, világos érdeke 
volt a gabona vámmentesitése. Anglia és Francziaország 
megoldhatták a kenyérkérdést a nélkül, hogy bárkinek 
érdekét is megrövidítették volna, ellenben Ausztriának 
ez a követelése egyértelmű volt Magyarország egyenes 
megkárosításával. Az alacsony gabonaárak idején nem 
jutott eszibe Ausztriának a magyar mezőgazdák sorsa 
felett aggályoskodni, akkor jó volt a mai vám, mert 
nyakunkba özönlött a kelet: (Románia, Oroszország:) 
búzája. S ime egy átfutó pillanat, mely végre magas 
búzaárakat Ígért, elegendő volt arra, hogy Ausztria 
saját érdekeire hivatkozzék, és mezőgazdáinkat az 
esetleges előnytől megfossza. Mindenki tudja azonban, 
hogy a magyar minisztertanács az osztrák miniszter
elnöknek erre vonatkozó javaslatát kereken vissza
utasította, s igy az osztrákok tervüket kénytelenek 
voltak teljesen elejteni.

Ennyivel akartam az 1897/08.-iki saison viszo
nyait a nagy közönség előtt megvilágítani, hiszem 
azonban és reményiem, hogy többet rósz termésről 
nem lesz alkalmam beszámolhatni. Adja az Ég, hogy 
teljesedésbe menjen a magyar mezőgazdáknak és ezek
kel együtt az egész magyar nemzetnek hő óhaja, hogy 
áldja meg a jó Is‘en magyar hazánkat mindenkoron jó 
terméssel, mert úgyis megbünhödte már e nép a múltat 
és jövendőt.

Eichel Vilmos.

egyáltalán nem lehel; hozzávéve, hogy egy-egy ebéd, 
illetőleg vacsora 1 %—2 rubel, reggeli % rubel, fejen- 
kint minimum 20 kopek, (25 kr.) borravalóval minden 
ízben, továbbá, hogy a tömérdek nevezetesség meg
tekintésénél mindenütt ismét csak fizetni kell s minden 
csekélységérthálánkatérczpénzben kifejezni, — (Moszkvá
ban a vendéglői személyzet számbavehelö fizetés hijján 
kizárólag a borravalóra van utalva) — elgondolható 
miképp fejenként a napi kiadás meghaladja, a leg
nagyobb takarékosság mellett is a 10 rubelt!

Valami van mégis, a mi nem drága. S ez a 
közlekedés. Eltekintve a négy lóval tovacsilingelő ló
vonattól (Moszkva dombokon épült, mint Róma) van 
a 900,000 lakossal biró metropolisban 24,000 (mondd 
huszonnégyezer) számozott bérkocsi.

Sötétkék, durva kámzsában, — derekán övvel — 
fején megfordított csonka kúp alakú cylinder forma 
kalappal ül jármüve bakján az „iswotschik“ (kocsis).

Kocsija jóval kisebb és alacsonyabb. a mienknél; 
a két elülső kerék parányi; a hátulsó rugós ülésen 
(elülső nincs) alig fér el egymás mellett két személy.

De a lova, nos azt páratlanul gondozza; össze 
nem lehet hasonlítani a mi úgynevezett „komflis“-aink- 
kal 1 Mindkét oldalán tengelyruddal ellátva, a ló nyaka 
fölött elliptikus alakban körülfutó faszerszám (talán 
eredetileg a farkasok elleni védelem czéljáből ?) kapcsolja 
össze derékszög alatt a rúd két végét.

Nagyszámuk s ennélfogva erős concurrentiájuknál 
fogva e jármüveken olcsón mehet tovább az utas. Az 
orosz kocsis előtt nincs akadály, nincs rossz ut, rossz 
kövezet (utóbbi gyakori Moszkva külső részeiben); 
pusztán a kantárszárral, mivel ostora nincs és biztató 
szóval, mathematikai pontossággal igazgatja lovát.

(Foly. köv.
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KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Schelle Róbert kir. bányataná

csos, akad, tanár Becsből, hol a nemzetközi vegyészeti 
kongressuson részt vetít, visszaérkezett. — Hofmann 
Hugó selmeczi dohánygyári gyártási osztályvezető uj 
állomáshelyére utazott. — Erii Gyula kir aljárásbiró, 
szabadságidejének leteltével hivatalát ismét elfoglalta.

