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Olvasóinkhoz.

Selmeczhányán, Szentháromság-tér 6-ik szám alatt,
ahová a lapot érdeklő összes küldemények czimzendők.
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Hirdetések és reklámok jutányos árakon

Nagy gonddal fogjuk ápolni a ke
gyeléseket, legjobb tudásunkkal le
fogjuk származtatni az igazságot. reskedők és kisiparosok érdekeit
minden téren.
Okuljanak belőle, akiket illet.
Olvasóközönségünk szórakoztatá
Nem politizálunk.
sára állandó tárczarovatot fogunk
A társadalom különböző rétegei fentartani. mely jeles toilu munka
nek eszméit, gondolkozását kívánjuk társaink kezelése alatt áiland.
közvetíteni és ennek révén egészsé
A megye minden pontján lévén
ges közszellem kialakulását törek tudósítónk, hírrovatunkat gazdagnak
szünk előmozdítani, melynek egy és változatosnak ígérhetjük.
ségességét a jó magyarság leghőbb
Hisszük, hazafias irányánál, álta
érzésében, a hazaszeretetben re lános érdekű tartalmánál fogva, a
méljük biztosítani.
„Selmeczbányai Ellenőr“ kedves ol
Szemlét fogunk tartani a városi vasmánya lesz közönségünknek.
élet minden ágán és változatán, be
tekintünk közigatásunk csarnokaiba,
és ha ott a társadalom érdekeit ve
A Főiskola elvitelének
szélyeztetve látjuk, nem fogunk késni
kérdéséhez.
a közvélemény felriasztásával és nem
fogunk belefáradni az ezen érdekek
Ezen aktuális kérdés elől mi sem tér
megóvását ezélzó reklamálókba ad hetünk ki, s így véleményünket, annak
dig, mig czélt nem értünk. Másrészt illetékes helyen leendő méltatása czéljából következükben foglaljuk össze.
készséggel felajánljuk közigazgatá
Figyelmesen tanulmányozva a főisko
sunk hazafias és hü munkásainak lai tanács 1905. évi junius hó 2-án és
szolgálatainkat, esetleg védelmüket. 5-én megtartott rendkívüli üléseinek ha

közöltetnek.

Nyilttér sora 30 fillér
házunk sincs, (sőt valamire való terem
mel sem bírunk) s valami egyéb, a mű
vészetet felölelő szórakozási is keveset ta
lálunk Se’meczbányán. Igazat kell adnunk
a memorandum azon fejtegetésének is,
mely szerint egyenesen visszatetsző azon
gondolat, hogy szegényebb sorsú ifjak, ok
tóbertől júliusig kénytelenek nélkülözni a
fürdést, mert nyilvános téli fürdőnk nin
csen. S végül. helyesen tétetett kifogás
tárgyává a nyitott gyűjtő tavakból eredő
ivóvizünk, mely éppen a mostani esős
időben annyira zavaros, hogy mig egy
részt csak kényszerűségből iható, másrészt
határozottan egészségtelen.
S ha bárki is oivassa e tudományos
alapokra fektetett memorandumot, a fen
tebb elsoroitakat hamar kihámozhatja be
lőle, és ha a viszonyokkal ismerős, fel
tétlen a tanári testület pártjára kell állnia,
oiy értelemben, hogy az általuk megálla
pított kifogásokat magáévá teszi, de eb
ből korántsem vonja le a főiskolai tanács
által tett conclusiót, hogy: a főiskolát

