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Mit akar ez a hajsza??
A Selmeczbányai Híradó legutóbbi számában 

közli mull számú lapom élére tett azon nyilatkozato
mat, melylyel kijelentettem, hogy a „Nélkülözhetlen ténye
zők “ czimfl vezérczikk közlése által szándékomban 
nem állott és nem is állhatott a város tanácsát meg
sérteni, vagy gyanúsítani. A nevezett lap ennek közlése 
után oly kommentárt hoz, mely legalább is érthe
tetlen, mert szószerint ezt mondja:

„Ez a nyilatkozat, hogy már egyszer átmenjünk a lovagias 
térre, — éppen annyi, mintha valakit tettleg bántalmazunk, mely 
bántalmazásnak piros foltja marad az illetőnek arezán s mikor az 
feljajdul, elégtételt kér, s arezán a pirt mások is meglátják — cso
dálkozik a hős. bántalmazó, hogy hogyan lehet az arezulesapást 
sértésnek venni, hiszen az a pir csak szégyenpir — bújjék el vele!

Ez a mi véleményünk a Szentgyőrgyi Ede nyilatkozatáról, 
a tanács véleményét visszatiikrözteti ellennyilatkozata, melyet szó
szerint közlünk

Mielölt Szilnyai József polgármesternek a tanács 
nevében tett nyilátkozatára térnék, a Híradónak 
ezen kommentálásához meg kell jegyeznem, hogy a 
piros foltot — a Híradón kívül — mások eddig még 
nem látták és nem is láthatták, mert nincs, nem 
létezik. De ha a Híradó ily magyarázatot kíván 
adni ama állítólag sértő és gyanúsító czikknek, azt 
végezze el ha tetszik önönmagáva, ha pedig tetszik — 
velünk, vagy véle m.

Egészen másként áll az ügy a város tanácsa 
nevében, sőt annak c hó 15-én tartott üléséből 
származó és Szilnyai József polgármester által 
tett nyilatkozatával. E nyilatkozat nem méltó egy 
tanács, egy törvényhatóság első tisztviselőjéhez. 
Nem méltó pedig azért, mert az inkriminálni akart 
czikk már két hét elölt jelent meg és azóta a város 
tanácsának módjában állott volna nyilatkozni, a mit 
a közben esett közgyűlésen meg is tett és bizalmi 
szavazatot is kapott, de miért nem tette ugyanezt meg 
a hivatalos lap előbbi számában, nem most, midőn 
kijelentettem, hogy nálam a sértés szándéka fenn nem 
forgott. Nem méltó azért, mert vagy van a ezikkben 
rágalmazás, vagy nincsen.

T Á R C Z A.
Mi a magány.

Tudjátok-e, mi az igaz magány ? !
Nem az, higyjétek el, nem az,'ha tán 
Körülvesz a kietlen pusztaság, 
Hol nincsen fü, hol néni nyílik virág. 
A néma csend körüited nyugtot ad, 
Enyhíti a dúló fájdalmakat;
Vagy hangoztasd bár mély keservedet, 
A kö, a szikla együtt zeng veled;
A levegő viszonzza sóhajod;
S ez nem magány; igy nem vagy elhagyott! 
De ott, a hol zajongva vesz körül
Az élet, és te állasz egyedül.
S nincs senkisem, ki téged értene;
Kinek érted dobogna a szive ; 
Hol minden idegen, és oly hideg;
És senki bánatod nem osztja meg; 
És örömöd senkit sem érdekel:
Hol nincs, oh nincs, bizalmas hű kebel, 
Mely együtt tudna érzeni veled;
Hol mindent mélyen el kell rejtened, 
Mi lelkesít, mi biztat és mi bánt, 
A szenvedést s reményt is egyaránt;
S a hol, ha végre életed szakad, 
Sírod felett egy könycsepp sem fakad, 
Sőt még kaczagnak is felette tán: 
Ott van, tudd meg, ott van, az a magány !

_________ Abai Ottó.

A század végéről.
— Olya’n c sev e gős-f él e. —

— A „Selmeczbányai Hetilap" eredeti tárczája. —

Nem tehetek róla, de ha végig olvasom a különféle 
lapokat, lapozgatom az újabb s legújabb tudományos

Ha van, csak a sajtóbiróság Ítélhet benne, ha 
nincsen, akkor üres érzékenykedésből származó szó- 
szályárkodás az egész tanácsi nyilatkozat.

De tovább megyek; ha megtett nyilatkozatommal 
a tanács, mint látszik, be nem érte — meg kell 
jegyeznem, hogy eddig senki által a czikk közlése 
miatt komolyan kérdőre vonva nem lettem — akkor 
kötelessége lett volna a sajtóbirósági eljárást igénybe 
venni, olt engem kérdőre vonni, de nem két hét után 
saját kalapja alá tartozó lapban azt mondani, hogy 
„mindaddig, mig állításait be nem bizonyítja, merő 
rágalmaknak nyilvánítom.“ Ez semmi! Itt nem privát 
ember figurái, kivel szemben a „rágalom0 szavára 
más utakon lehetne elégtételt kérni, de egy hivatal 
egy törvényhatóság hivatalos közege, kinek módjában 
áll az állítólagos rágalmazás miatt a megtorló 
eljárást foganatosíttatni, de nem — akár egy ma
gányzó — ily fajta nyilatkozatokkal magát szalválni 
akarni.

Én újból kijelentem, hogy a kérdéses czikk 
közlése által a tanácsot rágalmazni, vagy sérteni 
nem akartam, de ha ez ily magyarázatot ad e czikknek, 
a felelősséget teljes mértékben magamra 
vállalom és elvárom, hogy ez iránt most már a 
város tanácsa az illetékes bíróságnál fog orvoslást 
keresni, nem pedig személyemet indokolatlanul meg
támadó, üres nyilatkozatok megtételében. Még egyszer 
kell különben kijelentenem, hogy sajnálom hogy ama 
czikknek ilyféle félremagyarázást akarnak némelyek 
mindenképpen feloktrojálni.

