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A pálinkaivás korlátozása.
Január elsejétől a kis, úgynevezett szatócs

boltokban a pálinkakimérés tiltva lesz, igy ren
deli ezt az uj szesztörvény. Mint másutt, úgy 
a selmeczbányai kiskereskedők is sajogva pa
naszolják ezt és szemben a legkeresettebb áru- 
czikk árulási jogának megvonásával, mi őszinte 
részvéttel vagyunk a valóban existencziájában 
megtámadott kiskereskedők iránt, sőt együtt 
érzünk velők. Mindennek ellenére dicsérjük a 
törvényt és azt kell kívánnunk, vajha az ország
gyűlés ne állana meg e félrendszabály előtt.

Mert kétségkívül az eddig mindennél előbb 
való fiskális ügynek feladását jelenti, ha leg
alább a szatócs-boltok, czukrázdák, bodegák 
nem versenyeznek egymással a pálinkaitatásban. 
Ha az utczán való kimérés, a poharanként el- 
árusitás, mely mind megtette a magáét a nép, 
a munkásosztály nagy részének elziillésére, — 
megszűnik.

Sehol a világon nem ismerünk államot, mely 
polgárainak a pálinka ivásra és igy az iszákos- 
ság szenvedélyének kielégítésére annyi alkalmat 
nyújtana és oly sok formát tökéletesítene, mint 
a mienk. Norvégiában csak orvosi rendeletre 
kapnak pálinkát s ismeretes az a néhány év 
előtt történt eset, hogy a svéd-norvég király 
norvég hajón utazván, szeszes italok felhozását 
hagyta meg a norvég matróznak, az pedig előbb 
ellenkezett, aztán felhozta a szeszt, de a ten
gerbe dobta. Nevelés és tanítás oly mélyen 
vésték már a norvég szivekbe a szeszes italok-

Morganatikus házasság.
— Aktuális téma. —

Egy készülő morganatikus házasságról beszél most 
mindenki: Ferencz Ferdinánd trónörökösünk házasuló 
szándékáról, Chotek grófnő, Frigyes főherczeg nejének 
udvarhölgyével. Mi a morganatikus házasság s melyek 
a következései arra a fejedelmi vérre nézve, mely csa
ládi életét ily házassággal kívánja megállapítani, — 
elmondja világosan a régi jó Marcziányi lovag, ki szak
tekintély volt az eféle kérdésekben.

A morganatikus szó a morgjan régi gót szóból 
ered, melynek jelentése: megrövidíteni, korlátolni. Itt 
az asszony egyenlő jogát a házasságban rövidítik meg, 
latinul: Matrimonium ad morganaticam, vagy: matri- 
monium ad legem salicam (házasság balkézre.) A mor
ganatikus házasságban a nem egyenlő születésű nő és a 
gyermekek a férj és apa születési előjogaiból ki vannak 
zárva. Az ilyen házasságnak lényege és ismertető jele 
az, hogy először: a belőle származó gyermekek egy 
esetleges trónutódlásból, mely apjukat adandó alkalom
mal megillethetné, kizáratnak; másodszor: hogy a 
belőle származó gyermekek, daczára annak, hogy a 
házasságot sem az egyházi, sem a polgári törvény 
szempontjából nem lehet megtámadni, az egyenlőtlen 
születésű anya nevét és rangját öröklik ; harmadszor 
pedig: hogy a házasfelek egyike vagy egy suverén csa
lád tő- vagy egyik mellékágából, vagy pedig ama fő
rangú nemzetségek valamelyikéből származott legyen, 
amelyek 1825-ben a mediatizálás után a szuverén há- 

nak, kivált a pálinkának vészes hatásait, hogy 
ott már maga a nép, mini egészsége elleni me
rényletet utasítja el magá;ól a nálunk oly nép
szerű „egy két kupiczát.“ Amely egy-kettőből 
lesz a tizenkettő, aztán a szokásos pálinkázó, 
később a szenvedélyes iszákos s egy nemzedékre 
rá — a korcs utódok, a csenevész férfi faj. 
Jól ismeretesek az angol temperancze-egyesüle- 
tek is, melyek egyetlen czélja, hogy az alsó 
néposztályokat a mértékletes életre, főleg a 
szeszes italoktól tartózkodásra szoktassa. Álta
lában azt tapasztaljuk, hogy a szabad, mü
veit nemzeteknél az iszákosság ritka tünemény; 
szolgaságban senyvedő és műveletlen népeket 
azonban könnyen ejt hatalmába. Egy okkal több, 
hogy örüljünk az uj szesztörvénynek.

Örüljünk ? Hát nem marad meg a sok korcsma, 
a hol pálinkát mérnek? I)e az egészen más. A 
szatócsbolt a gyönge jellemüek elcsábitója. Al- 
kalomnyujtás arra, hogy ha az illető bármily 
csekély házi szükségletért befordul a szatócs 
boltba az elébe rakott ingerlő üvegek „boro
vicska", „szilvonum", „rozsolis", rum és hasonló 
nemes tartalma közvetlenül előtte legyen, hogy 
egy pakli három krajczáros dohány beszerzése 
alatt már felébredjen benne az örökösen lesben 
álló italvágy. Tényleg úgy van, hogy a mi népünk 
soraiból korcsmába az megy, aki nagyon ur a 
háznál, aki független, vagy aki e részben a 
házanépével megalkudott. De ahol az iszákos- 
ságra hajló gyenge alany, pl. a felnőtt legény, 
vagy a jó házastársat biró házastárs a családi 
életben megtalálta a maga kicsapongásának okos 

zakkal egyenlő születésüeknek nyilváníttattak. Oly házas
ságoknál, melyeknél a férfi egyenlőtlen születésű, a gyer
mekek — úgy, mint közönséges házasságoknál — az 
apa nevét és állapotát követik. A rendes udvari házas
ságoknál különben az az eset is előfordulhat, hogy 
dinasztikus és egyéb politikai érdekekből a gyermekek 
nem az apától, hanem az anyától öröklik a születési 
előjogokat s a trónutódlás jogát, mint például Mária 
Terézia és Lotharingiai Ferencz közt és száz évvel 
később a Viktória királynő és Szász-Kóburg Albert 
herczeg közt kötött házasságoknál történt. A születés 
utáni rangegyenlőség, tudniillik az egyenlő születés 
fogalma és elve hajdanában általános felletel volt a 
nemesség házasságainál, és első föltevés arra, hogy 
a házassági jog leglényegesebb része, a házasfelek egyen
lősége meglevőnek tekintessék és hogy a nemesi elő
jogok a gyermekekre átszálhassanak. E jogviszony tisztán 
germán eredetű és ennélfogva többnyire csak a ger
mán eredetű népeknél divatos. Angliában ily értelmé
ben vett mesalianceokat sohasem ismertek, ép oly 
kevéssé az udvarnál, mint az arisztokráczia köreiből 
s a britt főrangú századok óta előszeretettel házasodott 
össze a gentryvel és a polgársággal, anélkül, hogy ezáltal 
historikus fényén, tekintélyén és gazdaságán csorbát 
ejtett volna, sőt ellenkezőleg, mondható, hogy mai demo
kratikus korszakunkban is közmondásos életre valósá
gát főleg annak köszönheti, hogy kék vérét folyton 
egészséges piros vérrel frissítette. Épp oly kevéssé is
merte az avitikus magyar rendi alkotmány és Verbőczy 
a fejedelmi, vagy nemesi mesalianceok modern fogal
mát, ami különben is magától is érthető oly választó
királyságban, a milyen a magyar volt, hol a dinasztiát 
a nemzet kebeléből emelték a trónra, továbbá oly 
nemességnél, mely egyszerre, mint tömör egység alakult 