Midőn lapunk első példányával a
nagy nyilvánosság előtt megjelenünk,
szükségesnek tartjuk nagyobb vonat
kozásokban megjelölni azon irány
elveket, melyek szerkesztői pályán
kon vezetni fognak, megjelölni azon
utat, melyen haladni fogunk.
Lapunk megindításakor számot
\etettünk azon érzelmekkel, melylyel városunk olvasóközönsége la
punkat fogadja. Tudjuk jól, hogy igen
sokan örömmel, lelkesedéssel üdvözlik elhatározó lépésünkét, azon
ban sejtjük azt is, hogy egyesek le
kicsinylő mosolyiyal fogadják s mint
egy önönmagukból merített bizalmat
lansággal kérdezik: ugyan mi szük
ezéit el kell helyezni.
ség itt egy m ásodik társadalmi lapra ?
Ha pedig azt vizsgáljuk, hogy ezelőtt
E jóindulata megjegyzésre hatá
száz évvel és száz év alatt ezen felhozott
rozott válaszunk, hogy: városunk
kifogások nem áloítak-e fenn ? És tiem-e
nagyobb mértékben voltak ezek a jólét
közönsége szükségét érzi egy min
nek és a most annyira óhajtott kényelem
den befolyástól független orgánum
tározatából kifolyólag közzétett memoran nek a határkövei: csakis igenlő lehet a
nak, amely orgánum — mint az la
Főtörekvésünknek tartjuk a város dumot, arra a megállapodásra kell jut felelet. Mégis, ha széttekintünk a múlt
punk homlokán olvasható — őrt áll fejlődése érdekében a szélesvágányu nunk, hogy a főiskolának elvitele mellett ban, vagy a jelenben bányászati és erdé
jon a nagyközönség érdekei fölött. vasút kiépítését követelőleg sürgetni, felhozott, egynéhány inkább a látszatra szeti szaktekintélyeink között, nemde szá
Ilyen orgánum pedig Szelmecz- mindaddig, mig törekvésünkkel az alapított és ügyes csoportosítással történt mosakra büszkék lehetünk, köztük egyik,
előadás következtében futólagos átolvasás másik nemcsak hogy Selmeczbányán —
bánván nincs! Egy hivatalos, szub- illetékes tényezők figyelmét fel nem mellett a meggyőzést szinte provokáló e viszás és megszólt állapotok mellett —
vencziót élvező, függő orgánum npm keltettük és eme iparilag és kereske- . argumentum jkp i
mint például a levegő. I végzett, hanem itt utóbb tanított, sőt
,n __ «..,* ma
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van, mely ezL egtöbb, .d a l i á s K ötelességünk- kielégítve nem Ttjuk
\ hajdani fiatat ág n ■ . volt kiüwrridd szerint megdönthetetlen.
lis, Kereskedelmi és sociaiis ismer eteknekismerjük — e n em zetiség által
Áíiandó harezosaivá szegődünk
Tény ugyanis az, hogy a város rend ntk tanulása nélkül is, és mégis egészsé
lakta vidéken — a magyarságot tá
kívüli elszigeteltségénél fogva, kevésbé al ges generatiót szült, úgy a bányászat,
azon
indokolt
kívánalomnak,
hogy
mogatni nemzeti kulturmissiót tel
kalmas arra, hogy akár a tanár, akár a mint az erdészet terén, sőt egyik-másik
jesítő ténykedésében. Ennek a ma városunk nagygimnáziuma 8 osz hallgató kulturális, kereskedelmi és soci-1 európai szaktekintély lett.
Mindezekből azonban nem következik
gasztos feladatnak fog szolgálatában tályú rendes középiskolává, illetőleg alis ismereteit gyarapithassa; való az is,
rendes főgimnásiummá egészittes- hogy az utóbbi időben bányaiparunk ha- az, hogyha több mint száz éven át jól
állani a mi lapunk is.
sék ki.
nytalott. A hallgatókat illetőleg tény az, volt ez igy — jövőre is jó legyen — oh
Működésünkben számítunk a nagy
hogy ifjúságunk az önképzést, vitatkozó nem 1 Mindenesetre a korral haladnunk
Közrendészeti
mizériáinkat
állan
közönségre is. Városunk zöld asz
esték rendezését, vagy egyéb észfejlesztő kell, és mindent a mit csak lehet, el kell
talává kívánjuk tenni lapunkat, mely- dóan napirenden fogjuk tartani és és szemhatárt tágító foglalkozást űzni nem követnünk, hogy a főiskolai tanács által
látjuk. (Ezen azonban első sorban és köz tett kifogásokat megszüntessük. Nem ele
köré összegyűlvén a társadalmat azok javítását sügetni.
vetlenül épen a panaszkodók hivatottak gendő tehát egy szintén komoly tanul
megfigyelő értelmiség, ki-ki számot
Lelkesedéssel karoljuk fel az ál segíteni és e sajnos körülményt magas mányt igénylő ellenmemorandummal vé
adjon észrevételeiről. Mi a magunk landó színház létesítését kívánó és egyéniségüknek latbavetésével megszün dekezni, és garmada számra felhozott czárészéről összehasonlítván e megfi sürgető csoport nemes mozgalmát. tetni.) Mindezekhez tény az is, hogy szín folatok tetszetős és önmagunkat ámító jó -
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Öreg la p : A mi a tárczáidat illeti,
igyekezz állandóan lépést tartani a modern
kor áramlataival, melyek megkiváuják, hogy
a tárczád kitartóan iit.es legyen. Mély gon
dolatokkal bővelkedő vagy tudományos
színvonalon álló tárczákat napjainkban
már csak a nyugalmazott szekerész-őrna
gyok, meg az ambicziós telekkönyvi át
alakító dijnokok olvasnak; már pedig be
Öreg lap (büszkén tapogatja a hasáb látod, hogy az olvasód nem kizárólag ezek
jait) : Mindenesetre. Sohase téveszd szem sorából kerülnek ki.
elől ezt az elvet: igyekezzél minél többet
Fiatal lap (megelégedéssel simogatva
czáfolni és füllenteni, hogy hosszuéletü le
hess a földön! Úgy veszem észre öcsém, a tárczáját) Ha csak ez kell édes öregem,
ki különben jónevelésü gyereknek mutat akkor az én tárczáim maholnap európai
kozol, hogy még tollas liba vagy a mes színvonalon fognak állani!
terségedben ; reméllem, nem veszed rósz
Öreg la p ; Hahó öcsém, ez még nem
néven, ha én, mint tapasztalt vén róka, a minden! Legtöbb súlyt kell fektetned az
a zsebedbe, helyesebben a „tárczád“-ba újdonság rovatodra, Azt is megmondom
rakok nehány jó tanácsot a boldogulás milliódon. Tegyük fel, hogy szemfüles ri
útjára. Ha ezeket pontosan betartod, fiam, portered ezt a lúrt hallja valahol: „Pöszög
idővel büszke lesz reád közös apánk: a Médárd, szerencsétlen városunk népsze
Sajtószabadság.
rűtlen hivatalnoka ellen — amint értesü
Fiatal lap (élénken hegyezve füleit): lünk — fegyelmi eljárás van folyamatban
Rendelkezésedre állok, édes bátyám!
többrendbeli hivatali visszaélések és ha
Öreg lap (hivatalos komolysággal): nyagság miatt," tartsd kötelességednek e
Először is a vezérczikkedben óvatosan ke liirt a legközelebbi számodban igy regiszt
rüld a helyi érdekű mozzanatok szóvá- rálni : „Aljas rágalomnak kell minősíte
tételét, ellenben, mint vidéki lap, annál nünk azt a hazug híresztelést, mintha sze
gyakrabban elmélkedj a japán-orosz há retve tisztelt Pöszög Médárd városunk em
ború jelentőségéről, a dalai-lámáról, mint lelkiismeretes hivatalnoka, kedves bará
olyanról, vagy a tudományos akadémia ellen fegyelmi eljárást indítottak
pályakérdéseiről, mert ezekhez az olvasóid Szinte megdöbbent minket ez a •
a legkevésbé értenek s igy ha bolondot ség, mely éppen o ellene irányul, ..
mondasz, kevesebb rá az eshetőség, hogy tői fogva mindnyájunk büszkesége s «...
észreveszik.
nek hivatalos működése a legcsekélyeb
Fiatal lap (jelentősen tekintgetve saját szennyfolíot sem ismeri." Ha te véletlent
becses vezérczikkére): Érteni, édes bátyám! a riportered teljesen megbízható hiteles

génynek látszol. Mi fán termettéi és mi a leginkább olyan kérdéseket feszeget a legfoglalkozásod ?
örömestebb, a mikhez fogalma sincs. A
Fiatal lap (szerénykedve tekint szét a mai újságírás terén ez az egyedüli titka a
szobában): ezer pardon, hogy alkalmat makrobiotikának.
Fiatal lap (gyanús szemmel nézegetve
lankodom ! (Kissé naivan és poétikusan):
— Mi ko r a l a p o k b e s z él n e k. — Bölcsőm itt ring e romlatlan vidéken s az öregre): Ha szabad kérdenem, édes
zászlómra a társadalmi élet magasztos re bátyám, te is ily vezéreszmék mailett ko
(Aktuális terefere)
paszodtál meg ennyire az érdemekben?
formjai vannak felirva.

A kuliszák mögül.
Szereplők:

Öreg lap . . . .
Fiatal lap . . . .

25 éves
1 napos

Történik egy vidéki lap redakciójában. — Idő a
szokásos „jelenkor."