De vissza a Híradóhoz. Ennek szerkesztője Sztancsay 
Miklós kijelenti, hogy

„kötelességemnek tartom Szentgyőrgyi Edéhez írott nyílt 
levelemben nyilvánított azon feltevésemet, hogy Szentgyőrgyi Ede 
urat a sajtó kezelésében a tiszta idealismus, az eszményi tökéletes 
igazság és ezél vezeti, — a tapasztaltak után nyíltan visszavonni, 
belátva, hogy tévedtem."

Hát sajnálom, hogy tévedett, ha ugyan tévedett, 
de én még mindig ugyanazon feltevésekkel visel
tetem Sztancsay ur irányában, a melyekkel eddig 
viseltettem.

és nem tudományos munkákat s azután félig lehunyt 
szempillával kissé hátradőlök ódivatú karosszékemben, 
ez az egész mostani világ úgy tűnik föl nekem, mint 
valami óriási színpad, melyen minden egyes szereplő 
valami, egymással semminemű összefüggésben nem 
levő szerepet minden áron érvényre akar juttatni.

Nincs összhangzat sehol! A legkíméletlenebb 
önzés nyilvánul mindenütt; s mindenen valami külö
nös idegesség tünetei látszanak.

Kinek kedve telik ellentétekben gyönyörködni, az 
nagyon jól választotta meg születése óráját, midőn 
épen e század vége felé csöppent e világra.

Itt mély tudományu embereket látsz, kiknek 
vesszőparipájuk az anyag; a mi nem kézzelfogható, a 
mi nem látható, az reájuk’nézve nincs. A mit az em
beriség ezer és ezer éven át igaznak, szentnek hitt, 
azt a jelenkor felvilágosult fiai gúnyosan nevetik. De 
bocsánat, tévedtem! Amott látok egy csapatot áhita- 
tosan elforgatott, valami bizonytalan czél felé tekintő 
szemekkel. Ezek még többet hisznek, mint a mennyit 
az ó-testamentom s a mágia és kabala összes könyvei 
tanítanak; ez a csapat a spiritisták hivő serege, kik 
kívánatra túlvilág! fényképfölvételeket is tudnak elő
mutatni, s akármilyen ezreddobost megszégyenitenek 
valami szellemi dobos által, kit valahonnan a kémény
ből leidézlek; csoda, hogy nem alakítanak még rész
vénytársaságot nyaralóépitésre a holdon, vagyVenuson 
vagy más spiritista csillagon.

Titok leple alatt sötét tábor terjeszkedik minde
nüvé, mely ellensége minden létező intézménynek, 
rendnek. Robbant válogatás, gyilkol személyes gyűlölet 
nélkül; ez az anarkisták rettentő tábora; s egyidőben 
összeülnek mások elitélni e rémszövetséget.

Végül azt kérdem: mit akar ez a hajsza, melyet 
minden, kissé a városi tanács omnipotencziája ellen 
megnyilatkozó ténykedés és jobban mondva tényezők 
ellen teljes hivatalos aparatussal megindít — elérni ? ?

Ez az igazán furcsa és sok, nagyon sok gondolko
dásra Ed bőséges okot és alkalmat!!

Nyilatkozat-
„Mi furcsa?0 czimü közleményében a „Selmecz

bányai Híradó0 utolsó számában a többi általam tel
jesen mellőzött pontozatain kívül ezt Írja:
„Furcsa, ha valaki azt hiszi, hogy az a társadalom, mely a meg

történ örömmel sietett segíteni — a visszaesőt is támogatni 
fogja.

Furcsa, ha magyar ember azzal fenyegetődzik, hogyha támagatást 
nem kap, a tehetségét, mely van, pánszláv czélokra ajánlja 
fel, mely táborban örömmel fogadnák.

Furcsa, ha valaki izlésterjesztő, erkölesnemesitőnek és erkölesbirónak 
tolakodik fel olyanok közé, kik közül éppen csak ő kivetni 
való.

Furcsa, ha valaki mindig kettős remuneráeziókért dolgozik. 
Furcsa, ha az követel jó levegőt, ki azt állandóan rondítja.
Furcsa, ha valaki bűneiről azt hiszi, hogy azok mind erények."

Erre kinyilatkoztatom, hogy ha ezen ezélzások 
személyemre vonatkoznának, azok Íróját — legyen az 
bárki — mindaddig, mig magát nyíltan meg nem 
nevezi, az ellenem felhozható konkrét vádpontokat 
nyilvánosan és leplezetlenül meg nem teszi, alattomos, 
hitvány, gyáva rágalmazónak nyilvánítom.

Szentgyőrgyi (Riehter) Ede.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hir. Krausz Géza városi erdő

mester gyógykezelés czéljából Budapestre utazott.
— Erzsébet napja volt tegnap. Minek is mondjuk!? 

Tudja azt kiki széles e hazában; tudjuk ezt mi is, itt, 
hegyeink között, melyek többé Erzsébet napkor nem 
hangzanak fel üdvlövések dörrenéseitől. Szomorúan, 
csendesen telt el a nap, mintha busuló angyal lebegett 
volna el lassan fölöttünk, sötét fátyolát ráborítva ke
délyünkre, s eltakarva vele titkon hullatott könnyeinket. 
Még az a szellő is, mely végig suhant a letarolt mezőkön,

Háború borzalmait idézik fel itt is, ott is; fegy
verkeznek a népek, s amott a világbéke olajágát mu
tatják fel.

S milyen a világ nagyban, olyanok az emberek 
is kicsiben; olyan az irodalom, a művészet, a zene 
a magán és nyilvános élet. Ez a zavart, ellentétes, 
izgatott, tartalmatlan, ide-oda kapkodó élet nyilvánul 
mindenütt.

A bűn és erény, a becstelenség és tisztesség 
fogalmai össze vannak bonyolulva. A tömeg, a közvé
lemény egy — és ugyanaszt az embert ma elitéli, hol
nap magasztalja, holnapután letiporja s azután emlék
oszlopot emel sírjára, melyet talán még felavatása 
napján is sárral dobál meg.