fékezőjét: ott a korcsma a rövidebbet húzta. 
Oda elmenni egy önálló elhatározás kellett, 
aminek ellene lehetett szólani. Korcsmába menni 
több idő, több pénz, több vágy kell. Tehát több 
érvet lehet az elmenés ellen felhozni. Eltitkolni 
az odamenést a korcsmái nyilvánosság miatt le
hetetlen. Azt pedig senki sem mondhatta, hogy 
nem inni ment oda: ezért a legjámborabb mun
kás vagy paraszt is kinevette volna a maga 
czimboráját. Mindez a kis boltnál máskép van. 
Oda elmehet minden nénémasszony mindennap 
tízszer a legkülönbözőbb és részben valódi ürü
gyek alatt. Most tü kell, most ezérna. Most 
a bors fogyott ki, most meg az eczet. A kis 
boltok nem szeszbül keletkező forgalmát is 
nagyon emelték ezek a szükséges ürügyek: 
ez egy okkal több, annak elhivésére, hogy a 
törvény a szatócsokat valóban sújtja. Ha a más
hol jól őrzött asszony vett egy kis sót, vagy a 
gazda egy kis szekérkenőcsöt, vagy ostort, hát 
felhajtotta azt az egy-két kupiczát. Ki beszél 

ff

róla? 0 bem, a boltos sem. Ha nincs pénz, nem 
baj: a boltos jó, ad az hitelbe; húz egyet a 
krétával a hátulsó ajtó falára és rendben van. 
Majd kamatostól jön vissza az a komisz szilva
szesz, meg az az erős törkölypálinka.

Valóban bámulni tudjuk a pénzügyminisztert, 
hogy az állam jövedelmek csökkentésében eny- 
nyit merészelt. Ez azt jelenti, hogy az ország ethi- 
kai alapra lépett és legalább országos törvé
nyek nem fogják szertelenül szolgáltatni a bűnre 
csábitó alkalmakat.

meg a nemzet javából s a melynek minden tagja kard 
és paizs viselésére jogosultnak érezte magát.

Az egyenlőszületés princzipiuma ezidőszerint csak 
a szuverén családoknál és Németország úgynevezett 
magas nemességénél bir még jelentőséggel. A hajdani 
német birodalom e magas arisztokracziájának a biro
dalom feloszlása után az 1815-iki aacheni konferericziá- 
nak jegyzőkönyve értelmében, a németszövetségi törvény 
1818. november 7-én alkotott czikkelye s a német 
szövetségi aktának I. Ferencz császár által 1825. augusz
tus 19-én szentesített stipulácziója nyomán az összes 
szuverén házakkal való egyenlő születési joga adomá
nyoztatok. E jog pedig azt jelenti, hogy ha például 
egy osztrák főherczeg, egy orosz nagy herczeg, vagy 
porosz királyfi egy ily „egyenlőszületésü“-nek elismert 
főúri család leányát nőül veszi (legyen e család her- 
czegi, grófi, vagy bárói is) ez által nem köt rangján 
alóli házasságot s nincs ok rá, hogy az illető hölgygyei 
morganticze összekeljen, amennyiben e házasság a 
férfi rangjához illőnek vétetik. A feleségül vett nő az 
esküvő után férje összes születési előjogainak részesévé 
válik és annak rangja állapotát, követi, t. i. a többieknél 
egyenrangú kir. herczegnő, fő- vagy nagyherczegnő, 
esetleg királyné is lesz.

Példa rá Frigyes cs. és kir. főherczeg házassága 
az efféle magas családból származott Groy—Dülmen 
Izabella herczegnővel, ki e házassága által egyenrangú 
osztrák főherczegnői méltóságot nyert, mig a még oly 
előkelő, régi és gazdag, de nem mediatizált herczegi 
házak leányai legföljebb morganatikus frigyben egyesül
hetnek szuverén családok vérbeli herczegeivel, ami utó
végre is, eltekintve a házasság hivatalos elismerésétől 
és nevétől, mégis csak mesaliancze-számba megy. Vilá
gos tehát, hogy a magas nemesség nem azonos a fő-

Meg jelen mindén vasárnap.
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KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hir. Baltik Erigyes dunáninneni ke

rületi ágost evang. püspök tegnap szombaton váro
sunkba érkezett, hogy az átalakított lyceumi épületet 
megszemlélje és vasárnap az uj berencsfalusi templomot 
beszentelje.

— Érdekes vendége volt városunknak a minap 
Báró Hellenbach dzsidás kapitány és szlavóniai nagy
birtokos személyében, ki egy peres ügyben őseire vo
natkozó adatokat jött ide gyűjteni. Tudva levő dolog, 
hogy a Hellenbachok városunk történetében nagy sze
repet játszottak és egyik közülök kamaragróf is volt. 
Hogy mily eredménynyel járt el kutatásában báró 
Hellenbach, azt nem sikerült megtudhatnunk.

— Kinevezés. Vattay Nándor bányagyakornok 
akad, tanársegédnek Handel Vilmos dr. díjas joggya
kornoknak lett kinevezve.

— Házasság1. Dr. Mangler Béla nagyidai orvos 
e hó 18-án Hegybányán házasságot kötött Barsi Ilonka 
kisasszonynyal, özv. Barsi Rezsőné bájos leányával. —- 
A fiatal pár esküvő után Nagyidéra utazott. — Özv. 
Urbán Miklósné Irén leányával e hó 25-én kötött há
zasságot Bélabányán Gedeon Lajos budapesti állam
vasúti hivatalnok.

— Halálozások. Zalányi János lyceumi tanár 
neje szül. Ábrahám Irén alig negyvennyolez órai beteg
ség után, életének 25-ik, boldog házasságának 6-ik 
évében e hó 22-én meghalt. A boldogult fiatal, jó lelkű, 
szép asszony elhunytat férjén és három kis árvácská
ján kívül kiterjedt előkelő rokonság gyászolja. — Te
metése, melyen a lyceumi és gymnásiumi tanári kar 
testületileg vett részt, nagy részvét mellett ment végbe 
e hó 24-én. —■ Megemlítjük itt azon mindenféle, tálán 
rosszakaratulag is koholt híresztelésekkel szemben 
melyek a fiatal asszony halálát foghúzásnak és elalta- 
tásnak akarnák betudni, hogy ebből egy szó sem igaz, 
mert halálát orvosi megállapodás szerint a nála nagyobb 
vehemencziával fellépett kanyaró és az ez szülte vér
mérgezés okozta csakis.

Steiner Bernát köztiszteletben álló kereskedő törv. 
hat. biz, tag Ilona leánya, életének 22-ik évében e hó 
24-én elhunyt és nagy részvét mellett lett 26-án elte
metve.