(A szerkesztőségben mélységes néma
csend honol, csupán a félelmetes redaktori penna fészkelödik olykor és a „csarnok“ rovatot (félre) vezető helyi érdekű
poéta tolla sóhajtozik a sejtelmes alkonyi
félhomályban. Nincs senki benn a szobá
ban ; oly időpont, a mikor a sajtó min
denható képviselői az édes semmittevés
nek szentelhetik tevékenységüket külön
böző lokalitásokban. Történetünk egyik je
lentékeny hőse, az öreg iap, tekintélye
egész súlyával végig nyújtózik az asztalon
s tőle telhetőleg igyekszik a helyzet ma
gaslatán feküdni. Szörnyen unatkozik, a
min nem is csodálkozhatunk, ha saját be
cses tartalmát vesszük szemiigyre. Épen
javában ásitozik, mikor nagy robajjal meg
nyílik a szerkesztőség ajtaja s a levélhordó
az asztalra csapja történetünk másik jelen
tékeny hősét: a fia ta l lapot, nem messze
az öreghez. A postás eltávozik.)

Öreg lap (felsőbbséggel szemlélve a
1 övevér.yt): Mi újság öcsém ? Derék le

Öreg la p : Teringettét öcsém, de kikanyaritottad! Hja, én is igy beszéltem ez
előtt kerek huszonöt esztendővel, de az
idők gyakorta emlegetett vasfoga immár
lerágcsálta hasábjaimról a poezist s e te
kintetben már csak saját külön poétánk
tartja bennem a lelket, a mi neki oly ki
tünően sikerül, hogy azóta csak hálni jár
belém a lélek. Bezzeg te öcsém még majd
kicsattansz a fiatal erőtől; a vezérczikkedben agyonlapitod az egész korhadt társa
dalmat; a tárczádban, mely laposság dol
gában a szerkesztőd zsebével egyenes
arányban áll, csakúgy sziporkázik a „mo
dern esprit"; az újdonságaid közt halomszámra öldösik egymást az emberek s
hallani sem akarsz holmi főAárosi lapok
tól levetett ósdi szerelmi tragédiákról. Ha
ezen az utón haladsz öosém, nagy jövőt
jósolok a fejednek.
Fiatal lap (elpirulva): Még iide va
gyok és vidám, a minő csak egy napos
múltra visszatekinthető zsurnál lehet. Fo
galmam sincs a sajtó tulajdonképeni hi
vatásáról, pedig a mostani vezérczikkem
meglehetős sűrűn emlegeti.
Öreg la p : Ha csak ez a baj öcsém
oda se neki! (Némi fölénynyel): Jegyezd
meg, hogy manapság egy jó zsurnaliszta
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létünknek hízelgő hatásútól, képzelt meg a kezdeményező lépéseket a város tegye'' tőketörlesztési kamatát, ily módon a nél
győző erejétől elkábultan — a babérokon meg. Ha a város alkalmas ingyen telket kül, hogy e terhet az adófizető nép meg
pihenni, hanem a munka, az alkotás terére ad, állandó vizbőségről gondoskodik, nei . érezné, városunk egy monumentális épü
hisszük, hogy ne akadjon olyan vállalkozó), lettel szaporodna, egy állandó színház bir
kell lépnünk.