Gyermekeket találsz, kik szánakozva néznek rád, 
ha észreveszik, hogy némileg idealista vagy, s meglett 
embereket, kik még manapság is igaznak veszik a 
mosolyt, a könnyeket, az ígéreteket.

No, természetes, az utóbbiak futó bolondok, s 
úgy kell nekik, ha utón útfélen betörik a homlokukat.

S e zűrzavaros hullámok fölött csalékony ingo
ványos virányt takar az élvvágy, a fényűzés, a pa
zarlás.

Az érzékek felcsiklandozására tündérpalotákat 
épit az aranyborjú, s mohón falja fel áldozatait.

Színezett estélyeket eszelt ki egy angol hölgy; 
ma holnap, kitudja milyen ruhákat fog előírni a divat, 
s még az sem lehetetlen, hogy előbb-utóbb minden 
végzendőnket villámosan teljesítjük.

Igazán, ha úgy véletlenül arra ébrednék fő, 
hogy az emberek mind fejtetőre állnak, azon sem 
csodálkoznám; ha már minden egyéb úgy is fejtetőre 
van állítva, de leginkább a józan ész, miért ne lehet
nének az emberek is fejjel lefelé?! Eh mit:

„Aprés nous la deluge!" Qui—Qui. 
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a sárgult lombjukat hullató bokrok és fák között, 
mintha bús sóhajtás lett volna, a magas Tátrától a 
kékellő Adria partjáig mély gyász buját jelentvén. 
S mintha az az angyal, az a sóhajtó szellő azt suttogta 
volna minden szivbe: „Eljövök ismét; eljövök minden 
évben Szt. Erzsébet napkor, s megszámlálom köny- 
nyeiteket, elviszem sóhajtásaitokat föl a csillagokon 
túl, bizonyságul, mennyire tud szeretni és gyászolni 
a magyar."

— Kinevezés. Strócz Lajos, selmeczi dohánygyári 
tiszt a fiumei dohánygyárhoz gyártási osztályvezetővé 
lett kinevezve.

— Halálozás. Zsilkay Mária, a Sztankay család 
közeli rokona e hó 14-én hosszas szenvedés után élte 
58. évében elhunyt Bálban

— Eljegyzés. Niesner József végzett bányász 
akadémikus eljegyezte Friebert Mariska kisasszonyt, 
Friebert Ferencz szabómester polgártársunk kedves 
leányát.

— Műkedvelői szinielőadást rendez jövő hó 
10-ik napjára a selmeczbányai bányász és erdész aka
démiai kör a városi vigadó nagy termében, saját 
pénztára javára. Az előadást táncz követi. Szinre 
kerül: A dolovai nábob leánya. Színmű 4 felvonásban 
irta Herczeg Ferencz. Rendező Körmendy Dezső ur. 
Jób Sándor, Fábry Zsiga ur; Vilma leánya, Berzeviczy 
Margit ő. n.; Özv. Domaházyné Jób, buga, Cseh Vikta 
ő. n.; Szenlirmay huszárszázad., Véssey Mihály; 
Szentirmayné, Fekete Emy ő. n.; Tarján főhadnagy, 
Török Aladár ur; Lóránt hadnagy, Krause Dezső ur; 
Bilitzky-Maróth herczeg hadapród, Körmendy Dezső 
ur ; Merlin báró, Quirin József ur ; Szklabonyai, Quirin 
Leó ur; Merlin ügyvédje, Szeőke Imre ur; Jób ügy
védje; Gombossy Gyula ur ; Jób házi orvosa, Günther 
Frigyes ur; Jób inasa, Kadlik Dezső ur; Miska tiszti
szolga, Honkó Pál, Napos káplár, Terray Gyula ur; 
A vadász klub küldöttsége Branszky László ur, Bakkay 
Albin ur, Czillinger János ur, Piso János ur. Súgó 
Schmidt Vilmos ur. Az egyes felvonás közökben az 
akadémiai zenekar működik közre.

— A f. hó 13-án megtartott vadászati gya
korlatról. Borongós őszi idő volt. Az égboltot ólom- 
szinü nehéz fellegek boritolták be. A levegőben alig 
volt észrevehető a megszokott reggeli köd, s igy eléggé 
széles látóhatárt engedett a szemnek. Egész nap szél
csend uralkodott. A vadászat színhelye ez alkalommal 
Selmecz-Bélabánya városoktól bérelt Kecskés község 
feletti erdőrész volt, és pedig: Az első hajtásé a Biely, 
Kamen és Boróka, a másodiké a Rovny, Hutny és 
Bán, a harmadiké a Lausbach és Patrov Bán erdő
helyek. Mindhárom hajtás bájtokkal és kutyákkal vé
geztetett. Az első hajtásban cső elé került egy őzbak 
két őzsuta és egy róka; a másodikban egy őzsuta és 
a harmadikban semmi. A vadászatot rendezték Ambrózy 
Román és Frommeyer István akad, hallgatók. Ez al
kalommal Pszotka Román bányajogász egy őzbakot lőtt.

— Vadászat. Múlt hó végén tartotta a báti 
vadásztársaság első hajtóvadászatát. A G00 holdnyi 
területen hat hajtás történt; felhajtatott összesen: 
12 őz, 3 nyúl, 6 vaddisznó. Elesett 4 őz, 3 vaddisznó, 1 
császármadár. Az érdekes hajtóvadászaton ritka vadász
szerencséje volt Boleman László lévai gyógyszerész 
urnák, ki is egy állásra (stand) 3 vaddisznót lőtt. Leg
közelebbi hajtóvadászat jövő hó elején lesz, melyre 
nagyobb számban lesznek vendégek hivatalosak. (Sel- 
meczről is többen meglesznek hiva).