— A katholikus nőegyesület csütörtökön a 
Kolos intézetben Vágner Józsefné elnöklete mellett 
választmányi gyűlést tartott, a melyen a buzgó választ
mányi tagok a közelgő karácsony alkalmával felruhá
zandó szegény iskolás gyermekek tárgyában értekeztek 
és elhatározták, hogy 40 leánygyermek lesz ruhával és 
czipővel ellátva. Tárgyaltatott ez alkalommal a város 
tanácsának a létesítendő árva- és szereletház ügyébeni 
átirata és határoztatott, hogy az egyesület pénztára 
javára a farsang első felében bált rendezni fog. Er
zsébet napján november hó 19-én testületileg vesz 
részt az egyesület a Nagyboldogasszonyról czimzett 
templomban tartandó isteni tiszteleten. A karácsonyi 
ajándékokra nézve a ruhaszövetek és hozzávaló, valamint 
a czipők bevásárlására az elnök, esetleg alelnök, Eckert 
Dismasné, Mihálik Istvánná és a. titkár küldetnek kj 
azzal, hogy a ruhanemüek ez idén Weiner Lipót üzle
tében vásárolandók. A ruhanemüek kiszabása a „Kolos" 
intézetben történik, a hol is a karácsonyfa is felállí
tandó és a kiosztás is foganatosítandó lesz és pedig 

nemesség szóval, amely nálunk gyűjtőneve valamennyi 
herczegi, grófi és bárói nemzetségeknek. A magyar főúri 
családok közül csak kettő tartozik e magas nemesség 
soraiba, melyet eleetrissimus (Erlaucht) czim is megillet: 
az Eszterházyak és a Pálfíyak, kik a hajdani német 
birodalom területén főnemesi uradalmakat (Allodial 
Güter) bírtak s a német császár hűbéresei voltak.

A kékvérű equiparenczia és a morganatikus házas
ságról mondottakból könnyen látható, hogy a volt 
bolgár fejedelemnek, Baltenberg Sándor herczegnek, 
Loisinger Johannával kötött házassága egyáltalában 
nem tartozott a morganatikus frigyek sorába. A Batten- 
berg-család ugyanis nem Németország magas nemes
ségéből való s ez osztály minőségénél fogva nem is 
tartozhatik oda. amennyiben a német, birodalom idejé
ben még nem is létezett s csak 1858-ban kapta meg 
a nagy herczegi rangot.

A spanyol királyi házzal nemrégen még közelebbi 
vérrokonságba lépett Teck herczeget, a Würtenberg 
Sándor herczeg és egy magyar főrangú nő: Rnédey 
Klaudia grófnő közötti morganatikus házasságból szár
maznak. A Teck herczegi család ősanyjának, Rhédey 
Klaudia grófnőnek egyenlőtlen születéséről különben 
szó sem lehet, amennyiben a Rhédeyek Aba királyi 
nemzetiségéből származnak, melyből Aba Sámuel Szent 
István sógora, 1041-től 1043-ig Magyarország királya 
eredt. Mindeneseire említésre méltó, hogy az angol 
trónörökös fiának, Anglia eshetőséges királyának neje 
anyai ágon magyar eredetű.

B. K. 

karácsonyestét megelőző vasárnap d. u. 3 órakor. A 
ruhák kiszabására önként vállalkoznak: Hausdorfer Jó- 
zsefné,Eckert Dismasné.Müller Ernőné és Papp Györgyné. 
Ezen karácsonyi segélyezéshez önként hozzájárulnak 
Krausz Kálmánná, Eckert Dismasné, Hausdorfer Józsefné 
5—5 frttal, Papp Györgyné 2 ruhát megvarrat és 1 
frtot ad, N. N. 2 ruhára való szövetet és 6 pár ha
risnyát ad, Mihalik Istvánná 2 ruhát megvarrat, Ács 
Józsefné 2 ruhát megvafrat, Müller Ernőné 3 ruhát 
megvarral és Schmidt Ferenczné 2 ruhát ád. Ezen 
kegyes adományokat a.jelenlevők jelentették be, de 
ezeken kívül valószínűleg, az egyleti választmány távol
levő tagjai is fognak még adakozni, hogy azután a 
segélyezés minél hathatósabb lehessen. Az árva és 
szeretetházra nézve hosszabb eszmecsere után a választ
mány kijelenti, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az 
egyesület közgyűlése elé ezen tárgyban határozott aján
latot tegyen, miután a tervezett árva- és szeretetházra 
nézve nem tudja, hogy ennek szervezete milyen lesz? 
mi lesz olt az ápolási költség, vagy nevelési dij? mi
képen helyeztetnek el ott a gyermekek, vagy felnőttek ? 
mily jogokat nyerné a nőegylet bizonyos évi pénzösszeg 
fizetése által? stb. Ezen! határozatról külön átirat
ban értesítendő a város tánáesa.

— A Geramb J. József Unió bányatársulat köz
gyűlése lovag Berks Róbert kir. kamarás elnöklete 
alatt e hó. 24-én ment végbe. A- közgyűlés az elnök 
jelentését tudomásul vette és Hain Ferencz eddigi 
czimzetes bányaigazgató); valóságos bányaigazgatóvá 
választotta meg. , .

— Beszámoló beszédet fog legközelebb tartani 
a selmeczi választó közönség élőit Farbaky István orsz. 
gyűlési képviselőnk, miutpazt a város hivatalos lapja 
hírül hozza.

— A reformáczió emlékére ma vasárnap ünnepi 
istenitisztelet lesz a helybeli ág. evang. templomban, 
melyen a lyceumi tanári kar és ifjúság is részt fog 
venni. — Az egyházi nagy ünnepi beszédet Handel 
Vilmos föesperes tartja.

— A vörös-kereszt egylet helyi választmánya 
az ismert tárgysorsjáték húzását e hó 25-én d. u. 3 
órakor ejtette meg. A nyeremény tárgyat, egy szép, mű- 
becscsel biró kép, a 244.' szám sorsjegygyei Breznay 
Géza akad, hallgató nyerte meg.

— A halottak estéjén. (Visszaemlékezés.) Jövő 
szerdán ismét fényt fognak árasztani a temetők sir- 
hantjai. — Mindenki, a Ki csak teheti elmegy kedves 
halottjának, vagy halottainak sírjaihoz és elmereng ott 
az élet múlandóságán, de erősbödik hite : a feltáma
dásban. — Városunkban, különösen régi hagyomány
hoz híven a polgári dalkör és akadémiai ifjúság tes
tületileg vonul ki ez estén a sirkertbe, hogy elhunyt 
egykori tagjaik iránt kegyeletüknek adjanak méltó ki
fejezést. — De hány sirhalom marad ez estén sötét
ben, melyekről nem tudjuk, kiket födnek el. — Elha
gyott sirok, mik alatt nevezetes emberek hamvai 
nyugosznak. — Hogy csak az akadémia éleiéből hoz
zunk fel példákat, ilt vannak eltemetve egykori tudós 
korifeusai közül Schitko, handstadti Láng, taktakenézi 
Drevernyák Ferencz volt kamaragróf, Prybila András 
(Vihnyén halt meg), Russegger lovag akad, igazgató 
és még mások; és mennyi volt akadémikus, kik mint 
ilyenek hallak meg és lettek ilt eltemetve. — Nem 
állott módunkban az akadémián elhaltaknak az aka
démia alapítása, vagyis 1770-ik év óta egészen 1823. 
évig tartó névsorát összeállithaInunk, de ezen évtől 
egészen mostanáig^ tehát 76 év alatt Selmeczen a kö
vetkező akadémiai hallgatók hallak meg és vannak ilt 
eltemetve. — Megjegyezzük, hogy az évszám nem az 
elhalálozás, hanem az akadémiára történi beiratkozás 
évét jelenti.