— Érdekes tanulmányút Baumerlh Károly fő
mérnök a selmeczi bányakeriileti zuzómüvek inspektora 
a kormány által tanulmányútra küldetett ki főképpen 
Németországba, az oltani zuzómüvek tanulmányozá
sára. A nevezett főmérnök, kinek kíséretében Szem- 
bratovits bányamérnök is mégtette az érdekes tanul
mányutat, e napokban érkezett vissza és tanulmány
újáról kimerítő jelentést fog tenni a kormánynak, mely 
érdekes jelentés béltartalmát, annak idején, módunk
ban lesz t. olvasóinkkal ismertethetni.

— Turista közgyűlés és kirándulás. A Magyar 
Turista Egyesület központi elnöksége a helybeli Szittnya 
Osztálynak megküldte a közgyűlésre szóló meghívót és 
a kirándulás programmját, melyet az alábbiakban szó- 
szerint közlünk : Meghívó. A Magyar Turista-Egyesü
letnek 1898. aug. 20-án (Szt. Islván-napján) d. e. 10 
órakor Trencsénben a vármegyeháza üléstermében 
megtartandó évi (III.) rendes közgyűlésére. Napi 
rend: 1. Elnöki megnyitó. 2. Igazoló bizottság kikül
dése (alapszabályok 33. §.) 3. Tisztikar, igazoló és 
számvizsgáló bizottságok jelentései és számvizsgáló 
bizottság kiküldése. 4. Költségelőirányzat. 5. A jövő 
évi közgyűlés helyének kijelölése. 6. A választmány 
kiegészítése. 7. Netáni indítványok. 8. Dr. Pechány 
Adolf tanár: „A Vágvölgy szépségei” czimü előadása. 
Budapest, 1898. évi juliu^ hó 15-én. Báró Eötvös 
Loránd elnök. Dr. Thirring Gusztáv titkár. Dr. Téry 
Ödön ügyvivő alelnök. — Úti terv az augusztus hó 
20-án (Szt. István-napján) Trencsénben tartandó egye
sületi közgyűlés alkalmából a Vágvölgyébe rendezendő 
kirándulásra. Augusztus 19-én (pénteken) reggel 7 őrá 
35 perczkor indulás a M. Á. V. nyugotil pályaudvará
ból gyorsvonaton Illavára. Megérkezés déli 1 óra 1 
perczkor. Ebéd. A város megtekintése után séta a 
Pattyantyus-kilátóhoz és innét a Baross-mauzoleum- 
hoz. Itt Baross Gábor, elhunyt tiszteletbeli tagunk 
sírjának megkoszorúzása. -- Visszatérés Klobusiczon 
át Illavára. Innen az 5 óra 33 óra perczkor indutó vo
nattal Trencsénne. Érkezés 6 óra 13 perczkor. — 
Elszállásolás után séta a városban. Társas vacsora. — 
Augusztus 20-án (Szent-István napján) reggeli után a 
híres vár megtekintése, melynek ormáról páratlan szép 
kilátás nyílik. 10 órakor egyesületi közgyűlés a vár
megyeház dísztermében. Ebéd után '43 órakor kocsikon 
a kies fekvésű Trencsén-Tepíiczre. A fürdő és kör
nyékének megtekintése. Társas vacsora. Tánczestély 
a gyógyteremben. Meghálás. Augusztus 21-én (vásár
nap) reggeli 5 órakor gyülekezés a kastélytéren. Reggeli. 
*/26 órakor kocsikon indulás Tepla-Trencsén-Teplicz 
állomásra és onnan a 6 óra 24 perczkor induló vonattal 
a kottesói állomásra. Érkezés 8 óra 17 perczkor. 
Innen gyalog Hricsó vár festői romjai és a Bohács 
sziklacsoport érintésével a bizarr alakú szikláról híres 
Szulyói völgybe (4 óra.) Ebéd. Innét a Zsibrit hágón 
át, a buzogányalaka Bordogány szikla érintésével 
Rajecz-fűrdőre (4 óra.) Elszállásolás. Társas vacsora. 
Meghálás. (A kik Hricsó-Rohács-Szulyó helyett a pá
ratlan szépségű Manin-hasadékot óhajtják felkeresni, 
a vonatot Podrágy- Vághéve állomáson hagyják el 
(7 óra 51 perczkor,) és onnan rándulnak a Manin- 
hasadékba (1 órai ut.) Az állomásra visszatérve, a 12 
óra 7 perczkor induló vonattal Nagy-Bicse-Predmér 
állomásra és innen kocsin (1 óra) Szulyóra mennek, 
ahol a társaság másik részével találkoznak s együtt 
folytatják az utat Rajeczfürdőre.) Augusztus 22-én 
Zsolnán át (kocsin P/g óra) hazautazás. Összeg költség 
20—25 frt. Vasúti kedvezményről gondoskodtunk, ez 
iránt -- augusztus 10-étől kezdve értesítés nyer
hető az egyesületi helyiségben (Budapest, IV., Arany- 
kéz-utcza 6. szám, III. em). A kirándulásban való 
részvétel augusztus hó 16-án esti 8 óráig bejelentendő. 
A kik nem jelentkeznek, elszállásolásra, ellátásra, 
kocsira, stb.-re nem számíthatnak.