— Rablógyilkossá!? Németiben. Múlt keddről- 
szerdára menő éjjel Németi községben rablógyilkosság 
történt. Ezen éjjelen ugyanis Fricdmann Samu németi 
sütőmeslert ideiglenesen felfogadott péksegédje, egy 
dorong fával orvul agyba-főbe verte és tőle 40 frtnyi 
készpénzét és óráját elrabolta. A tettes kézrekeritése 
iránt a szükséges lépések megtétettek, de eddig siker
telenül. Az orvul megrabolt és súlyosan megsebesített 
sütőmester állapota életveszélyes. A tettes Selmecz- 
bányán keresztül menekült és rendőrségünk nyomában 
is volt, de elkésve érkezett Garam-Berzenczére, honnét 
a gonosztevő a gyorsvonattal utazott Rutka felé.

— Az Erzsébet-szobor javára 10 frtot adomá
nyozott a selmecz-bélabányai ipartársulat.

— „Több világosság1!“ Ez általános óhaja a 
Selmecz mellékutczáiban lakóknak, hol többnyire 
egyptomi sötétség van éjjente; de ha egyebütt, úgy 
főleg a Felső-Rózsa-ulcza lakóinak van leginkább okuk 
a panaszra. A vízvezetéki munkálatok által feldúlt 
útrészek miatt nappal is veszedelmes az arra járás 
gyalog is, kocsin is. Hát még éjszaka! Valóságosisten- 
kisértés ott éjjel csak három lépést is lenni. Hát 
városba illő állapot az?! Szt-Antal, Berencsfalu 
csak falvak s éjjente van világításuk; e falvak e tekin
tetben megszégyenítik Selmeczbánya városát, hol a 
főutczán kívül nemcsak légszeszlámpát, de még petró
leumlámpát is hiába keresünk; na, kivéve ott, hol 
valami városi tanácsnok vagy főbb tisztviselő lakik. 
Reméljük, hogy e sötét állapotoknak egyszer mégis és 
pedig mielőbb végük szakad. „Több világosságot!"

— „Turisták Lapja" legutóbbi számában ka
lauzunkról igy emlékezik meg: Selmeczbányai Kalauz. 
Tekintetlel a város történetére, nevezetességeire, és 
vidéke leírására. Szerkesztették Tirls Rezső, Szentgyörgyi 
Ede és Abai Ottó. Selmeczbányán, Joerges Ágost 
özvegye és fia kiadása. 1898. Azon kisebb ismertető 
füzetkén kívül, melyet Tirts Rezső tagtársunk Selmecz- 
bányáról még 1885-ben kiadott, nem volt eddig más 
munkánk, mely e nagyérdekü város és kies vidékét a 
turista-közönséggel megismertette volna. Ezen a hiányon 
segít a most megjelent csinos kiállítású füzetke, mely 
aránylag csekély terjedelme (64 lap) mellett is minden 
felől tájékoztat, a mire a turistának figyelme kiterjed
het. A kis munka beosztása a szokásos üli kalauzok 
beosztásától némileg eltér. Nagyon kimerítően tárgyalja 
Selmeczbányának, az Óvárnak, Leányvárnak és a Szitt- 
nyának történetét (e részben főleg Szilnyai József 
nagybecsű történelmi kutatásaira támaszkodva,) azután 
a közlekedési viszonyok rövid megemlítése után a 
várost magát Írja le, talán rövidebben, mint ahogy a 
legtöbb turista óhajtaná, majd a város környékén kí
nálkozó kirándulásokat (Felső-Róna, báró Eötvös 
Loránd-körut, Paradicsom-Tanád,,Tirts-forrás, Gedeon- 
tárna, Honvéd-emlék, Óbányai tavak, Szt. Antal, Mátyás
telő, Kálvária, Kisiblye, Halicsi tó, Szitnya, Dóczy-hegy, 
Vihnye, Szklenó, Sekélyi tengerszem, Saskő, Moder- 
tárna, Szandiik) ismerteti kellő pontossággal, végül az 
általános tájékoztatóban az elszállásolásról, üzletekről, 
bérkocsi viteldijakról stb. valamint a Szitnya Osztály 
utjelzéseiről emlékezik meg A szerzők hálás munkát 
végeztek e kis könyvecske megírásával, melyet tag
társaink meleg figyelmébe ajánlunk.

— Mégis csak jönnek? a színészek I Igaz, nem 
a legjobban választották meg idejövetelük idejét, mert 
félig-meddig beállott mára báli évad; de majd meg
lássuk ; talán sikerül nekik jó erők s jó előadások 
által a közönség pártolását kivivniok. — Az előadást, 
mint értesülünk kedden, a „Négy évszak“-kal 
kezdik meg.

— Ritka szépségű ősz örvendeztet, meg; szinte 
kikivánkozik az ember a szabadba; oly enyhe az idő
járás, szárazak az utak; csak azután a tél ne bosszulja 
meg magát avval, hogy fehér lepedőjét le nem vonja 
márczius végéig ; már azt hinnők, az időjárásra is rá
ragadt valami a századvégi hóbortosságból.

— A budapesti „mensa academica egyesület" 
évkönyve (1893—1898) van előttünk, melyet Gressler 
Jenő, az egyesület elnöke és Tuka Béla, az egyesület főtit
kára városunk szülötte szerkesztett. Ez évkönyvből lát
juk mily nehézségekbe ütközött e nemes intézmény léte
sítése, mely még most sem rendelkezik annyi tőkével, 
hogy mindegyiket ki jogos igényt tarthatna e tápintézet 
jótéteményére, részeltessen is benne ; százat és százat 
kénytelen elutasítani; ez okból felhívás is lett szét- 
küldve az ország minden részébe s igy szerkesztősé- 
günkhez is, adományok gyűjtésére a „mensa academica“ 
részére. Az ifjúság képezi hazánk, nemzetünk jövőjét; 
ez ifjúságnak, a tanuló ifjúságnak minden lehető módon 
meg kell könnyíteni az anyagi létért, a kenyérért való 
küzdelmet, hogy erejét, idejét annál osztatlanabbul 
szentelhesse tanulmányának. A ki tehát nemzetünk 
erejét, s igy tehát az ifjúság javát szivén hordja 
mindenesetre készségesen áldoz nehány fillért oly 
nemes czélra, mint a mensa académica. Szerkesztő
ségünkben is van egy gyüjtőiv, s adományokat neve
zett czélra bármikor készségesen elfógad e lapok szer
kesztősége, mert ezen nemes czélt pártolni erkölcsi 
kötelességének tartja.