A városi tanácsnak e kedvező alkal (esetleg többen, mint részvényesek) ki ne j tokába jutna, melyben színészet és művé
mat nem szabad elmulasztania, hogy egy reagálna egy a város által kiírandó ked szet egyesülten és váltakozva mindenféle
variációban, szórakoztatná a közönséget
ilyen súiylya! biró tekintélynek — mint a vező ajánlatra.
Hasonló módon lehetne megszüntetni és a fiatalságot egyaránt.
főiskola tanári kara — argumentumait a
a főiskolai tanács többi — érvvül felho
Itne, ezáltal megint megdöntöttük, il
maga javára ne fordítsa.
Itt a kedvező_alkalom a kormánynyal zott kifogásait; például a jó ivóvíz letve megszüntettük volna a szórakozás
szemben érvelni — hogy ime beláthatják kérdését. Ezen a téren tett is már annak hiányára épített érvet. Maradna még egy
magas helyen is,"‘miszerint Selmeczbánya idején némi lépéseket a városi tanács, azon hátra, hogy a bányászat is nagvon ha
iparának, kereskedelmének — de sőt fő ban — mint ezt naponta észlelhetjük — nyatlott. Éz tény! De ezzel szemben az
iskolánk tudományos nívójának emelése csak fél munkát végzett, mert van vízve újabb gárda, ha mindjárt Budapesten fog
czéljából Selmeczbányának Németivel le zetékünk, de akárhányszor nem ivóvizei j is elméleti kiképezteíésben részesülni,
endő összeköttetése széles vágányu vasút vezet — a mi pedig a városi polgárok aligha segíthet, mindaddig míg érez nem
által immár elkerülhetetlenül szükséges, ellenszolgáltatását illeti, ott már teljes mun lesz.
ha államgazdasági és nemzeti szempon kát végzett a városi tanács, a mennyiben
Helyesen jegyezte meg egy kiváló getokból eddig szükségesnek ítélt Selmecz- a meglehetősen komisz vízvezeték után nialis bányászunk a főiskolai tanács me
bányát, mint a magyarság védőbástyáját oly arányokban állapította meg a vizdijat, morandumára, hogy: a bányaipar fellen
mintha csak egy jó után szabta volna düléséhez nem nyelvek, kulturális, ke
a jövőben is fentartani kívánják.
Ha e vasút kiépitetnék, a mostani el ki, — és oly lelkiismeretességgel hajtja reskedelmi és socialis elméletek ismerete,
szigetelt Selmeczbánya sokkal közelebb azt be, mint a minő kevés körültekintés széleskörű tudományos alap,
hanem:
esne az ország szivéhez, közelebb a gya sel viseli gondját a jó ivóvíznek.
csak egyszerit éicz szükséges, mert e nél
És ha a vízvezeték után szedett adó kül bárminő készültség mellett sem fog a
korlati élethez es a tudományos világhoz.
Kereskedelme és ipara fellendülne, a tár mégsem jövedelmez annyit, hogy a város; bányászat fellendülni.
sadalmi élete átalakulna, népessége sza a vezetéket tökéletesbitse, akkor mondjon
Hisszük, hogy az itt felvetett eszmék
porodna és ez által a város anyagi jöve le a tanács e jövedelemről adja a vízve nem fognak egyszerűen süket fülekre ta
delme is nagyobbodna, tehát az eddig is zetéket 30— 40 évre egy iiivatásos vállal lálni, a városi tanács rajta lesz, hogy a
beczézgetett kedvenczére — a főiskolára, kozónak, oly kikötéssel, hogy a vállalkozó főiskolai tanárok kívánalmait kielégítse.
is többet áldozhatna. Selmeczbánya szá tartozik azt tökéletesbiteni, minden házba Mi pedig hálás köszönettel tartozunk e
mos téren kezdené megközelíteni azon bevezetni és minden egyes lakó bizo nagy testületnek azért, hogy e viszás, im
előnyöket, meiylyel a főiskolai memoran nyos hányadot fizetni. 30—40 év után már tűrhetetlen állapotokat szóvá tette,
dum szerint ma Leoben rendelkezik.
pedig az egész vízvezetéki berendezés a ezt országosan szellőztette és igy legalább
Persze tisztában vagyunk vele, hogy e város tulajdonába menne át. Az ország a város hatóságait kényszeríti arra, hogy
terv megvalósítása még a távol jövőben számos városa jutott ilymódon jó, kifo e téren is tevékenységet fejtsen ki, a ba
keresendő — de korántsem oly messze, gástalan vízvezetékhez, és mindenkor él jokat szüntesse meg; addig is azonban
mint a milyen messze áll az tőlünk, hogy vezhető, tiszta forrásvízhez! Ha e tervet a inig ez bekövetkezik, kérnünk kell a ta
a főiskolát elhelyezzék városunkból. Igaz, városi tanács elfogadná, azt a lehetőségig nári testületet, hogy dolgozzon továbbra
hisz erre maga a tanári testület sem .gon j megvalósítaná, újból megszüntetné egyik is fáradhatatlanul, állandóan, e beteg helydolt, hogy ezen áthelyezés máról holnapra nyomós argumentumát a főiskolának, a izet szanálását sürgető munkáján, és nyu
fog megtörténni, de viszont az is igaz, melyre ez támaszkodva, az el helyeztetést godjon bele, hogy Selmeczbányának a f ő 
hogy tervüknek bármily lassan, de mégis kéri.
iskolára nagyobb szüksége van, mini a
tért hódítanak, az eszme számosaknak tet
Végül állandó színházról is lehetne főiskolának Selmeezbányára!
szik, és immár nemcsak maga a főiskolai gondoskodni, hiszen van már nekünk is
tanács dolgozik azon, hogy Selmeczbá- szinügyi bizottságunk és elég tekintélyes
nyáról el, hanem Pozsony, Kassa, Debre- emberekből áll. Ezek az urak, ha nem
czen, Miskolcz és Nagybánya városok már csak az egyes színtársulatok ittléte alkal
szintén tanácskoznak és határozatokat hoz mával neveznék magukat szinügyi bizott
Hónapok óta sötét felhők kóvályognak
nak mind oly értelemben, hogy minden ságnak, hanem azután is — és minden
a politikai élet egén, melyeknek szétoszkövet meg kell mozditanuk, csakhogy a kor, s mint ilyen állandóan működne is,
lását minden magyar ember naponként
bányászati és erdészeti főiskola hozzájuk kizártnak kell tartanunk, hogy egy olyan
türelmetlenül várja. Van rá oka. Mert azok
helyeztessék át.
életrevaló eszme meg ne fogamzana e bi
a felhők oly viharokat is rojt ictm
ma
Éppen azért — azon dőt, legyen az zottságban, a mely ti k kivitui végezélja
gukban, melyek ha egyelőre teljes megmii rövid, vagy h ő sca — mely még egy tágas színháznak a felépítése volna, i
seiinni.-itéssoi nein fenyegetik is hazánkat
rendelkezés inkre all, k; kall használnunk '.:seí‘ erről már sok szó, tervet is vetettek
de a további fej
' sn 4; adtat vetnek
„ " a W í j *-»ár. W-: í.'Así fii ■ - •-b.tr.
■
íNC)Tí ‘
iií-’v-i.* v aira, u<
a