— Tűzoltói ünnepélyünkről igen szellemesen 
irt tárczát közöl a „Honfi Lapok'1 legutolsó száma 
melynek Írója szintén kedves vendégeink közé tar
tozott. A fárczaczikk telve van pompás ötletekkel és 
meleg rokonszenvvel városunk iránt és végén oda 
csattan, hogy e város vendégszeretetét a hontiak 
viszonozni óhajtanák Ipolyságon, hová Selmeczbányáról 
bizonyára sokan fognak kirándulni az érdekes törté
nelmi kiállítás megtekintésére. — Az ünnepélyre vonat
kozó múlt számú tudósításunkat még azzal kell kiegé
szítenünk, hogy az ünnepélyen a salgótarjáni tű
zoltó egylet is képviselve volt Liptai és Jancsik tűzol
tók által, kikkel Laun is részt vett Salgótarjánból az 
ünnepélyen.

— Egy régi bányatársulat utolsó közgyűlése. 
Köztudomású, hogy a hodrusi „Sötétség” és „Brenner” 
tárói társulat bányáit a magyar államkincstár vette 
meg 50 ezer írtért. E társulatnál a legtöbb részvény
nyel biró verkes Selmeczbánya városa volt és éppen 
a város súlyos anyagi helyzete okozta azt, hogy a 
folytonos ráfizetésekkel járó bányamivelést tovább nem 
folytathatta és a kincstár, erre való tekintetből e bá
nyákat megvette. Múlt csütörtökön volt a bányatár
sulat utolsó közgyűlése, melyen a részvények arányá
hoz képest felosztatott a vételár még pedig az egy
hangúlag elfogadott és Gsányi Ottó városi főszámvevő 

által ügyes szakértelemmel összeállított „elosztási ter
vezel” szerint. Ezen megállapodás szerint Selmeczbánya 
városa a vételárból, az olvasztó és kohó nyeremény
ből és nyereségi alapokból összesen 53502 frt 28 krt 
kap és kisebb, nagyobb összegeket kapnak még: 
Goldbrunner Sándor, Kachelmann Károly, Alsó magy. 
kémlő-egylet, Selm. polg. kórház, Dr. Tóth Imre, 
Farbaky István, Marschalko Gyula, VVankovils Lajos, 
Margótsy János, Krausz V. G., Wagner József örök., 
Szentistványi Gyula, Lvg. Kerpely Antal, Zindl Amália, 
Valkovils Károly, Bernhardt Adolf, Scharff Nándor 
örök., Nicskó János, Obereigner Natália, Obereigner 
Kornélia, Obereigner Paula, Obereigner Kálmán, 
Obereigner Gyula, M. D. Lukovits Krecsmáry György, 
Libethbánya sz. kir. város, Újbánya sz. kir. város, 
a kincstár. Késedelem miatt a felosztásba nem ré
szesülnek: Granek János, Geramb Ferencz, Gzobor 
János, Brunczvik, Hankesz Ferencz, Gserny és társai, 
Dimák Erzsébet, Privitzky Eszter, Lukács Zsuzsánna, 
Vieszner Adolf és Krecsmáry Mihály. — így hát 
egyik legrégibb magánbányatársulat most már végleg 
megszűnt lenni és a birtokában volt bányák átmentek 
az állam tulajdonába.