— Az uj akadémiai palota tető alatt van, 
nem ugyan egészen, végleg, de a fedélszék kész. A 
falegyenleg bokréta ünnepét megülték a munkások, s 
most már fogalmat alkothatunk magunknak, milyen 
lesz az az uj épület. Kár, hogy homlokzata az országút 
felé nem érvényesülhet egészen a közbeneső házak 
miatt. Ha a tervezett gyümölcsészet berendezésére a 
szomszédos Zlinszky-féle telket szemelnék ki, mely, 
mint azt már több ízben hangoztattuk is, ama czélra 
igen alkalmas, oly tekintélyes komplekszusa volna az 
akadémiának, mely szépségénél s czélszerüségénél fogva 
tán egyedüli volna a maga nemében s mindenesetre 
tetemesen emelné az akadémia s az által városunk 
hírnevét; talán megvalósul e javaslatunk, mert nem 
igen hisszük, hogy a Zlinszky-féle teleknél említett 
czélra alkalmasabbat lehetne találni. Hogy e telken a 
városi faraktárt rendezzék be, annak lehetősége, mint 
minden józanul gondolkozó ember be fogja látni, 
teljesen ki van zárva.

— Dynamitt merénylet Bátban. Heves robba
nás zaja zavarta meg városunk esti nyugalmát f. hó 
16-án esti 8 ^-órak-or. A piacztéren levő Kaufmann 
Kálmán féle üzlet előtt ősmeretlen tettes dynamitot 
robbantott fel. A robbanás oly intenzív volt, hogy 
a legtávolabb eső udvarokban is élénken hallható 
volt és rövid idő alatt a város minden részéből 
összesereglett a nép. A robbanás színhelyére legelő

ször a szomszédban lakó Dr. Sztankay Aba jött ki, ki a 
Kaufmann ház környékén megtalálta még izzón az 
eldurrantáshoz használt gyutacsotésaztcorpusdelictikép 
magához vette. Mint a körülményekből látható volt 
a merénylő Kaufmannak az utczára nyíló pincze ablakába 
akarta dobni a töltényt, miután azonban a rácsot le
feszíteni ideje nem volt vagy munkájában megzavarták, 
a töltényt eldobta s ez a ház előtt explodált, az 
általános ijedtségen kívül egyéb bajt nem okozva. A 
merénylet oka csakis nemtelen bosszú müve lehet, 
mivel Kaufmann általánosan közszeretetben álló régi 
báti lakos alig szolgálhatott okot ilyesmire. A vizsgálat 
folyik. Ezúttal megjegyzem, hogy a selmeczi és hegy
bányai bányamunkásoknak jobb ellenőrzés alatt kellene 
állaniok, hogy a nekik átadott dynamit és lőpor kész
lettel ne üzérkedhessenek. — Ép a tegnapi merénylet 
alkalmával hallom, hogy hetenként megfordulnak Bátban 
robbanó szereket áruló egyének, kik csakis hegy
bányai illetve selmeczi bányamunkások vagy ezek 
kiküldöttjei lehetnek.

— A gyekmekszeretet nevében! Nemzetközi 
gy< rmekvédő-kongresszus lesz a jövő év szeptember 
havában Budapesten. Édes hazánk vendégei lesznek 
a világ emberbarátai és tudósai, a kik eljönnek, hogy 
vei ink a múltak tapasztalatait megvitatva, együttesen 
tanácskozzunk a módok felett, hogyan lehetne a jövő 
nemzedék csemetéit erőteljes szervezetű, nemesen gon
dolkozó, munkás egyénekké nevelni. Be fogjuk nekik 
mutatni azokat az eredményeket, a melyeket hazánk 
az újjászületés rövid évtizedei alatt elért, megis
mertetjük velük azokat az intézményeket, a me
lyeket az emberszeretet létesített és meggyőzzük 
őket arról, hogy mi is érezzük a gyermekvédelem 
szükségességét, ismerjük annak módjait és sem gon
dolkozásunk, sem áldozatkészségünk nem hiányzik, 
hogy a művelt nyugat elismerését e téren is kiérde
meljük. De hogy e kongresszuson méltókép bemutat
hassuk hazánk gyermekügyéf, az egész ország nemesen 
érző nőinek és férfiainak közreműködésére van szük
ségünk. Kell, hogy számszerűleg is dokumentáljuk, 
hogy a gyermekvédelem fontosságától áthatva, a jövő 
nemzedék sorsa iránt nem egyesek, de az egész ország 
szive együtt érez és hogy a javítás eszközeinek meg
szerzéséhez az egész ország kezet fog s egygyé tömö
rülve, vállvetett munkássággal igyekszik bebizonyítani 
hogy nem ismer fontosabb kérdést, nemesebb felada
tot, mint a mely az államfentartó utódok testi és 
szellemi épségéi van hivatva előmozdítani. Bizalommal 
fordulunk hazánk minden emberbarátjához, minden 
egyesületéhez, minden polgárához s kérjük, hogy e 
czélra velünk egyesüljön; nyújtson támogatást erköl
csileg és anyagilag, hogy tündöklő fényben mutathassuk 
be emberszeretetünk nagyságát, mely bennünket a 
kulturállamok színvonalára emel. A kongresszus rész
vételi dija egyénenként csak 5 forint. Működő tanítók
nak és nevelőknek, valamint tanintézeteknek pedig 2 
frt 50 kr. Oly csekély összeg, melynek egyedül a 
kongresszus naplója, mely körülbelül 50 ívni terje
delmű s a gyermekügyre vonatkozó nagyfontosságu 
közleményeknek valódi kincstára lesz, teljes egyenér- 
tékét képezi. Ezenkívül gondoskodni fog a rendező
bizottság arról is, hogy a kongresszuson résztvevők 
mindegyike részesüljön az ily alkalmakkor szokásos 
kedvezményekben, a minők vasúti és hajózási díjmér
séklések, kedvezményes részvétéi a kirándulásokban 
kiállítás megtekintésében s más társas összejövetelek
ben, — mindenek felelt pedig gondoskodik egyes a 
kongresszus czéljaival összeköttetésben álló becses 
nyomtatványok kézbesítéséről. Mindezekről a kongres
szus értesítője fogja a beiratkozott tagokat részletesen 
tudósítani, mely értesítőnek ezentúl megjelenő számait 
minden tag megjelenése után azonnal megkapja. A 
tagsági dijak a bizottság pénztárnokához: dr. Mandello 
Károly úrhoz (Budapest, V. kér. Sas-utcza 6.) külden
dők be, másnemű ügyekben pedig a kongresszusi iroda 
vezetője: Scherer István ur (Budapest, VIII. Sándor- 
utcza 38.J ad felvilágosítást. Hisszük és reméljük, hogy 
hazánk müveit közönsége, hatóságai és egyletei töme
gesen csatlakoznak hozzánk. A gyermekvédelem és a 
gyermekszeretet nemes eszméje nem egyéni feladat, 
ezreknek kell közreműködni, hogy biztosan rakhassuk 
e a szebb jövő alapját, melynek munkásai a meg
mentendő gyermekek lesznek. Budapesten, 1898. okt. 
havában. A kongresszus előkészítő-bizottsága nevében : 
Rakovszky István, elnök. Gróf Teleki Géza, az igazga
tóság elnöke. Dr. Katona Béla, az igazgatóság ügyvivő 
alelnöke. Báró Dániel Ernőné, az ünnepélyrendezö 
bizottság elnöke. Dr. Kovács Gyula, a kiállítási bizott
ság elnöke. Báró Malcomes Jeromosné, a jótékonysági 
szakosztály elnöke. Péterfy Sándor, a paedagogiai 
szakosztály elnöke. Dr. Bókái János, az orvosi szak
osztály elnöke. Rákosi Jenő, az irodalmi bizottság 
elnöke. Dr. Csemeghy Károly, a jogi szakosztály elnöke. 
Gr. Teleki Géza, az emberbaráti szakosztály elnöke. 
Dr. Mandello Károly, pénztárnok. Scherer István, titkár.