. ;■ út érveket — a niényok mielőbb; meg \ liaúa valaki- a Kózeae ve-ttL -volna, .azt; hósszmtaríó exlaxes állapot minő káros
szüntetésével — megdöntsbk.
sohase hallottuk. Pedig nem hisszük, hogy befolyást gyakorolt közgazdasági viszo
Mindé, ekelótt — már a józan ész is a feladat ép oly nagy nehézségekbe üt nyainkra, elég fele.nliíén'.lnk annyit, hogy
megkívánja — h • a fiatalság egy számot közne. A városi tanács, mint erkölcsi tes a politik-' egészség hiányát élénken őrzik
tevő n szét vámsunkban öss xseregleni tület, a helybeli pénzintézetek miat anyagi; a társadalmi es és közművelődési intéz
szívese , látjuk, feltétlenül kell róla gon erők szövetkeznének — elvégre a város mények is. Nem lévén költségvetés nem
doskodnunk, hogy egy megfelelő (gőz)fürdő nak is kell hozni valami áldozatot — ké is számíthatunk kultur intézmények eset
álljon rendelkezésünkre; hiszen gőzfürdő pesek lehetnének egy olyan színházat épí leges létesítésére, vagy a fenáilók támo
vel sokkal kisebb városok, amelyek fél teni, a melynek mellékhelyiségei, kávé gatására.
annyi lelket sem számlálnak, rendelkeznek. háza, vendéglője, tánezterme után befolyó
A politikai élet eme sokféle következ
Elismerjük, hogy a városnak nincs pénze jövedelem mindenkor meghozná egy 40, ményeinél talán mélyebbre ható jelenség
egy gőzfürdő építésére. Van másnak, de 50 éves amortizációs kölcsöntőkének a az, hogy a magyar nép műveltségi szín
vonalának fejletteb emelését magának a
igaz értesülését teszed közzé: azonnal den jól van. De van még valami édes népnek egy nagyobb része úgy értelmezi,
holtnak fognak nyilvánítani a „magasabb öregem, a mi felöl véleményedet kérem. hogy gyermekét eredeti hivatásának köré
körökben."
Bár jól tudom, hogy az etilekhez magam ből erőszakosan kiragadva, még abban az
Fiatal lap: Éljen a sajtószabadság!
fajta fiatalok jobban értenek. Tudod ked esetben is magasabb szellemi műveltség
ö reg lap: Ha ez a hir üti meg füle ves bátyám, én mint a modern idők szü megszerzésére kényszeríti, ha az illetőnek
det: „Petrencze János szobafestő-segéd löttje, úgy tudom, hogy a mai olvasókö sem tehetsége, sem akarata nincs a fel
tegnap este kékre verte imádottját, Czinó- zönség kapva-kap mindazon, ami ingerlő, sőbb tudományok alapelemeinek elsajátí
tására.
ber Pepit, ennek hűtlensége miatt" — ami pikáns . . .
Világos példa erre Selmeczbánya, hol
ezt neked csakis ily alakjában szabad
Öreg lap (a homlokára, azaz hogy
egy
főgimnázium és egy nagygimnázim
közreadnod : „Rémes szerelmi dráma tartja czimlapjára ütve) Hopp, erről csaknem
lázas izgatottságban városunkat tegnap megfeledkeztem! Hát adok én erre nézve terjeszti a világosság sugarait. Ezek között
este óta. Mint teljesen megbízható forrás is üíbaigazitást. (Titokzatosan mosolyogva a főgymnázium tanulóinak létszáma oly
magas, hogy a jelentkezőket alig képes be
ból értesülünk, Petrencze János, a sokak suttogó hangon) Például . . .
fogadni.
által ismert, józanéletii szobafestő-segéd,
--------(E pillanatban uj robaj hallat
A tudományos pályára készülőknek ez
egy ingerült pillanatában halálosan meg szik a szerkesztőség ajtaja fejői. Az Öreg
ütötte Czinóber Pepit, a kedvesét. A sze lap és Fiatal lap ijedten rebbennek szét a nagy létszáma első pillanatra örvende
rencsétlen ifjú e végzetes tettét kétségen Komoly, méltóságteljes mozdulatokkal be tesnek látszik, sőt városunkra nézve is
kívül pillanatnyi elmezavarban követte el. lép a szerkesztő úr; az íróasztalhoz érve kedvező körülmény az, hogy oly nagy
A tettest átadták a büntető igazságszol megpillantja a Fiatal lapot. Lecsapja ka számú idegen szülőt és gyermeket fogad
gáltatásnak." — Ha ilyen irányban ha lapját s fejcsóválva lapozza át az első hatunk be falaink közé. De ha a statisz
ladsz öcsém, csakhamar feléd fog fordulni példányt, miközben morog valamit. A te- tikai adatok rovatai közé tekintünk, ahol
nem csupán a tanulók számára, vallására
a közvélemény.
refere félbeszakad, s igy történetünk is kö
és előlnladására vonatkozó pontos fel
Fiatal lap : Brávó, öregem én is igy telességének tartja elejteni azt a bizonyos jegyzéseket találjuk meg, hanem felvilágo
vörösfonalat, mely minden életrevaló tör
gondoltam!
sítást nyerünk arra vouatkozólag is, hogy
Öreg lap (titokzatosan): Még egy igen téneten végig szokott húzódni. A hagyo a gyermekeket iskoláztató szülők a társa
mányos
függöny
legördül).
fontos rovata legyen lapodnak, ha élni
dalmi életben minő állást töltenek be s
akarsz, s ez a „nyílt tér". Mert ez ama
minő foglalkozással szolgálják az állem
Az az ármányos őszi szél kissé erő
bizonyos nyílt tér, melynek porondján a
legmagasabb érdekeit: az örömnek csök
sebben
csapta
be
nyitva
felejtett
ablakomat
csalárddul bemocskolt becsület tisztára
kennie kell arra a tudatra, hogy a meg
mosódik. Biztos lehetsz felőle, ha szak és — felébredtem.
bukott és igy a felsőiskoláztatásra alkal
Eddig az álom.
értelemmel vezeted, ez lesz lapodnak leg
matlan tanulók szülői meglehetős nagy
És ime, most Önök előtt fekszik a
olvasottabb része. A féltékeny szerelmes
számmal abba a társadalmi osztályba tar
csak hozzád rohan mélységes szerelmi „Selmeczbánya: E llen őr legelső és leg toznak, melyből az egyének mindenáron
frissebb
példánya.
■injaival, s ha egy érzékeny keblű, azaz
ki akarnak lépni: az iparos és földmivelő
Ez a valóság.
lovagnak egy rósz csillagzat alatt
osztályba.
Reméljük, hogy hosszú életű lesz a
h halandó a tyúkjáról elnevezett
Helyes, és kívánatos, hogy a tehetsé
hág. a te sokat tűrő hasábjaidon „Selmeczbányai E llen őr akkor is, ha nem ges tanulók — bármely társadalmi körbe
hiendő jegyzőkönyvekkel siet majd fogadja is meg mindenben az Öreg lap tartozzanak — tehetségük és erős akara
tanácsait.
sra taposott szemét orvosolni.
tuk révén, még áldozatok árán is feljebbifj. Zsoldos Benő. feljebb haladva, boldoguljanak. De a szó
Fiatal lap . (hamiskásan és közelebb
azódva az öreghez, jelentős kacsintások
teljes értelmében kárhozatos az, mikor a
í megböki ennek oldalát): Eddig m in-!
tanulói pályára alkalmatlan gyermekek szü