— Vidéki hírek. Vízbe fűlt. Bakabányához 
tartozó és Kőpatak felett fekvő tóba néhány nap előtt 
Ladzányi nevű molnár legény fürödni ment; alig lé
pett a vízbe görcsöt kapott s elmerült. Holttestét csak 
három nap múlva vetette ki a viz s a szegény jobb 
sorsot érdemelt fiatal embert közrészvét mellett te
mették el. — Tűz volt Bakabányán. Múlt hó 
27-én este 1/l 11 órakor a tűzoltóság kürtösei tüzet 
jeleztek Bakabányán. Korbeta kovácsmesternek a háza, 
valószínűleg vigyázatlanság folytán, kigyuladt s szal
mával lévén födve, pár perez múlva lángokban állott. 
A szomszéd ház, Pavelka fazekasé, már nem volt 
megmenthető miután az is szalmafedelii. A tűzoltóság 
Cziglan Gyula főparancsnok vezetése mellett a vész 
helyére kivonulva csak a többi szomszédházak meg
mentésére szorítkozhatott. A derék tűzoltók valóban 
kitettek magukért; mert daczára annak, hogy a szom
szédházak mind szalmafedelüek és már-már tüzet fog
tak, mégis mentve lettek.

— Elgázolás. Pinka István mihálytárói kocsis 
f. hó 5-én d. e. téglát fuvarozott az uj akadémiai 
épülethez. Felvette szekerére Stefanka kémleldei szolga 
4 éves Rudolf fiát, a ki a szekérnek egy zökkenésére 
a Liszt-féle kert melletti útrészen olyan szerencsétlenül 
esett le, hogy a kerék alá került, a mely fejbőrét 
egészen lehúzta és nagyon súlyos sebeket ejtett rajta, 
úgy, hogy életben maradásához nagyon kevés a 
remény. A vizsgálat megindi itatott a szerencsétlenség 
okának kiderítése czéljából. A súlyosan megsérült 
gyermeket a városi kórházban ápolják.

— Közbiztonságunk. Mióta az akadémia épít
kezésénél több száz mindenféle munkás van alkalmazva 
és a vízvezeték árkolásánál is száz embernél több van 
foglalkoztatva, egyre szaporodnak a közönség, de a 
munkavezetők panaszai is — és rendőrkapitányi hi
vatalunk, legjobb akarata mellett, segíteni nem tud . . . 
mert nincs rendőr. Hányszor mutattunk már rá e tűr
hetetlen, nyomorúságos és közveszélyes állapotra 
hogy kevés a rendőr, de eddig eredménytelenül. Úgy 
értesülünk, hogy buzgó főkapitányunk újból erélyesen 
megsürgette a rendőrség szaporítását — legalább 
három emberrel. Ezt most már okvetlenül, a lakosság 
vagyon és testi biztonsága érdekében meg is kell 
tenni; mert elvégre nevetséges valami, hogy egy oly 
városban, mint Selmeczbánya, összesen 14 rendőr 
legyen, kik még kézbesítési és más efféle szolgálatot 
is kénytelenek végezni. Nagyon is megérkezett tehát 
az ideje annak, hogy, mit oly gyakran és régen sür
gettünk, a rendőrségi személyzet szaporittassék.

— A honti történelmi kiállítás. Az augusztus 
13-án megnyíló honti történelmi kiállítás gazdagságával 
kellemesen fogja meglepni a közönséget. A kiállítás 
lelke és létrehozója, Pongrácz Elemér igazgató, ki 
fáradhatatlanul végzi az utolsó munkálatokat, felkér 
minden érdeklődőt, hogy a kiállításba szánt, és oda
való tárgyakat még a hét folyamán bocsássa rendel
kezése alá. Felhívjuk közönségünk figyelmét is ezen 
érdekes kiállításra.

Készül a vízvezeték az uj akadémiai 
épülethez. Sok huza-vona után végre múlt hétfőn 
hirtelen hozzáfogtak a vöröskutról az uj utón és felső 
rózsa utczán át menő vízvezeték megcsinálásához; 
vagyis a vízvezetéki csövek lerakásához szükségelt 
ásatási munkálatokhoz. Most több, mint száz munkás 
dolgozik ezen és hihető, hogy néhány hét múlva meg 
lesz legalább ez a várva-várt vízvezeték, mely ellátja 
használati vízzel az uj úti, felső rózsa utczai és stein- 
grubeni lakosokat. A földásási munkálatok most seré
nyen folynak, de úgy halljuk, a munkások közt elégedet
lenség van és tartani lehet attól, hogy a munkát be
szüntetik. Ennek mindenképpen elejét kell venni. 
Ügyelni kellene arra is, hogy a munkálatok darabról- 
darabra történjenek és ne legyen a közlekedés a küllőm
ben is szűk útvonalon, úgyszólván teljesen meg
akadályozva.