1898 november. 20. SELMECZBANYAI HETILAP 3

A midőn a nemzetközi gyermekvédő kongresszus eme 
felhívását és az alább olvasható „Hülyék menháza" 
czimü czikkelyét közöljük, egyben kérjük azokat, kik e 
kongresszus tagjaiul belépni akarnak, hogy ebbeli szándé
kukat szerkesztőségünkben bejelenteni szívesek legyenek. 
— H ü 1 y é k m e n h á z a. Magyarországban a legutolsó 
népszámlálás adatai szerint 15’894 hülye egyén él s 
ezek számára egyetlen állami intézet áll fenn, a melybe 
csak gyermekeket helyeznek el. A felnőttek szakszerű 
ápolásáról és foglalkoztatásáról mindez ideig nem 
történt gondoskodás s ezek a község rémei maradnak 
s bárha látszólag ártalmatlanok, sohasem biztos senki 
sem, hogy egy ilyen szerencsétlen felizgult pillanatban 
nem-e öt fogja életveszélyesen megsebesíteni. Ez tör
tént nem régen, amidőn az ilyen felizgatott szeren
csétlen a gyanútlanul haladó községi bírót szúrta le 
egy konyhakéssel. Ezeknek a szerencsétleneknek csa-k 
zárt intézetekben van helyük, ahol gondos ápelásban 
van részük s a hol megfelelő foglalkozással telik el az 
idejük. Ilyen intézetet létesített a „Szeretet" országos 
egyesület, — mely hazánk fenkölt lelkű herczegprimá- 
sának Vaszary Kolosnak védnöksége alatt alakult meg 
s a melynek elnökei gróf Batthyány Gézáne ésRakovszky 
István — Budán a legegészségesebb helyen, a mely 
intézet deczember hóban nyílik meg. Ez intézetben 
600, 400 és 250 frt évi díjért fogadnak ‘el ápolásra 
10 éven felüli korban levő mindkét nembeli hülye 
egyéneket, azonkívül vannak ingyenes helyek is vagyon
talan hülyék számára. Jelentkezni lehet Scherer István 
egyesületi titkárnál (Budapest, VII., Sándor-utcza 38. 
sz. a.), a ki a szükséges útbaigazítást s bővebb fel
világosítást bárkinek szívesen megadja.

— Kimosok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Miután több zainber fordulta hozzám, hogy zokoskodásaimat 

muszáj nekomnek folytatni, zakkor sak aztat povedálom, hogy furcsa 
az, ha zember idegenbul kerüli zide zis csinálja mindgyárt nagy 
zadosságot, is zurasságot mikor zitteni Náezkónak zesztett enni nem 
lehet.

Az is furcsa, mikor zadnak engedilyt zakár milyen zidegen 
komédiás zembernek pénzt szerezni, de becsületes zitteni zember 
pénzszerzését zakodályozni, fontos és jó dolognak tartják.

Zokoskodnyi többet nem fogom sak a jövő héten. Addig is : 
„Pohvalen“.

HIRDETÉSEK.

arácsonyi 
ajándékul 

ajánlom a n. é. közönségnek a 
Főtéri üzletemben kapható követ
kező árukat: — Legújabb divatu 
női kalapok, finom karmantyúk, 
szőr sapkák, gallérok, téli kez- 
tyiik, kendők, gyermek ruhák és 
kabátok, kötények, fehérnemüek, 
téli czipők és valódi orosz sár- 
czipők, gyermek játékok, finom 
albumok, emlékkönyvek, hímzett 
szivar- és pénztárczák, legyezők, 
báli keztyük és czipők párisi 
illatszerek, férfi kalapok, nyak
kendők, Jager-ingek és c szakba 
vágó árukat mind gazdag vá
lasztékban. KitQnö tiszteletlel

Herczog M.

Dukász Gyula üzleti jelentése.

Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel 
értesíteni, hogy

alföldről hozott, teljesen hízott 
fiatal sertéseket árusítok.
Tudakozódhatni hentes üzletemben.