Iskolák újéve.

lői hiúság folytán a gimnáziumba kényszerittetnek, s évről-évre csak javító vizs
gák utján haladhatnak egy-egy lépéssel
feljebb, mig a 4 —5-ik osztályban végkép
elakadnak. Mi lesz ezekből ? A minősítési
törvény alig jelöl ki ezek számára tisztes
séges megélhetési módot, mert gimnázi
umi tanuló sem az eke szarvát, sem a kéz
műves eszközét nem fogja kezébe; a hi
vatalnoki pálya pedig — a dijnokságot
kivéve — 3—4 osztálynál magasabb kvaljfikácziót kíván.
A tanintézeteket úgy tekinthetjük, mint
a magyar közművelődésnek gondosan ápolt
kertjeit, melyekből a jó kertész nemcsak
eltávolít minden dudvát, gyomot, de arra
is vigyáz, hogy a hasznos és életképes
csemeték a nekik megfelelő talajba ültettessenek át.
A magyar nép kulturális színvonala
nemcsak akkor emelkedik magasabbra, ha
a szellemi téren működök száma megszadorodik, hanem akkor is, ha népünk ere
deti hivatásának megfelelőleg az értelmes
és praktikus gazdálkodók és iparosok lép 
nek be a világversenybe. E két társadalmi
osztálynak megerősödése csak úgy lehet
séges, ha az odavaló és hajlammal biró
egyéneket munkakörükben megtartjuk.
Jó gazdára és jó iparosra van ma M a
gyarországnak legnagyobb szüksége!
Akkor, mikor évről-évre tapasztaljuk,
hogy amiiy mértékben hanyatlik e két fon
tos közgazdasági tényező, ép annyira emel
kedik a megélhetés nehézségeivel küzdő
proletáriatus, az iskolák ujesztendejének
alkalmából czélszerünek láttuk a fenteb
biekben felhívni a szülők, különösen pe
dig a papoknak és tanítóknak, mint a nép
vezéreinek figyelmét arra, hogy e tárgy
ban felvilágosításokkal s jó tanácsaikkal
tegyenek meg annyit, amennyit tehetnek:
a középiskolába nem való tanulót tartsák
meg hivatása körében s ez által mentsék
meg — a nyomortól s a rosszul értelme
zett socializmustól!
A tanároknak és tanítóknak pedig az
iskolai év küszöbén erőt és kitartást kí
vánunk nagy és szép hivatásuk betöl
tésére.
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r.v ■• A lap szüksegés .taxát és irányel
ve-: első v/ikkünkben ismertettük a lisz
téit olvas., közönséggel, e helyütt csak je
lezni óhajtjuk, hogy mi lapunkkal a gyak . lati útra akarunk férni, az eddig nagy
it-—'.! íidZlSOKcU tűi iui iiiiiZÜ UjSdgcZikKerí
helyett tényeket felölelő és igazságokat
feltáró közleményekkel szándékozunk a
nagyközönség érdekeit istápolni. Első te
endőnk a fenálló bajokat feltárni, vagy az
azok megismerésére vezető utat megjelölni.
Megismertetni közönségünkkel azon helyes
irányt, melynek szolgálatában a lelkese
désben és hazafiságban rejlő erő gyümöl
csözővé válhat; felhívni az érdeklő ható
ságok figyelmét a gyógyulás forrásaira,
egyengetni a medret e források előtt, hogy
azok városunk magyarosodásának, szellemi
és anyagi erosbödésének impozáns folya
maivá fejlődhessenek.
Reméljük, hogy törekvésünkben a nagy
közönség készséggel fog támagatni.

Előfizetési á r:
Egész évre . . .
8 kor.
Fél évre . . . .
4 „
Negyed évre
. . 2 „
Egyes szám ára 16 fillér.
Daczára annak, hogy lapunk előfize
tési ára eléggé csekély összegben van
megállapítva, mégis, hogy kitűzött felada
tunknak minél jobban megfelelhessünk,
és lapunkat minél elterjedettebbé tehessük,
mindazon előfizetni szándékozó tisztelt ol
vasóink, (egyesületek, vendéglők, ká
véházak, fodrászüzletek kivételével) akik
ez időszerűit a helybeli „S. H.“ újságot
járatják, és ezt nyugtával igazolják, mind
addig mig arra is előfizetnek lapunkat ked
vezményes áron, vagyis. egész évre 6 kor.,
félévre 3 kor., negyed évre 1 kor. 50 fill.
kapják.
Selmeczbánya, 1905. szept. 7.
Hazafias üdvözlettel