— Lövészet. Úgy a július 24-iki, mint a 31-iki 
lövészet igen jól sikerült, különösen az utóbbin pom
pásan mulattak a lövészek sikerűit tréfálkodások 
mellett. Felette kedélyesen folyt le mindkettő s jó 
eredménynyel végződött. 24-ikén az első dijat Seidel 
Ágoston, a másodikat Liha Antal és a harmadikat 
Hlavaty Antal nyerte, mig 31-én az első díj Liha 

Antalé, a második Belházy Gyuláé és a harmadik 
Fiedler Gyuláé lett. Ma vasárnap és holnap tartja 
polgári lövészegyletünk évi fölövészetét olymódon, hogy 
a lövészet ma d. u. 1 órakor és holnap hétfőn már 
reggeli 7 órakor kezdetét veszi és estig folytattatik. Mint 
halljuk s ezt reméljük is polgáraink közül számosán 
készülnek ez alkalommal felkeresni lövöldénket s a 
holnapi közös ebéden is részt venni, megjelenésőkkel 
emelendő ezen ünnepély sikerét.

— A következő sorok közlésére kérettünk fel: 
Hogy mily megbecsülhetlen kincsünk van nekünk 
selmeczieknek a Vigadó-beli kerten, bizonyította újólag 
a lezajlott tűzoltói bankét. Sok város irigyelne minket 
e gyöngy birtoklásáért és megvagyok győződve, hogy 
kis paradicsomot alkotna e kertből. De hát mit ne
künk selmeczieknek a felső major kert? Hekuba, me
lyet nem is érdemes észrevenni. Nem kell nekünk t. i. 
sem öregeinknek sem gyermekeinknek üdülőhely. Hi
szen három évszázzal ezelőtt épített lakásaink oly ki
fogástalanok a hygiéne szempontjából, hogy azokból 
még az orrunkat is kidugni kár volna. Üdülünk és 
mulatunk pedig ezenfelül a különféle ital-csarnokokban 
felségesen. No de eltekintve ezen „üdítő” mulató
helyektől, mégis talán jó volna az úgynevezett Vigadó 
(lucus a non lucendó) kertben nehány padot csinál
tatni ; hát ha néha-néha egy bősz selmeczi nyugdíjas, 
gyásztelt özvegy, vagy néhány pesztrás gyermek oda 
tévedne sétálás czéljából.

— A fémkohászattan kézikönyvének második 
(különös) része is elhagyta immár a sajtót. Annak 
idején, midőn az első rész látott napvilágot, kiemeltük 
lapunkban, hogy e mü nemcsak hézagot pótló a ma
gyar tudományos irodalom terén, de kiválóan gondos, 
a kohászati szak minden ágát és részletét felölelő 
összeállítása miatt elsőrangú helyet foglal el. Faller 
Károly, in. kir. bányatanácsos és akadémiai rendes 
tanár, a m. kir. pénzügyministerium megbízásából, 
most a második kötetet bocsátotta közre, mely az 
ólmot és rezet tárgyalja. A mü 442 lapra terjed s gaz
dagon van ellátva magyarázó ábrákkal, melyek gondos 
rajzára és lelkiismeretes szerkesztésére a jeles szerző 
kiváló gondot fordított. A szerző rövid előszó után 
áttér az ólomról szóló általános részre, tárgyalván 
benne az ólom történetét, technikai alkalmazását, tulaj
donságait, vegyületeit, ötvényeit; beszél az ólommér- 
gezésekről, azután ismerteti az ólomérczeket. Ezekről 
áttér a mü az ólomról szóló lényeges tárgyára, mely 
két czimre oszlik ; az első: „Az ólom előállításáról11, 
a második: „Az ólom technológiája". Ezután követ
kezik a réz, melynek ismertetése analóg az óloméval. 
E mü nemcsak a szakemberre nézve jeles kézikönyv, nem
csak mint tankönyv megbecsülhetlen, de a technikusra, 
a müveit laikusra nézve is igen érdekes adatokat tar
talmaz ; nyelvezete egyszerű, érthető, világos, mi tudo
mányos munkánál nagyon is elismerendő érdem. Va
lóban, akadémiánk büszke lehet rá, hogy tanári karában 
oly jeles férfiúk vannak, kik nemcsak szükebb körben 
tevékenyek, de irodalmi működésűkkel az elsők közt 
foglalnak helyet, annál is inkább, mert müveiket bát
ran lehet úttörőknek mondani; de büszke lehet váro
sunk is, hogy ily jeles, kiváló szaktudósokat nevezhet 
fiainak, polgárainak.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Fiirdöznyi voltam Szkleni-tyepliezen a parenyiezában. Hej, 

bo prisszam, milyen bikesség van zottan, még az zudvari szobákra 
íirhangokat sem tesznek, mert zugy sem nizi onnét valaki 
zablakon be.