Kiváló tisztelettel

Barth Antal,
hentesmester.

Kosztadás.
Van szerencsém tudomásul adni, hogy lakásomat 

a Gsernák, előbb Ertl-féle, az apácza zárda melletti 
házba tettem át és ott olcsó áron adok jó ebédet és 
vacsorát.

A koszt házhoz hordva is olcsón kapható.

özv. Száder Józsefné.

A furcsa nagy Mogul.
Valahol jó távol, nagy tengereken túl 
Kormányzott nem régen egy barna nagy Mogul. 
Nagy volt a czime bár kis ember a koma, 
Ravaszkodni ámde tudott mint a róka; 
Roppantul szeretett siirün parolázni, 
S kivel ezt megtette, jó volt rá vigyázni, 
Hogy be na csapódjék, mert róka ö kelme 
A suttyóm — becsapást kitűnőn értette, 
S volt ott, hol ez a kis nagy Mogul kormányza, 
Több szegény ember is, ki szemére hányta, 
Hogy a kormánya rossz, nem ér egy fabaktát, 
Mást se tud, mint a szót szaporitni s aktát.
Hja de a Mogul a módját ismerte, 
Hogy lehet sunyizni s a panaszt le verte. 
De mégis megesett egy roppant furcsaság, 
Olyasmit mondott el, hogy ez a nagy világ 
Csodálva nézett rá: „Mit igy nyilatkozik! 
Az a kis nagy Mogul és még hivatkozik 
Hatalmas kormánya nagyszerű rudjára, 
Mely pusztít mindenkit, ki áll az útjába?!" 
És e csodálatba néma lett a panasz, 
S örvendett ennek a nagy Mogul, a ravasz. 
De nem soká tartott rengeteg öröme ; 
Egyszer csak az idő lassacskán eljőve, 
Midőn nagy öröm lett abban a városban, 
Hol kormányzott vala, a Mogul magában. 
S ujjongva kiálták: „Nagy bajon estünk túl . . . 
Megbukott végtére ez a kis nagy Mogul!!!“

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy a terasszon 
a Hungária szállóval szemben lévő üveg, porczellán, lámpa stb, raktáromat s illetve

= áruházamat az őszi évadra =
oly gazdagon szereltem fel, hogy bármely nagyvárosi hason üzlettel bátran versenyezhetek.

Raktáron tartok : kristály, vésett és festett sör, bor és likőr, Karlsbadi porczellán 
és angol majolika, asztali, kávé, tea, mokka készleteket, tömérdek porczellán és 
majolika figurákat és szebbnél-szebb nippeseket, asztali és függő, irodai és üzletekbe 
való legjobb minőségüeknek elismert Ditmár és Brünner-féle lámpákat; tükröket, ké
peket, tea és toilette asztalkákat, vasból készült mosdó asztalokat, hajlított faszékeket; 
aranyozott, diófa, mahagán és palizánder faléczeket, melyekből olcsón, jól és gyorsan 
készítek, az adott méretek szerint kereteket és mindenféle üvegnemüeket.

Elvállalok mindennemű üveges munkákat és porczellán ragasztásokat, mely 
utóbbiak saját kombináczióm szerint lesznek eszközölve, úgy, hogy hidegnek-melegnek 
is ellentállanak.

A nálam vásárolt árukat szakszerűen ingyen csomagolom és bármily távolságba is 
az adott czim alatt megküldöm.

A midőn a n. é. közönséget arról biztosi thatom, hogy jutányos árak, pontos 
kiszolgálás, kifogástalan áruczikkek nyújtása által teljes megelégedését kiérdemelhetnem 
főtörekvésem leend, egyben kérem nagyrabecsült pártfogását.

Kitűnő tisztelettel
Dukász Gyula.

Selmeczi

pletykamentes hírmondó.

Gyár: Alsó Hánwr. Barsmegye.
Gyári főraktár: BlJBAl* EST, Ai ílrássy-iit 39. (I. ein.) 

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

Szerkeszti: Bárki.

A Híradó „Mi furoea?" ezimű rovattal lett gazdagabb, 
a mely a furcsaságok egész özönét tálalja kis számú, de halálmeg
vetéssel kitartó közönsóge elé. Ha újságunk nem volna pletykamentes 
hírmondó, szemelvényeket is közölnénk belőle, de igy megfosztjuk 
t. olvasóinkat ettől az élvezettől. Mivel azonban ezek a furcsaságok 
rosszabbak a baeillusoknál, félünk, hogy — ha mi igazi furcsaságokat 
akarunk írni, toliunkat megfertőzteti ez a bacillus és irályunk is 
vétkezik az újságírás nemes ezéljai ellen.

A furcsánál van még furcsább is; hogy mi lehet az, arról a 
jövőben olvashatnak t. olvasóink, addig is ne tekintsék furcsának, 
hogy igaz furcsa híreket nem közlünk, de félünk attól, hogy 
fellázad ellenünk a papír, fel a nyomtató betű, fel mieden jó Íz
lésű ember, ha a legújabb tüneményt, a Bajtó bacillust ignorálással 
meg nem öljük.

mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona,
saját vagy adott rajzok szerint előállít:

m i ii <1 enne in n e z ii « t n i* n t9
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

kat, gyertyatartókat, serlegeket, 
dísz-emléktárgyakat és verseny dijakat, 

mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 
pipere-tárgyakat, stb. stb.
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Heider Emil-féle Morva- 
Schönbergi vászon.

Nagy nyakkendő választék 
igen olcsó árakban !

Szőnyeg raktár!

Karmantyúk és női sipkák !

élsz Adolf nagy áruháza Selmeczbányán. (Deák F erencz-utcza)!
-------—---------- ------ -----------------______----- _____

Női kelmék, díszek, fűzők, esernyők, barchcttek, ágy és áztál térítők, paplanok, berlini 
kendők, női sálok selyemből és berlini gyapotból, gyermek és női harisnyák, legdivatosabb 
kötött és szarvasbőr keztyük, csipke és más függönyök, damaszt áruk, kanafaszok, 
siffonok, törülközők, portörlők, damaszt grádlik, zsebkendők, legújabb divatu batiszt 
és siffon úri ingek, nyakkendők és minden féle úri divatczikkck gazdag valász'ékban, 
minden nemű lábbeliek, egyedüli elárusitása a híres assbest talpoknak (40, 80, és 120 
kr.) s^b. stb.