a „Selin ra b é t n i/a i E lle n ő r"
kiadóhivatala.
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(Szentitáró msét,(/-tér (i.) ju tta tn i, m i
u tá n 2 - i k szá m u n k á t csa k a z o k n a k
f o g ju k m e g k ü l d e n i k ik la p u n k r a
elő fizettek .
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1. A Kamaraházban: Marosi Károly m.
A r. kath. nagygimnáziumba 186 tanuló lekkel a japán-orosz háború részleteiből.
iratkozott be. mig a múl* tanévben csak Volt publikuma elég, de a hülyeségig me kir. bányaigazg. hajdú.
rész képek valósággal bosszantották szem
2. Erzsébet-aknán: Pokorny Antal m.
148. Tehát 38 tanulóval ez évben több.
lélőit. E becsapás hatása alatt tartott egy kir. bányafelvigyázó.
Az
irgalmas
nénik
helybeli
„Kolos"
Egy határozati javaslat.
3. Zsigmond-aknán: Pischl László m.
leánynevelő tanintézetben a beiratkozások előadást a Hungáriában Mezey János ismét
Az „Országos Magyar Bányászati é s ) számaránya a következő: a kisdedovóban komikus. Kitűnő műsora volt és semmi kö kir. banyafelvigyázó.
4. Istenáldás tárnán : Stefanka Tivadar
Kohászati Egyesület" borsod-gömöri osz 70, az elemi iskolában 358 és a polgári zönsége.
tálya. az egyesület folyó évi szeptember hó iskolában 129, tehát összesen 557-en irat
— E gy kis pofozkodás. Furcsa kis m. kir. bányafelvigyázó.
5. Mihály-aknán : Grausz János társulati
24—23-én tartandó közgyűléséhez a sel- koztak be. Ezzel szemben az előző évben
esetről sútíog a Fáma azon időkből, mi irodasegéd.
meczbányai m. kir. bányászati és erdé 583-an. A beiratkozások azonban még itt
kor a honvédség városunkban tartózko
6. Ferencz-aknán: Pokorny József m.
szeti főiskola tanári karának a főiskola is tartanak.
székhelyének Budapestre való áthelyezése
A városi róm. kath. fiúiskoláról nem dott. — X. helybeli vendéglősnek valami kir. bányafelvigyázó.
7. Selmeczi kohónál: Paduch István m.
tárgyában kiadott „Emlékirat" ellen hatá sikerült egész hiteles adatot szereznünk. elszámolni valója volt Y. főhadnagygyal.
rozati javaslatot terjesztett be, melyből kö
— Seimeczbánya ellen memoran A diferenczián való osztozkodás hevében kir. kohófelvigyázó.
8. Miksa-aknán: Szabó Ferencz m. kir.
zöljük a következőket:
duma. A városi tanács megbízásából Rich- kölcsönösen föipoíozták egymást. A szoká
bányafelvigyázó.
„Elhibázott, sőt szerencsétlen min ier Ede levéltáros által szerkesztett, a fő
9. Szél-aknán: Révay Adolf m. kir.
den olyan központosító törekvés, amely iskola elvitele tárgyáben kibocsátott ellen sos lovagias ügy, a felmerült diferencia ki
bányafelvigyázó.
az ország fővárosának anyagi és szel memorandum — mint lapunk zártakor ér egyenlítésével elintéződött!
10. Ó-Antal-tárón: Donoval István m.
lemi emelkedését a vidéki városok ro tesülünk — nyomtatásban kiosztatott. E
— Szabad piaczunk. Hogy a selvására eszközli. Mi ntagyarországon memorandummá! későbben foglalkozunk.
nieczi piacz méreg drága, azt tudja min kir. bányafelvigyázó.
ezen a téren már is tovább mentünk,
11. Felső-Hodruson: Horváth József m.
— Csoda czipc. A felfedezések kor denki, de hogy — hatósági ellenőrzés hij- kir. ácsmester.
sem mint szabad lett volna s miden to
ján, milyen veszélyes a közegészségügyre,
12. Alsó-Hodruson: Utczás István m.
vábbi lépés ebben az irányban megbo- szakát éljük, nemcsoda tehát ha akad oly azt talán kevesebben. A vidéki raffináu
csáthatlan vétek volna. Anglia, Német vállalkozó szellem, aki a sínylődő embe paraszt akármilyen szemetet, keveréketl kir. bányafelvigyázó.
ország, sőt a velünk szoros kapcsolat- 1 riséget a betegségek különböző nemeitől vagy éretlen gyümölcsöt hoz piaczunkra,
13. Zsarnóczán: Huszár Mihály szabó
bán élő Ausztria nyújtják a követésre egy művészi kivitelű bagaria czipövel akarja azt szabadon árusíthatja, a szegényebb mester.
méltó példát e tekintetben, hogy a fő kigyógyitani. Egy körmöczi czipész pedig osztály — keresvén az olcsóbbságot —
14. Irtványoson: Beveláqua János m.
város részére mindent lefoglalni nem ezt a problémát megfejtette. Ha valakinek megveszi, megeszi, és ha belebetegszik kir. erdővéd.
szabad, hanem vidéki központokat kell hasa fáj, orvérzése van, vagy fogai rosz- |okát nem tudja, legfeljebb a város nya-; 15. Illésen: Adamko János nyugbéres
teremteni, a honnan a tudomány és a szak, akár agyiágyulásban szenved, húzza kán hagy 4—5 árvát. Gyermekhalandó bányász.
gyakorlati élet törekvésének hullámgyü- csak fel az említett körmöczi iparos czi- ságunkra különösen nagy befolyással van
A tisztelt egyesületi tagok felkéretnek
rüi sokkal közvetlenebbül, sokkal köz pőjét, úgy eláll minden földi fájdalma, hogy az élelmiszerek hamisítása. A selmeckör- tehát a szabályszerű temetkezési járuléko
vetlenebb hatással és erővel áradnak a hetedik égben képzeli magát a boldog r.yéki paraszt például a tejbe ép oly lelki kat csak a fentnevezett pénzbeszedők va
szét a perifériákra. Angliában hatalmas ságtól. Használ e czipő még tüdőbaj, gör- frrdalás nélkül önt 20—2 5 % vizet mint lamelyikénél vagy esetleg az egyesületi
ipari központok vannak az ország min vély, aszthma, szivgörcs, sőt a kolera el ja budapesti tejcsarnokos, vagy milimári. pénztárnál alapszabályaink 10. §., 28. §.
den részében, a tudományos képzésnek len is és ára csekély 72 korona. Nálunk A tejfel hamisításában pedig a mi népünk 3. p. és 32. §. II. 2. sz. szerint az egye
emelt otthonokat Camridgeben, Oxford- nemrégen tisztelgett a körmöczi csoda- valóságos zseni. A juhturó hamisítása te sületi könyvecskében való bevezetése és
ban pedig kegyelettel fentaríja és fej czipők feltalálója és sikerült is neki 1—2 rén a felvidéki tót egyszerűen utánozha az átvételnek igazolása ellenében fizetni,
leszti. Németország ugyanazon nyomon párt eladni. Azonban derék alkapitányunk tatlan, mert egy kiló juhturóhoz hozzáad minthogy esetleg másnál fizetett járulékok
jár: Berlin mellett hatalmas lendületet nem nézhette e punipolást tétlenül, rövi 1 -i kiló tehéntúrót és 20— 25 dg. krump nem fognak teljesítetteknek tekintetni.
ád számos más városainak; Aachenben, desen betiltotta az árulást, de egyéb meg lit, sokszor egyebet is. E keverék nem
Seimeczbánya, 1905. évi auguszt. 31.
Heidelbergben, Münchenben, Lipcsében torló intézkedést nem tehetett, mert a csoda- csak a mi piaczi kofánk kevésbé tiszta
S zép G á b o r, e. elnök.
és a birodalom sok más városában hír czipész találmányára szabadalmat tudott dézsájában található, hanem a lefinomabbneves tudományos intézetek virulnak és felmutatni.
nak hirdetett liptói-turó gyárosok bármely
fejlődnek a múlt tradiczióiból táplálkozó
— Házasság. Borok Ferencz helybeli fabödönében is. A gyümölcs érés idején
lelkesedéssel.