1823: Scheinl Samu (Erdélyből); 1825: Belló Ede; 
1827:Bányász Lajos; 1828:Öberth Ferdinand; 1834: Gode 
József; 1835: Dohy Pál (Erdélyből); 1836: Olitscher Antal 
(Csehországból); 1837:Dobrovolny Ferencz (Galiczia),Ged- 
licska József (Csehország), Scheiblbrander József (Salz
burg) és Zanko Adolf; 1839: Vajai RavaszKároly ésWách- 
ler Vilmos; 1842 : Herkovits Ignácz, Ráder Ágost (Karín
ba) és Fraentzl Károly; 1844: Nemes Ámon Titusz, 
Purlscher Hermán (Tirol), Stöckl Samu és Lipter Ala
jos ; 1845: Holtzschuh Érnő, Konstantiny István és 
nemes Than Gusztáv (Ausztria); 1846: Knopp Gyula, 
Preiss Ede (Csehország) és Vodniánszky Hermán (Cseh
ország); 1848: nemes Klémpay Gábor; 1850: Báró 
Geramb Fridolin, Schlöss Lajos (Ausztria), Szablak 
Antal és Pachinger Ferencz, ki fürdés közben a Rosz- 
grundi tóba fűlt; 1852: Viesner Hermán: 1853: Pau- 
liny Géza; 1855 : Krebs Ferencz (Szilézia) és Unter- 
berger János (Tirol); 1856: Wurm János, Báró Geramb 
Adalbert és Stamminger Gyula; 1857: Trencsánszky 
János; 1859: Janiszevszky Miksa (Galiczia); 1860: Tri- 
lmsz Gyula; 1861 : Teichmann Ede és Glas Ágoston 
(Szász nagyherczegség); 1865: dezséri Boleman Sán
dor (Léván lett akadémiai pompával eltemetve), 1868: 

nemes Máriássy János (meghalt 1870. január 3-án 
Meglőtte magát). Azóta meghaltak 1873: Sóltz István; 
1875: Barabás Dániel ; 1880; Saueressig Gyula és Ob
iak József; 1882: urai Uray László; 1883: Oszvaldt 
Virgil; 1891 : Lászlófalvai Dávid Béla (meglőtte magát) 
és 1896: Bálint Nándor.

Kegyeletesen emlékszünk meg azokról is, kik mint 
volt akadémikusok a szabadságharezban estek el, ezek: 
az 1844. évben beiratkozott Georgievics János és Már
kus Zsigmond, kik mint honvédek estek el 1848-ban 
a csatatéren. Az 1842. évben beiratkozott nemes Csá
szár György és az 1845-ben beiratkozott Slavkovich 
Károly pedig a zalatnai gyalázatos mészárlásnál gyil- 
koltattak meg a Lukács család tagjaival együtt az olá
hok által. — De felemlítjük itt az 1863-ban beiratko
zott szép fiatal nyalka fiút, nemes Szepessy Károlyt is, 
ki 1866-ban a katonasághoz szegődött és mint hirtelen 
kinevezett hadnagy a königgralzi csatában esett el.

— A magyarországi ág. hitv. evang. egye
temes egyház rendes évi közgyűlését f. október hó 
18—20 napjain tartotta Budapesten, melyen a helyb. 
lyceum kormányzásával megbízott iskolai tanácsnak 
alábbi fontosabb határozatait vette helyeslőleg tudo
másul. A helyb. lyceum föntartói t. i, a magas kor
mány, a helybeli ág. hitv. ev. egyház és a magyar
országi ág. hitv. ev. egyházegyetem: ez választja a 
lyceum felügyelőjét és az iskolai tanács hármas je
lölése alapján az igazgatót 6—6 évre, ez vesz tudo
mást a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületi gyűlés, 
illetőleg annak püspöke utján a'lyceum kormányzásával 
megbízott iskolai tanács határozatairól. Ezen tanács 
tagjai közül tizenkettőt hat évre a helyb. ev. egyház
— köztük két lyceumi tanárt, — tizenkettőt a dunán
inneni ev. egyházkerület választ; a helybéli ev. egyház 
képviselői ennek két lelkésze, az egyetemes ev. egyház 
választottjai a lyceumi felügyelő és igazgató: igy össze
sen 28 tagból áll az iskolai tanács. A magas kormány
nyal megújított szerződés értelmében, mely a 12 rendes 
és a tornatanáron kívül két helyettes tanár alkalmaz
tatását is kívánja, Suhajda Lajos választatott helyettes 
tanárnak. A jövő tanévből kezdve a tandíjon (24 frt) 
és az állami tanári nyugdíj járulékon (3 frt) kívül a 
tanulók beiratási dij czimén is 3 frtot fognak fizetni, 
mely díjnak fizetése alól egy tanuló sem menthető fel. 
Ugyanis a következő tanévtől kezdve nemcsak, mint 
eddig, csupán a lyceumi tanárok fiai, de valláskülönb
ség nélkül más kitartó szorgalmú és jó magaviselelü 
tanulók is részesülnek tandíjmentességben, melynek milv 
nagyságban és hány tanulónak leendő juttatása fölött 
a tanári kar véleménye alapján az iskolai tanács fog 
határozni, a miért is az illető tandíj elengedésben ré
szesülni kívánó tanulók ez iránt folyamodványaikat a 
beiratások alkalmával az iskolai tanácshoz czimezve 
a lyceum igazgatójának adják át. A már a múlt évben 
a tanárok ötödéves korpótlékaira vonatkozó, elvben ki
mondott határozatot, hogy minden tanárnak a más 
protestáns gymnasiumokban töltött tanári évei is be
tudatnak az ötödéves korpótlékba, a folyó tanévtől 
kezdve teljesen megvalósította úgy, hogy most három 
tanár részesül 5, két tanár 4, két tanár 2 és négy 
tanár 1 — 1 ötödéves korpótlékban. A tanítóképzőnek 
önálló szervezésére felhívó miniszteri leirat tárgyalása 
ulán a tanács kimondta, hogy a tanítóképző első évi 
tanfolyamába való fölvételt a jövő tanévtől fogva be
szünteti; a mostani növendékeknek megengedi, hogy a 
tanfolyamok sikeres bevégzése után a lyceummal kap
csolatos képzőben megszerezhessék tanítói okleveleiket.
— A lyceumi épület átalakítására szükségelt 12000 
forint törlesztését ugyan elvállalta a kormány, a lyceum 
azonban 15 éven át 3°/0ot fizet ezen összeg után az 
országos felekezeti nyugdíjalapra. A lyceumi számadá
sok 57792 frt 21 kr bevétellel szemben 53733 frt 42 
kr kiadási tüntetnek föl; minden alapnál, úgy a tulaj- 
donképeni lyceumi, mint az élelmezői, zeneintézeti, 
ösztöndíj féle, Breznyik birtoki, tanári nyugdíjalapnál 
fölösleg, összesen 4058 frt 79 kr maradvány a mull 
1898/9-ik tanévi sáfárkodás eredménye. Csak még 15 
év előtt is a tulajdonképi lyceumi kiadás 8609 frt 33 
kr. volt, mely kiadás most 31532 frt 91 kr. így foko
zódnak az igények a haladó korral!