Feltűnő olcsó árak! — Tartós, kitűnő áruczikkek!

Függő, 
asztali, 
zongora, 
irodai és 

üzleti
lámpákat

csakis
Ditmar és
Brünnertől 

tartok
a 

legújabb 
égőkkel.

1898. évi 2283. számhoz.

Hirdetmény.
A selmeczbányai m. kir. központi kohóhivatal 

birtokát képező mintegy 55 katastrál hold gazdasá
gilag kihasználható terület u. n. Nagy-Lintich 
1899-ik évi január hó 1-től 5 évre egészben, vagy 
részletekben haszonbérbe fog adatni.

A nyilvános árverés f. é. deczember hó 15-én 
d. e. 10 órakor lesz a selmeczbányai kir. kohónál 
(alsó kohó) megtartva megjegyezvén, miszerint az ár
verés megkezdéséig szabályszerűen kiállított Írásbeli 
ejánlatok is fogadtatnak el.

Az árverezők kötelesek as árverés megkezdése 
előtt 10 °/0 bánatpénzt lefizetni, mely összeg az árverés 
befejezte után a kevesebbet Ígérőnek azonnal vissza
adatni fog, míg legtöbbet ígérőnek bánat pénze a 
leteendő biztosítékba — mely egy évi haszonbérnek 
felel meg — be fog számittatni.

A részletes föltételek a selmeczbányai m. kir. 
kohóhivatal (felső kohó) irodájában a hivatalos órák 
alatt tudhatok meg.

Selmeczbánya 1898. évi november hó 7-én.
M. kir. kohóhivatal.

Karácsonyi 
xxx ajándéknak 
semmi sem lehet alkalmasabb egy 

jól járó óránál.
Ajánlom a n. é. közönség becses figyelmébe 
nagy óraraktáramat, melyben mindenféle zseb, 
fali- és ingaórák 2 írttól feljebb kaphatók jót
állás mellett.

Kiváló tisztelettel

Picin Alajos.

Ajánlom a n. é. közönség b. figyelmébe a legújabb 
valódi angol, majolika, karlsbádi porczellán, asztali, kávé, tliea 
mokka és mosdó készleteket. Teljes mennyasszonyi kelengyék 
egy mintában. Kiváló szép falidiszek, virágtartók, figurák külön
féle szentszobrok, nippek, sör, bor és likőr készletek. Dús kép 
és tükör választék. Mosdó asztalok, és hajlított faszékek, valamint 
a közegészségügyi követelményeknek megfelelő köpőcsészék. 
Képkeretezéseket és ablak bevágásokat mélyen leszállított 
árban eszközlök. A nálam vásárolt áruk oly szakszerűen lesznek 
csomagolva, hogy azokért a felelősséget magamra vállalom.

A n, é. közönség b. látogatásait kérve vagyok
teljes tisztelettel

Stark Mihály,
üveg- és porczellánáruház tulajdonos.

Egy jó házból való fiú tanulóul azonnal felvétetik.

Átadó üzlet Bálban.
Bát (Hontmegye) nagyközségben a főtéren lévő 

fűszer, festék, bőr, vas, gabona stb. üzletemet, melyben 
dohánytőzsde, váltóürlap és bólyegeladás is van, 
kedvező feltételek mellett, miután a magán életbe 
szándékozom visszavonulni, átadom, esetleg a tulaj
donomat képező házzal együtt, melyben az üzlet van, 
szabadkézből eladom.

Az átvevéshez szükségelt készpénz 2000—3000 frt 
Bővebb felvilágosítást ad :

Kaufman Kálmán, tulajdonos
ISísifbem.

Uj üzlet megnyitás!
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség b. tudomására 

adni, hogy az itteni piaczon, a Fő-téren lévő és J. Wankovits L. 
ur tulajdonát képező házban egy
nagy és kis elíirusitás melletti bor, palaezksör,

pálinka és likőr árudát rendeztem be,

a melyben a legolcsóbbtól a legfinomabb minőségig terjedő bort és 
palaczksört, valamint a legekszkvizitebb likőröket, rumot és konyakot 
tartok raktáron. — A legnevezetesebb bevásárlási forrásokkal való 
összeköttetésem egyrészt, másrészt pedig azon tántoríthatatlan 
üzleti elvem, hogy csak a legjobb minőségeket, a lehető legolcsóbb 
árakon fogom árusítani, felbátorítanak arra, hogy a nagyra becsült 
közönség támogatását kérjem azon biztosítással, hogy főtörekvésem 
leend a belém helyezett bizodalmát meg is érdemelhetnem.

Mély tisztelettel

Rosenfeld József.

Kérje,
&') (ontüiental 
PdCűeCpl éomparu/.

oilághlrii spanyol és portugál, 
borait

. Sherry
Portbor
Malaga 
Madeira 
Tarragonastb.

Kaphatók az össz’es finomabb 
fűszer és csemege kereskedé
sekben^, oalamint poharanként' 

az előkelőbb szállodák, kávéházak és vendéglőkben. 

Sq/átfwk: Budapest
csaki-S: JVKossuth-Lajos és Ujoilág ukoza 

sarkán, a Gentry-Oisinooarszemben .

„Bodega“-borok főelárusitói Selmeczbányán

Ernst Zsigmond és Krausz V. G.
Poharanként! eladás:

Márkus JM. czukrászatában.

Kitűnő jóságu gyöngyösi 

és báti édes must 
kapható Bog’ya János szt-háromságtéri vendéglőjében 40 1£X».

Tisztelettel
Bogya János.

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

üveg-, porczellán-, lámpa-, tükör- és képraktára Selmeczbányán
Deák Ferencz-utcza — (Ochtendung ház).

Rendkívüli naív választék és feltűnő olcsó árak!!
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Tudomásul !