Sak lem büszke most a hutász, hogy van neki elektritikus 
világítás. Pedig sak szeginy nagyobb sötétsigben ildegél, mint mi 
bányászok. Nekünknek sak kahaneez világítja, de . . . jól, is 
biztosan.

Mindenre jó szeginy bányász Náezkó, mig vizvezetik osiná- 
lására zis. Pedig sak szívesebben szeretninek zinkább gájszt veze- 
tiket csinálnyi.

Ha zsidákokat szidják és in látom, zsidák nincs van jelen, 
zakkor in is szidom züket; sak ha látnyi muszáj, hogy zsidák zis 
van zott, zakkor hallgatnyi muszáj nekem, lebo nem kapnék zosztán 
— na borg.

Ha zin bányábul fárolom ki, zenyim felesig van meg mun
kába; ha zenyim felesig jön munkábul, zin fárolom bányába. Mikor 
lehetnye nekemnek zigazi családi zörömöm??

Zenyim zismerős és tovaris a Vidlicska, ki zujságokat zolvassa 
povedálja nekemnek, sak lesz nagy bányász zösszejövetel Pécsen ... 
Hej, bo prisszam, sak csinálnának zolyan rendet Pécsen, mint nás 
volt dobri otyeez „Pécs” zakarta csinálnyi nekünknek.

Sak ha zasztat gondolja valaki, hogy Náezkó zostoba zember, 
bizon nem tudja semmit: Náezkó sak zakkor zostoba, mikor kell 
magát zannak tetetnyi.

Bányász minister zűrtől zegyszer sak zasztat szeretnim kérni: 
adjon szeginy Náczkóknak zis, legalább minden második zeszten- 
döben zegy-két heti zurlaubot, persze hogy Iónt lehessen azért 
kapnyi.

Sak sok zidegen fárolt a bányába nem rigen és sajnálta 
bennünket zélet veszély miatt zis zörült, hogy kikerülte magát 
zonnét is ment korcsmába zerősödni. Sak muszáj volt nekem mo
solyogni zezeken: mikor zén biztosabban zérzem magamat bányá
ban, mint — kresmieskában, hol sak több fejet vernek be, mint 
bányákban.

A Drosgyák, ki már van provezióban is nagyon zokos 
zember, tanácsolja nekem: „sak ha zakarsz jól járnyi, keveset 
povedálj is hallgass.” Sak hát zin is hallgatom a jövő hétig; 
zaddig is: „Pohvalen !“

Selmeczi teleton-hirmondó „Újság"
Megjelenik, ha rongált állapota miatt megjelenhetik, minden 

vasárnap d. e. 9 órakor pontban, zóna idő szerint.
T. Olvasóinkhoz.
összerongált s kuszáit drótjainkat egy trencséni szakemberrel 

helyreállittattuk, de valami hibának kellett esni a rendezésnél, 
mert híreinket vegyesen kapjuk oly tudósításokkal s beszélgetésekkel, 
melyek nem a „telefon-hirmondó“-nak voltak szánva Egyelőre a 
bajon nem segíthettünk, s úgy vagyunk kénytelenek közölni az 
alábbiakat, a mint jött.

Vezérczikk.
Csak nyíltan! Az emberi jellem megítélésénél lényeges sze

replő a nyíltság — (már fedél alatt van) — Kerülő utakon 
járni nem fér meg az egyenes, őszinte férfiassággal — (csak
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Az előrehaladott évad miatt, nagy áruházamban, 
összes áruimat tetemesen leszállított árakban árusítom. 
Kérve a szives pártfogást maradok

kitűnő tisztelettel

Weisz Adolf.

lil
még néhány vermet kell ásni, hogy a czél el legyen érve) — 
A nyilt homlok a legnemesebb czimer — (rókaprémmel 
bélelve a legezélszerübb) — A nyilvános élet minden sze
replőjének első erénye kell legyen, s reméljük, úgy is van 
(ekkor érthetetlen hangokat hallunk és a vezérezikk bemon
dóját elnémulásra intettettük.

*
Tárcza.