— Akad, ifjúsági ismerkedési estély. F. hó 
22-én, vasárnap este 8 órakor tartotta meg az „Akadé
miai kör" e semesteri első összejövetelét, az „Ismerke
dési estélyt", a városi vigadó nagytermében. Az akad, 
ifjúság teljes számmal megjelent a fényesen sikerült 
estélyen, a melyen Huszth Aladár köri elnök mondotta 
a megnyjtó beszédet, különösen az első éves collégák- 
hoz szólva. Ezeknek nevében Czentner József első 
éves vaskohász felelt, kijelentve collégái nevében, hogy 
iparkodni fognak a beléjük helyezett bizalomnak és 
várakozásnak megfelelni. Ezután Zűgn Nándor II. é. 
erdész az assistensi kart éltette, a melynek nevében 
Kolossy Imre assistens mondott köszönetét, s az akad, 
ifjúságot éltette.
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— Mit kelepelt a gólya . . . Múlt hó közepe 
táján a Hont-Németi óvónő egyszerre rosszul lett, sziv- 
görcsöket kapott. Mindenki sajnálta és a legnagyobb 
részvéttel viselkedett irányában. A környezete — semmi 
különöset nem sejtve —■ iparkodott neki segétkezett 
nyújtani. Pár nap múlva — ismerősei a és környezetnek 
legnagyobb örömére — jobban lett. Azonban nagy lett 
a meglepetés a midőn egy gólya azt kezdte kelepelgetni, 
hogy : „Nem volt az szivgörcs, hanem az óvónő állítólag 
holt gyermeket szült, a melyet az óvónő édes annya 
egész titokban a kertbe egy szilvafa alá elásott. Ezt 
azonban megszagolták a csendőrök és rövid kutatás 
után a magzatot meg is találták'egy rongyba csavarva 
a jelzett helyen elásva. A magzatot most már a teme
tőben helyezték el a csendőrök. (Az óvónő, F. M. jelenleg 
nem tanít, hanem szabadságon van Selmeczen).

— Uj gyógyszert. „Hontin“ név alatt dr. Sztan- 
kay Aba báti gyógyszerész és vegyész egy a tanalbin- 
nál 100°/0-kal hatásosabb gyógyszert talált fel, mely 
különösen bélbajoknál kitűnő gyógyhatású. Az uj 
gyógyszerről a budapesti orvos egyletben legközelebb 
fog előadás tartatni.

— Az alsó régiók. így nevezhetjük, ámbár igy 
is nevezik városunknak az Erzsébetiértől lefelé eső részét 
már a geográfiái helyzetnél fogva is. Ezt a részét váro
sunknak a felsőrégiók polgársága meglehetősen lenézi 
és nem tekinti — mondhatjuk — a városhoz tartozó
nak, hanem holmi külutczának. Pedig szegény alsó 
utcza ártatlanul bűnhődik, nem illeti őt e megvetés. 
Hiszen maga erejéből mindent megtesz arra nézve, 
hogy fejlődjön, hogy a felső régiókhoz hasonló legyen. 
Épül igen szépen! Rövid 2 év alatt 5 szép ház épült 
a város ezen részében és mindolyanok, melyek az alsó 
régiók városi jellegét nagyban emelik. És e mellett 
még mindig elég a hely, építkezhetünk itt, a mennyit 
csak tetszik. Csak akarat kell hozzá! A Paradicsom
hegy töve nagyon is kié.pült, onnan tehát már kiszo
rultunk. Akarunk vigadót, takarékpénztárai slb. építeni, 
mért ne emeljük ily épületekkel az alsó utcza fényét, 
élénkségét. Utóvégre is ezé a jövő és ha most önkén
tesen fejlesztjük, nemsokára. kényszerülve leszünk rá. 
— Félre tehát az idegenkedéssel és félelemmel; barát
kozzunk meg az alsó régiókkal! Hiszen városunk csak 
erre terjeszkedhetik és fog is terjeszkedni különösen, 
ha kiépül a második vasutunk is. Alsóutczabéli.

— A gázgyár tárgyában kötött szerződést a mi
nisztérium jóváhagyta és igy most már alapos kilátás 
van arra, hogy a közvilágítási jogos és méltányos kívá
nalmak teljesiitetni .fognak. Különösen, hogy a felső 
rózsa-utcza, uj ut a Murgácsház mellett a rózsautczába 
vezető sötét sikátor és az iparos-utczában nehány 
gázlámpa fénye fogja felváltani a közbiztonságot vészé, 
lyeztető örökös sötétséget.

— A járvány. A kanyaró még mindig tart, sőt 
áldozatokat is szed s alig van kilátás arra, mint azt 
sajnosán kellett megjósolnunk több Ízben, hogy e jár
ványnak egyhamar vége vettessék. — Járványos tífusz 
és tüdőlobos megbetegedések is fordulnak elő; igy egy 
akadémiai hallgató hagymázban fekszik a városi kór
háznak az akadémikusok részére külön berendezett 
osztályában. Aggodalommal nézünk a ködös, nedves 
időjárással beköszöntem, szokott november elé és türe
lemmel várjuk a járványkórház berendezését és egy
általában a szükségelt közegészségügyi intézkedések 
megtételét; mert a- veres czédula nem segít egymagá
ban azon, hogy gyászos fekete czédulane kövesse nyomát.

— Rendőri hírek. Örült. Patta Imre selmeczi- 
czipőgyári munkást, ki, mint azt annak idején megírtuk, 
megőrült, a rendőrkapitányi hivatal, miulán az állami 
elmegyógyintézetekbe fel nem vettek, illetőségi helyére 
Váczra küldötte. — Csavargó többször büntetett tolvajt 
tartoztatott le a rendőrség Harmatovzsky Ede péklegény 
személyében, ki egy akadémiai hallgatószobájábólruha- 
nemüeket lopott s tovább akart azokkal illanni. A jó madár 
a helybeli kir. járásbírósághoz kisérletett át. — Egy 
ezüst karperecz találtatott a helybeli vasúti állomáson. 
A tulajdonos a rendőrkapitányságnál veheti azt át 
igazolás mellett.

— Rosszak a szivarok. Több panaszt kaptunk 
a dohányosok részéről, hogy a selmeczi olcsóbb sziva
rok egy idő óta rosszak, sőt egyik .panaszos szerint a 
portoriko és brittanika nagyobb részt elszihatatlan. 
Közöljük ezt minden kommentár nélkül azzal, hogy 
szeretnők, ha rövid idő múlva szivarjaink jóságát di
csérhetnék a dohányosok.