(No kérem, az mégis csak borzasztó; a mit tárezabeszélőnk 
bedrótoz, az is keverve van mindenféle, legtöbbnyire női hanggal 
és diskursussal).
A hűség jutalma. (Jó éjszakát!) — Sokáig szerette Géza a 

szép Lilit (Bolondság) De oly szerény volt, hogy még egyet
len csókot sem kapott tőle. — (50 krajezár a tuezatja) — 
A leány azért nagyra is becsülte őt; — (A fajankó!) — 
végre mégis boldog lehetett ő is — (— valaki leszedte 
a tejfölt, mással nem szolgálhatok; — Családi élete — 
(Nagyon csattanós értekezés hallatszik; kénytelenek vagyunk 
lecsengetni, nehogy intim családi jelenet fiiltanui legyünk 

*
Külföld.

Nyiijork, augusztus 7-ike. A hajóhad Spanyolországot 
— (Uram, egy hölgy kivan önnel beszélni) srrr —

Madrid. A regenskirálynét nagyon bántja azon kellemetlen 
helyzet — (ne húzd úgy öszze a fűzőmet, hiszen beletörik 
a derekam) — a karlisták mozgalmai mind fenyegetőbbek — 
(Haszontalan uteza gyerekek, miiyen lármát csapnak) 
(Nem hallgathatjuk tovább, mert valami bikabömböléstől 
semmit sem lehet érteni)

*
Belföld.

A nemzeti szövetkezet (itt valami gikszert hallunk) műkö
désének hathatósabbá tételére a vallás- és közoktatás minisz
térium egy kiváló tagja — (— fiirdőzni ment Ostendeba).

A turócz-szentmártoni „Zsivenna11 egylet közgyűlése — 
(skandalum mit mivel e népség . . szét kell kergetni).

(Már latjuk, itt sem boldogulunk.
*

Helyi hirek.
Az utczák rendezéséről szóló tanácshafározat — (Hajcsi 

baba, esiesi, aludjál szépen).
(Kérem, mi kezdünk kétségbe esni.)

I*
Különfélék.

(Egyvelegként jutott fülünkbe)
A Klinger-tárói kerekes mentőesónaknak — nagyon bizonytalan az 

egyensúlya; — borvizsgáló bizottsági tagnak — alkalmas 
egyén kerestetik, ki nem szereti az italt. A nem rég meg
tartott müvészestély jövedelme — a nyaralóépitő részvény
társaság tartalékalapját képezendi. Halló! — Ki beszél?! 
Jó barát, ki meghívja egy-két pohár sörre.

Belátják, hogy a kötelesség az első, ily meghívásnak 
aell, hogy engedjen

a. selmeczi telefonhírmondó „Újság11 
felelőtlen szerkesztősége.

Szerkesztői üzenet.
K. S'. JB. A korrektül megalakult becsületbiróság még azt 

is kimondhatja, hogy egyáltalán nincsen helye fegyveres elégtétel 
adásnak, ha a casusban sértést nem állapit meg, vagy nép oly 
természetűt, mely a fegyveres elégtételt tenné szükségessé. Az ily 
becsületbirósági határozatnak a felek rendszerint alá is vetik ma
gukat ; habár az is megtörtént, hogy e határozatot nem respektálva, 
mégis megverekedtek. — Párbaj Codex, Írva ugyan sok van, de 
törvényileg, miután a párbaj büntetendő cselekmény, sancstionálva 
természetesen nincsen. A segéd főkötelessége a megbízó érdekeit 
a lehetőségig — persze a lovagiasság szabta határokon belül, — 
védeni és megóvni. — Második kérdésére nézve ajánljuk, hírlapíró 
kollegánk, Clair Vilmos, könyvét.
ZZZ N YJ L I^T É R?3ZZ 

Nyilatkozat.
Tudomásra esett, hogy egy társaságban a selmeczb. polg. 

dal- és zenekörre mondott tréfás megjegyzéseimet a nevezett egylet 
több tagja komolyaknak vette, s az egyletet megsértettnek tekinti. 
Evvel szemben kijelentem, hogy a nevezett, általam becsült 
egyletet megsérteni a legkevésbbé sem volt szándékom, s a mennyi
ben tréfás megjegyzésem félreértésekre őket szolgáltatott, azért 
sajnálatomnak adok kifejezőt s az egylet tagjaitól bocsánatot 
kérek.

. Selmeczbányán 1898. augusztus 3-án
Sancl T.eő.

* E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk.