— Az akadémia vadászata október hó 22-én. 
Folyó hó 22-én a tópataki kincstári területen, annak 
Kuraca, Dolna Pázsit, Kozsuhlja, Horna Pázsit, Szkalka, 
Javorova és Zsljebke (Mikor lesz már ezeknek is magyar 
nevük? — Szerk.) erdőhelyein tartatott meg a hiva
talos vadászat. Gyönyörű szép derült őszi idő volt, s 
az egész napon át szélcsend uralkodott. Délben olyan 
meleg volt, hogy bátran kiáltotta volna a versenyt 
szeptemberi napjainkkal. A fent felsorolt erdőhelyek 
jó része fiatal erdővel van boriivá s ezek közül külö
nösen a Kuraca, a hol az első hajtás eszközöltetett, 
biztos reményekkel kecsegtetett az iránt, hogy a haj

tásban vaddisznókra bukkanunk.’Ez az erdőrész ugyanis 
a vaddus dohronyai határ szomszédságában van, a hon
nan a fiatalosban levő magfák makktermésére a vad
disznók nagyon gyakran átlátogatnak. A vadászatba 
vetett kövér remények által okozott kéjes érzéssel 
foglaltuk el állásainkat, s türelmesen vártuk a hosszú 
hajtás eredményét. Ez egyszer azonban reményeinkben 
csalatkoztunk, mert a hajtásban vaddisznó nem volt. 
Mindössze 2 drb nyúl, egy róka, egy őzsuta és nehány 
császármadár veretett fel benne. Cső elé ezek közül 
is csak egy drb nyúl és egy császármadár került, s 
ezek a nagyszemü söréttel elhibáztattak. Volt azonban 
e hajtásnak egy más nevezetessége. Ugyanis egészen 
friss medvenyomokra akadtunk benne több helyen, a 
mi világosan azt igazolta,, hogy a mackó az előző 
éjjel átvonult ezen az erdőrészen. A vidékünkön is 
gyakran előforduló hangyászó medvék ugyanis ezen 
időben szoktak á1 vonulni a Nagy-Fátra -hegység herma- 
neczi és körmöczi részeibe, s ilyenkor nem ritka eset 
az, hogy egy pár napra bele veszik magukat az előbb 
leírthoz hasonló sűrű fiatalosokba. Hanem a Kuracai 
mackóra bizony egész napop nem akadtunk reá. Bizo
nyosan már valahol Gararnberzencze körül lehetett ez 
időben. Érdekes volt a Szkalkában rendezett 3-ik haj
tás. Itt két őzsuta, egy őzgida és egy róka veretett 
fel. Az őzek visszacsaptak,- a róka koma azonban cső 
elé került és Varga J. urad, erdőkezelő által szeren
csésen le is téríttetett. Hatalmas egy vén bestia volt 
ez, s ki tudja, hogy hány éven keresztül pusztította 
rakásra a vidék apró vadait. -A Javorova völgyben ren
dezett negyedik hajtásban két drb nvul egy erős őzbak 
két drb őzsuta cső elé került ugyan, de elhibáztatott 
lletve sutát tilos lévén lőni; a vadász vonalon álbo- 
csájtatott. A róka megszimatolta a dolgot s vissza
csapott. Az ötödik hajtás Zsljebkében volt. Itt két drb 
nyúl hajtatott fel, s az egyiket Spettrnann János akad, 
tanársegéd lőtte le. Hogy ja hajtások eredménye ily 
kedvezőtlen voll, annak a , szálas erdőkben lehullott 
száraz alom, s általában az őszi száraz időjárás volt 
az oka, a melynek következtében vadjaink ez idő sze
rint inkább a fenyőerdőkben tartózkodnak, s legfeljebb 
éjjelenkint mennek át a lombos erdőkben található 
szórványos makktermésre.

— Színészet. Báródi Károly színigazgató derék’ 
társulata minden módon iparkodik azon elismerésre 
méltó pártolást, melybe eddig közönségünk ré szesiti 
kiérdemelhetni. Ne is szűnjék meg ama jóakarata párt
fogás, mely eddig közönségünk részéről a társulat iránt 
mutatkozik. Az elmúlt héten előadott darabok mind 
tetszettek és a közönség jól mulatott. Kívánjuk, hogy 
Í£y legyen az továbbra is. — Jövő csütörtökön ünnepli 
meg a társulat és vele színházlátogató közönségünk is 
Báródi Károly 30 éves színigazgatói jubileumát, mely 
alkalommal „A vereshaju" kerül színre. Ugyancsak a 
napokban rendez a színtársulat Petőfi Sándor eltűné
sének ”50 "éves emlékere egy'Petőfi ünnepet, a mikor 
a „Hadak utja“ adatik elő, aznap délelőtt pedig koszo
rút helyez a társulat^az Erzsébet-téri honvédszoborra, 
tegnap lolnainé Juliska jutalomjátékául „Magdolna*1 
ment, ma vasárnap „Leszámolás11 (egészen uj darab) 
kerül színre.

— Óvakodjunk a rossz kutyáktól. (Ezen sorok 
közlésére kérettünk fel.) F. hó 1-én a Jezsek-f'éle ház 
elölt menvén egy igénytelen kis. fekete kutya harapta meg 
lábamat, kis sebet ejtvén azon fogaival. Tek. dr. Stuller 
bányafőorvos úr ekkor sebemet megvizsgálván 5 napi 
idő alatt lévő felgyógyulásomat helyezte kilátásba. S 
miulán kénytelen voltam szegény családom fentartása 
érdekében elutazni, elmentem Körmöczbányára, hol 
azonban sebem annyira rosszabbodott, miként lábamra 
alig voltam képes állni s nehezen hazautazni Selmeczre 
Hála dr. Stuller főorvos úr betegei irányában tanúsí
tott jó indulatának, ki megérkezésem alkalmával rögtön 
segélyemre jött, ma minden veszélyen túl vagyok, de 
ha még két napig húzódott volna a dolog, úgy életem
mel fizettem volna meg a fent említett kis kutyama
rást. A midőn isjcsaládommal együtt hálás köszönetem 
kell nyilvánítani a jtek. főorvos urnák, nem mulaszt
hatom el, hogy tekintetes | szerkesztő urat fel ne 
kérjem arra, hogy a n. é. közönséget becses lapjában 
arra figyelmeztetni szíveskedjék, hogy mily veszélyes 
az ebmarás és hogy ily alkalommal azonnal orvosi 
segélyt vegyen igénybe. Pratscliek Alajos, zongorahangoló 
és készítő.

— Kéménytüz az apáczazárdában. Tegnap 
szombaton délelőtt nagy ijedelmet okozott az apáczák 
közt a hirtelen lánggal kigyulladt kémény. A tüzet az 
ott elhelyezett volt nyomda petróleum motora után a 
kéménybe beszivódott petróleum meggyulása okozta. 
A tűz két-három órán át tartott, mert az égő petró
leumot eloltani hamar nem lehetett és nagy bűzt ter
jesztett az egész piáczcn.

— Kicsi a lakpénz. E czim alatt lapunk 1897. 
évi 17-ik számának vezérczikkéből most hogy újból 
aktuálissá vált a kérdés ezekét közöljük:

Kicsi a lakpénz! Joggal hangoztatják e panaszt itt Selmeczen 
a tisztviselők; mert csakugyan, Selmeczre a tisztviselők részére 
rendszel esitett lakpénz nem csak, hogy nem áll semmi arányban 
az itteni viszonyokkal, de határozottan nevetséges. A lakosság száma 
évről-évre növekszik, a lakások szárny pedig fogy s igy természetes, 
hogy a lakbér évről-évre rohamosan emelkedik. Olyan lakásért, 
melyet busz év előtt évi negyven forintért lehetett kibérelni, ma 
legalább is száznegyven forintot kell fizetni; ezt keservesen kell 
tapasztalnunk. És ez állapotot főleg a tisztviselői osztály sínyli meg 

melynek nem áll módjában a fokozott kiadást a bevétel fokozásával 
egyensúlyozni. Alig van talán Selmeczen tisztviselő, ki ne volna 
kénytelen a fizetendő lakbért fizetéséből, mely úgy sem mondható 
egyáltalán fényesnek, kiegészíteni. Itt van bányász- és erdészaka
démia, két gymnasium, egy bányásziskola, több népiskola, járás
bíróság, dohánygyár, adóhivatal, posta- és távirda, a bányaigazga
tóság, bányaszámvevőség, vasúti állomás ; mind megfelelő tisztviselői 
személyzettel; itt vannak ezeken kívül a városi tisztviselők, van egy 
kötszövő és egy czipőgyár. Már most meg kell gondolnunk azt, hogy 
nem csak a felsorolt hivatalokban és gyárakban alkalmazottak igé
nyelnek és bérelnek lakásokat, de maguk a hivatalos helyiségek is 
megannyi magánlakással kevesbítik ezek számát; igy például a 
királyi adóhivatal magánházban bérelte ki helyiségeit; de ez mind 
még nem elég; még más is járul hozzá, mi Selmeczen, — mely 
különben is, az élelmezést és ruházkodást tekintve, egyike az ország 
legdrágább városainak, — a lakbéreket felcsigázza. Mindig több 
és több helyiséget igényelnek a nyilvános intézetek, társas körök, 
magánvállalatok, megnyíló üzletek, s most még uj akadémiai palo
tát épittet a kincstár, mely uj palotának ismét nehány magánlak
osztály esik áldozatul; és e hiány semmikép sem lesz pótolva; en
nek előbb utóbb az lesz a következménye, hogy a szerényebb ja- 
vadalmazásu tisztviselő kénytelen lesz lakpénzén kívül még fizetése 
felét a lakbér molochjának odavetni áldozatul; hogy miből éljenek 
meg azután, azt nem kérdezi a magas kincstár. Hány tisztviselő van, 
ki tisztességes lakás költségeit nem bírván fedezni, családjával be- 
lezsufolja magát nedves, szűk odúba, s még ott is ráfizet. Hogy ez 
állapot nem tartható, hogy ez állapot még a tisztviselői kar tekin
télyének is árt, azt minden elfogulatlan ember beláthatja ; és gon
doskodik-e a kormány e visszás állapot megszüntetéséről?! Keserű 
kaezagásra fakadhatna az ember, elgondolva azt, hogy az atyai 
koimány Selmeezbányát a IV-ik, tehát utolsó lakpénzosztályba 
sorozta, egyenlő rangban Abauj-Szántó, Alsó-Kubin, Aranyidka, 
Berenesfalu, Duna-Petele, Gölniczbánya, Hatvan, Uj-Bánya, Várnos- 
Mikolával, Pomázzal és számtalan oly apró-cseprő helyiséggel, me
lyek Selmeczbányához mérten faluszámba mehetnek. Hol itt a mél
tányosság, de hol itt csak az igazság is?! Nevetséges dolog, ha Sel
mecbányát a katonai lakbérosztályzatok fokozatán léptetik elő; 
abból nekünk, czivileknek semmi hasznunk; nem szerénytelen, sőt 
nagyon mérsékelt óhajtása Selmeczbánya városának, hogy a Ill-ik 
lakpénzosztályba soroztassék, mire talán inkább rászorul, mint Nagy- 
Bánya, Kapuvár, Aranyos-Marót, vagy Resieza, mely csak bánya
telep, vagy Salgó-Tarján, vagy épen Soroksár. Még más javaslatunk 
is volna, mely karöltve a lakpénz emeléssel, némileg enyhítené a 
lakásmizériát. Az itteni járásbíróság, adóhivatal és postahivatal he
lyiségei nem megfelelők. Építtessen a kincstár egy épületet, melybe 
ez a három hivatal elfér, s azon tárczának, melynek költségén az 
épület emeltetett, fizessen lakbért a többi két, más táreza alá tar
tozó hivatal; igy legalább megfelelő helyiségekkel rendelkeznének 
a hivatalok s a jelenleg általuk elfoglalt helyiségek ismét magán
lakásokul szolgálnának.

Hisszük, hogy ha az itteni hivatalnokok együttesen 
folyamodnának most az iránt, hogy Selmeczbánya legalább 
a Ill-ik lakpénzosztályba soroltassák, ez eredménytelen 
nem maradna.

— Konfuczius, s Klincsok Náczó — mind a keltő 
jól. vigyázó — most e héten nem szól semmit — de 
mondhat most már is ennyit: — hogy jövőben mind 
a kettő. — mondásával nem lesz meddő. — Addig is 
hát csaktürelem, — hiszen azon rózsa terem. — Nem 
fogyott még ám ki a szussz — ezt mondja a Konfuczius; 
— Klincsok pedig, povedál lem) — jövő hétig sak: 
„Pohválen!“

Drága a pénz és kicsi a — lakpénz.
Moll hangon énekli egy kis fizetésű magyar beamter.

Hogy kiesi a lakpénz, megírtuk már régen,
E század kilenczven-hetedík évében.
És ha hozzá tesszük, hogy ápril havában
Koptattuk miatta a pennát javában:
Akkor minden ember mondja: mért nem vártunk? 
Irkáltunk hiába; bolondjába jártunk. —
S ime „ kettő “ evnek — szép üzleti szó ez — 
Elmúltával ismét e kérdés erőt vesz.
És a sok „beamter1*, mert ó értelemben 
„Tiszt1* már talán nincs is a régi szellemben, 
Csak halk sóhajtással, mert hangosan nem mer, 
Súgja: ah, teremtőm: lakásra hol van szer?! 
Pénzt kölcsön ha kérek, rengeteg kamatját 
Nem birom fizetni s viselem a gondját; 
Ha lakást veszek fel, honnét veszem bérét? 
Kiszopja már ez csak a beamter vérét.
Így kell hát fizetnem tőke nagy perezentjét,
S nyomurult lakásom házúr-jövedelmét. —
Mi marad más hátra?... Adósság esinálás;
Mert ha egyébb nem kell, mégis kell a „szállás11. 
És igy rongyolódom s jutok le örvénybe,
S velem jut mélyebben állam tekintélye. — 
Ha úrnak szolgája rongyos, kopottá lesz, 
Úrnak tekintélye bizony szintén elvesz. — 
Ha a magyar állam úr akar itt lenni, 
Szolgái bajain sokat kell ám tenni.
Legalább is arróFhamar gondoskodjon: 
Beamterje jól és illendően — lakjon.

Szerkesztői üzenet. S. G. Szebeliéb. Kérjük az ígért 
tárczát, mely érdekesnek Ígérkezik.

A közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

Őszinte köszönetem fejezem ki mindazoknak, kik 
felejthetetlen feleségem váratlan elhunyta alkalmával 
súlyos fájdalmamat részvétükkel enyhíteni igyekeztek.

Selmeczbánya, 1899. október hó 25-én.
Zalányi János, 

lyc. tanár.

Köszönő nyilatkozat.
Fogadják mindazok, kik felejthetetlen leányunk, 

illetőleg testvérünk Ilona elhunyta alkalmából fájdal
munkat részvétükkel csillapítani igyekeztek, hálás kö- 
szönetünket.

Selmeczbányán, 1899. október 26-án.
Steiner Bernát 

és családja.



4 SELMECZBÁNYAIHETILAP 1899. október 29.

1899. évi 101. szám.