Ezennel tudomására hozom a n. é. közönségnek 
hogy ágyi toll tisztítással foglalkozom és uj toll
tisztító gépemmel rövid ideig Selmeczen a Deák 
Ferencz-utcza Zachar-féle házban tartózkodni fogok. 
A gépemmel tisztított mindennemű toll természetes 
frisességét visszanyeri.

A tisztítás ára kilogrammonként 20 kr.

Kiváló tisztelettel

Knopp Mária,
Körmöczbáhyáról.

A bősz konkurenczia.
A Weiszok és a Fehérek, a Schwartzok és Feketék, 
A Zöldek és Veresek, az Erősek és Gyengék

Uj üzlet megnyitás!
A midőn van szerencsém a n. é. közönsé

get értesíteni arról, hogy a Deák Ferencz-utczá- 
ban fekvő Tandler-féle házban uj 

rőfös-, rövid-, úri- és X X X X 
X X X X női confectio üzletet 

rendeztem be és bevásárlási utániból épen most 
tértem vissza: egyben tiszteletteljesen kérem 
becses pártfogását, ígérve, hogy szolid üzleti 
eljárás, tartós kitűnő minőségű áruezikkek, 

jutányos árak
és pontos kiszolgálás által főtörekvésem leend 
teljes megelégedését kiérdemelhetni.

Kitűnő tisztelettel

Fehér Lajos, 
rőfös, rövid, úri és női confectio-áru 

raktára Selmeczbányán.

Kórja
(fpfMiK (on tinón tol 

tompon//.
lághírii spanyol, és portugál 

borait 

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tarragonastb.

Kaphatók az összes finomabb 
fiiszer és csemege. kereskedé
sekben, valamint poharanként 

az előkelőbb szállodák. káoéházak és oendé.gtökben 

Saj átfiók: r Budapest 
csakis-. bVKössiith-Lajos és Ujoilág ulvza, 

sarkán, a Gentni-Casinooal szem brr

ír

„Bodega“-borok főelárusitója Selmeczbányán

Ernst Zsigmond,
kinek főtéri üzletében a legjobb minőségű külön
féle és mindig friss töltésű ásvány-vizek is 

palaczkokban kaphatók.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ott a Deák-utczában bősz versenyt fejtenek ki, 
Úgy, hogy mulatságos ezt mind végig nézegetni.
A kirakatokban ott, de még a nagy ajtókon, 
Falakon, háztetőkön, kisztliken, ablakokon, 
Sőt talefón drótokon oly sokféle holmi lóg, 
Hogy ilyet biz’ egyhamar az ember látni nem fog. 
Van ott minden, a mit csak lángelme elképzelhet; 
Ily egyvelegnél különbet még művész sem festhet. 
Lóg ott téli és nyári kelme, szövet és kendő, 
Szőnyeg, csipke és selyem, ezipő, pariin fecskendő, 
Ing, nadrág és kabát, laibli, kefe és gatya, 
Kalap, sapka és edény, porezellán s üveg fajta; 
Harisnya, nap, es—ernyő, kosár, tükör, kép és szék, 
Paplan, lepedő, vászon s isten tudja, hogy mi még. 
Kiállítása ez az üzlet talentumának,
A kik ezt igy megtevék nagy versenyben valónak. 
S közöttük, nézd, ime ott Finkli is buzgólkodik, 
S ó-szereivel ő is brüszk előhuzakodik. 
Egyszerre csak egy asztal, bár aggkorban szenvedő, 
Áll az ut szélén és csodálja az arra menő. 
Finkli is talentumos és megrakja asztalát 
Annyi minden félével, hogy bámulja önmagát. 
Csak most kerülnek elő gyönyörű díszes tárgyak, 
Múlt idők vén tanúi, töredék némely már csak; 
Lavórok és füles edények szint diszlenek ott, 
S a többi, a mi van mind antik, régi és kopott. 
Bősz versenyzők ezt látva behúzzák árboezukat, 
S egymásután bevonogatják a sok árukat.
Lám, hogy mit meg nem teszen a bősz konkurenczia ... 
Ilyesmit a légiek nem álmodtak vón bi’a.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Aiulrássy-iit 39. (I. em.) 

Raktár: BÉCS, I., Seilergasse 1. szám.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1898.

A „SZÁTOK” ezüstáru-gyár,
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona,

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
SűgT aai i ii(l e 1111 e m íí ez ii tái* li t,

mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 
kat, gyertyatartókat, serlegeket, 

dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 
mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 

ninere-társ'vakat. stb. stb.