Pályázat.
A selmeczbányai kir. bányaigazgatóság kőnyom

dájánál 250 forint évi fizetés, szabad lakás, vagy ennek 
hiányában évi 50 forint lakpénz és évi 20 m3 tűzifa
járandósággal nyomdászi állásra pályázat hirdettetik.

A 40 éves életkort még túl nem haladott pályá
zóktól a kőnyomdászatnál előforduló munkálatokban 
való teljes jártasság és a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és Írásban való bírása kívántatik meg.

A sajátkezüleg irt és a kellő okmányokkal fel
szerelt, valamint egy koronás bélyeggel ellátott folya
modványokba selmeczbányai m. k. bányaigazgató
sághoz czimezve a már államszolgálatban állók felettes 
hatóságuk, nem állami szolgálatban levők pedig az 
illető vármegye főispánja utján, kinek területén laknak, 
folyó évi november hó 30-ig az alólirt kőnyomda 
vezetőségéhez nyújtandók be.

Oly pályázók, kik állami szolgálatban még nem 
állanak, egészségi állapotukat közhatósági orvos által 
kiállított bizonyitványnyal kötelesek igazolni.

A kinevezendő kőnyomdász a bányatárspénztár 
kötelékébe lép be.

Selmeczbánya, 1899 október hó 21.

M. k. bányaigazgatósági 
kőnyomda vezetőség.

Kedves falaknak 
szárazzá tételét és a házi gomba 

gyökeres kiirtását 
saját találmányu készítményemmel 

gyorsan, biztosan, végtelen tartós
sággal, teljes jótállás mellett esz

közlöm.
Megbízásokat elfogadok Zsig- 

aioixly-utcza sz. alatti lakáso
mon.

Kérve nagyra becsült pártfogását, maradok 
Kitűnő tisztelettel

Majoros József,
vállalkozó.

Vendéglős kerestetik.
Beszterczebányán, Kossuth Lajos utczá

ban levő vendéglőnk azonnali bérbevételére 
keresünk bérlőt, illetve annak vezetésére egy 
ügyes vendéglőst.

Gríín József és fia
Beszterczebánya.

Köhögés ellen
Kaiser 

mell-bonbonjai 
fölöttébb'ajánlatosak. 

O/IQÍA közjegyzőileg 
**ArOvF hitelesített bi
zonyítvány igazolja kö
högés, rekedtség, hurut 
és nyálkásodásnál utól- 

érhetetlenségét.
Egy doboz ára 10 és 20 kr.

Kapható SelmeczbányánMÁRKUS M. czukrászatában.

Kis hirdetések.
Olcsón eladó: 

jó karban lévő cserép
kályha, egy kétcsövű 
lankaszter vadász
fegyver, 4 drb sel- 
meczi takarékpénz
tári és 12 drb rovnai 

nyaraló részvény.
Bővebbet megtudhatni a 

kiadóhivatalban.

Uj czipész-üzlet.
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy a Deák Ferencz utczá
ban, a Baumerth-féle házban (előbb Baumerth 
Gyula kereskedése)

©sipeasmaleitel 

rendeztem be, 
melyben teljes erőmből iparkodni fogok a mé
lyen tisztelt közönség teljes megelégedését ki
érdemelhetni.

Alázatosan kérem ennélfogva nagyrabecsült 
pártfogását.

Selmeczbánya, 1899. október havában.
Kitűnő tisztelettel

Traiter János,
czipész mester.

Hirdetmény.
A selmeczi takarékpénztár igaz

gatósága közhírré teszi, hogy 1900. 
évi január 1-től kezdve további intéz
kedésig a betevőknek az eddigi 4% 
helyett 4 % % kamatot fog fizetni. Ezen
kívül a tőkekamatadót is az intézet 
fizeti a nála elhelyezett betétek után.

Selmeczbánya, 1899. okt. 16.
Az igazgatóság.

Bátor vagyok tudatni a tisztelt közönséggel, 
hogy a Schuszter M. selmeczi czég összes 
czipö készletét árverésen megvettem és igy 
azón kellemes helyzetben vagyok, hogy e
ai JO _ __ e> _ J?e> ffi *11öSApoayuKat
igen olcsón árusíthatom.

Áruházamban raktáron tartok ezen felül 
más kitűnő minőségű czipö- és a n. é. kö
zönség által már amúgy is ismert, mindennemű 
divat-, szövet- stb. árukat.

Kérve, hogy a Deák Ferencz utczában 
(Stanga-féle ház) lévő, gazdag választékú áru
házamat becses látogatásával megtisztelni mél- 
tóztatnék, vagyok

Vendéglő átvétel és megnyitás.
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség becses tudomására adni, hogy a Péch Antal utczá- 

ban a Mihalik házban levő, eddigi Róth Bódog-féle vendéglőt f. é. november 1-től kezdődőleg 
átveszem és azt

november
Balogh Laczi és fia ifj. Balogh Laczi kedvelt zenekarának közre- 

működése mellett

A midőn biztosíthatom a n. é. közönséget, hogy kitűnő természetes vörös és fehér borok
ról, kőbányai világos és sötét dupla márcziusi, mindig friss sörről, kifogástalan jó konyháról 
és előzékeny kiszolgálásról kellőleg gondoskodtam, egyben kérem pártfogását és tömeges látogatását.

T. vendégeimnek egy egészen uj, kitűnő tekeasztal is rendelkezésére áll.
Seimeczbánya, 1899. okt. 28. Kiváló tiszteletiéi

Száder László.
kitűnő tisztelettel

WEISZ ADOLF

Uj mézeskalácsos 
és viaszgyertya-öntö üzlet.

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudo
mására hozni, hogy Selmeczbányán az Ocsovszky- 
utcza 52. számú házban 

mézeskalácsos 
és viaszgyertya-öntö üzletet 

rendeztem be, a hol mindenkor tiszta méz, mák, 
tiszta viaszgyertyák, viasz- és szurok-fáklyák, 
minden hitfelekezetnek való istenitiszteleti gyer
tyák, igen finom méz- és mandula-sütemények és 
karácsonyi ajándékoknak igen alkalmas sütemé
nyek olcsó áron és kitűnő minőségben kaphatók.

A midőn szerényen kezdett üzletemet nagyra 
becsült pártfogásába ajánlom, egyben biztosíthatom 
hogy főtörekvésem leend a n. é. közönség teljes meg
elégedését kiérdemelhetni.

Kiváló tisztelettel
V1 kolinszky fii.ároly.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1899.

Gyár: ALSÓ-HÁMOR (Barsmegye.)
Gyári főraktár Raktár

BUDAPEST -r yT U o _ .. BECS
Andrássy-ut 29.(1. e.) \ 11 O »■ I., Seilergasse 1, sz.

kA™ st^fi
. k mc'y az 1752-ben

Selmeczbányán alapított GerambJ. «J. Unió >
V tulajdona, A

saját, vagy adott rajzok szerint előállít:
ni i ii <1 enne ni íí ex íi s t ár út, 7^3 

mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket,) girandolokat, 
gyertyatartókat, serlegeket,

dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 

mindennemű evökészletet gazdag választékban, piperetárgyakat, stb. stb.

Halottak napjára 
sírkoszoruk 

és koszoru-szallagok 
legj Hiányosabb árak melletti beszerzé
sére ajánljuk ezen áruczikkekkel is dúsan fel

szerelt áruraktárunkat.
Tisztelettel

Tibély Á. örökösei.