fiatal szorgalmas kereskedő, múlt hó 29-én az egész Felvidék éretlen körtéjét SelmeczVájjon jutna-e valakinek eszébe, hogy kötött házasságot Wilcsek Jakab és neje pebányára hordták, a piszkos puttonokban
mindezen intézeteket az ország főváro széri lakos kedves leányával Rezsikével.
Különösen felhívjuk előfizetőink figyel
liter számra árulni szokott selmeci speci
sába központosítva szétszakítsa azt az
mét
ezen állandó rovatunkra, melynek
— Kereskedelmi szaktanfolyam. alitást a félig poshadt, lucskos eper, hogy czélja, hogy ebben maga a közönség ad
ezernyi szálat, a melylye! ezek az inté
hány
bacilust
plántált
hozzánk,
azt
ki
tudja
zetek a vidéki városok kulturális életé Havas Gyula, a „Selmeczbányai Kereske
megmondani. A dinnye szezon elején lát hassa elő panaszait, kívánalmait minden
hez, annak sokirányú fejlődéséhez kap delmi és Hitelintézet főkönyvelője a Rőserközérdekű ügyben
féle tanitézettel kapcsolatosan évek óta a hattuk, hogy az árusító kofa 3—4-et lé
csolódnak ? “
Egy-egy e helyütt felvetett eszme, ha
kelt
sokszor
mig
érettre
a'íz
éret
legnagyobb sikerrel tart fen évenkint 10
komolyan tárgyaltatik beláthatatlan elő
Ezután azt fejtegeti a határozati javas
i, me“t
bóra terjedő tanfolyamot. Az elmúlt hé lennek talált dinnye r
nyöket, sikeres eredményeket szülhet, mert
lat, hogy a bányászati és kohászati szak- ten ismét 11 nőve : léke Budapestén, a a szegé ■yeb*'
'sereg
számos olvan dőlni* áll v •> melv <\r,
>
■
.\V
jé
.
.
„„ót,.
— wiU; !-- r-» -or
’ - « mw.nalának emelése szemput'á- ÍV ' s,GV-i; :
városban nem fordui- iasí hatósági beleavatkozott igényel, és
>! íoiSKoia elvitele neiyett oly szerveze- tud:-mányi minta iroda,: ismét jói levizs ■í yen So.gofc
hatnak
no.'
Láttuk,
hogy minden napon ezek között számos olyan melyet a ha
gázol'.
A
jővő
‘
merre
a
bei;,
da.zúsek
Ha
zetet kiván, mely a bányászatot az erdé
kora reggel, két rendőr kíséretében meg tóság kész örömmel orvosolna is, ha a
szettől elkülönítse és azon végeredményre vas Gyula lakásán folyó ho 10-én eszkö
létező visszás állapotok tudomására hozat
zöltetnek, a hol a tanfolyamra való köze jelent a városi orvos a piaczon, és végig
jut, hogy hagyják meg nekünk a hanyat lebbi adatok megtudhatók. A tanfolyam kóstolta az összes tej neműeket, megvizs nának. Ezért a közönség jól felfogott ér
lott bányászatot a bányászati főiskolával, 14-én veszi kezdetét és tart 10 hónacior.
gált minden élelmiszert, a gyümölcsös deke, ha e rovatot állandóan igénybe veszi.
» o
A nagyközönség részéről beérkezett
vidéki népnek szekerén vagy kosarában
az elkülönített erdészeti főiskolát pedig
— Vendéglői hírek. Ács Ferencz, a
első felszólalást e helyen ajánljuk az ille
levő
gyümölcsből
3
—4
drbot
felvágatott
vigyék el más vidéki városba. (Tehát a „Hungária" szálloda,és vendéglő több éven
s ha a felvágottak 65" ,,-a éretlen volt, tékes hatóság figyelmébe.
kecske is jól lakjon, a káposzta is meg át volt népszerű bérlője otthagyja fészkét és
könyörtelenül elkoboztatott. Miért nem le
az Ezüst-ucza 15-ik szám alatt létező Hemaradjon.) És igy fejezi b e :
Mi selmeczbányaiak, a bennünket kör
het igy Selmeczbányán is?
nyező levegőre idealisták vagyunk elany„Végül reflektálni kívánunk még az ricz-féle sörcsarnokot alakítja át modern
nyira, hogy bármely vidékről érkező ven
Emlékirat azon kifogásaira, melyet Sel- vendéglővé, hol nagy átalakításokat fog
dégünknek a selmeczi levegőt állítjuk a
meczbánya városnak anyagi és gazda eszközölni, s tavaszra mire beköltözik, egy
kezdő beszéd tárgyává.
sági visszaesése, kulturális és szellemi nyári-téli tekepályát is épit. A „Hungáriát"
Az itteni viszonyokkal nem ismerős
fejlődés hiánya miatt emel. A főiskola 1906. május 1-tői Schwarcz és Langer bu
vendég szentül meg van győződé hogy
áthelyezésének kérdése legalább 15 év dapesti főpinezér és kávés vette bérbe.
NAPTÁR a „Selmeczbányai Takarék- ezen természeti adomány oly gyönyörrel
óta napirenden van s ezért azt kérdjük,
— Bánya társpénztárak utasítása.
hogy fejlődjék az a város, amelyet év- A pénzügyminisztérium a bányatárspénztá- pénztár minden héten kedden és pénteken, való élvezhetését csakis a körültekintő renda „Selmeczbányai népbank minden hé- dőrség érdemének tudhatjuk be.
ről-évre azzal ijesztenek, hogy azt a rak kezelésére és számadásainak vezetésére
; fen szerdán,
Oh, selmeczi ideál! Szegény jövevény
főiskolát, amely a város gazdasági és uj utasítás kiadását tervezi; e czélból a fena „Selmeczbányai Kereskedelmi és Hi vendégedet vezesd a Szentháromság-téren
szellemi életének egyik legfőbb rugója, álló viszonyok s főleg a változtatást igény
onnan elhelyezik: hogy lehet ott inves- lő eddigi különféle eljárások egyesítésének telintézet minden hétfőn tartja rendes váltó- keresztül az úgynevezett „Szarvas" kocsma
ticiót várni ha a létalap bizonytalan?" és egyszerűsítésének tanulmányozására K a biráló üléseit.
elé, onnéd vezesd még feijebb a m kir.
A „Selmecz és bélabányai iparosok
Kivonatosan közöltük a borsod-gömöri dar Gyula min. számellenőrt kiküldötte, a hitelszövetkezete" minden héten csütörtö adóhivatal hivatalos helyisgeinek (?) első
osztály eme határozati javaslatát, hogy be ki elseje óta a selmeczbányai társpénztár kön este 7 órakor tart igazgatósági ülést. emeleti folyosójára (De sok ilyen helyre
tudnók mi a Fő-utczán elvezetni k Szerk.)
kezelését vizsgálja.
mutassuk szomszédaink állásfoglalását.
és mindkét helyen élvezheti vendéged a
— Inggyár Seímeczen. Weisz Adolf
Ezen rovatunkkal városunk egyesüle valóban hódító ozóndús selmeczi levegőt,
— B ú csú . Folyó hó 6-án, szerdán selmeczbányai kereskedő „Első Selmecz teinek, de egyúttal az érdeklődő közönség minőt keresve sem találhat len az Alföld
reggel indultak útnak gyönyörű időben, a bányai Fehérnemű és Munkásing gyár" nek is szolgálatot vélünk teljesíteni, ezt bármely legkisebb falujának legsötétebb
harangok zúgása mellett városunk búcsú- ezég alatt nem is olyan régen gyárat alapí |állandóan fentartjuk s abban minden egye zugában sem. Évek múltával is emlékezni
sai, hogy részt vegyenek az ó-hegyi or tott. Vállalatával járó kezdet nehézségeit le sületi közérdekű közleményeket minden fog vendégünk a könyeket facsaró bűzszágos hirii búcsún. Az ájtatos hivek küzdve, hogy most már egész tudását gyári kor díjtalanul közlünk.
hödt „ajerra" és unokáit óva inti majd
nagyrésze az egész utat gyalog teszi meg, vállatánál érvényesíthesse, rőfös üzletével
e környék éltető levegő használatától. —
teljesen
felhagy.
E
gyári
vállalat
ma
már
mig egy másik része Bélabányán szeke
A „Selmeczbánya-rónai általános te Mégis azonban mielőtt távozik, egy jóin
több mint 40 személynek ad tisztességes,
rekre ült.
metkezési és segélyzö egyesület“ elnöke a dulatú megjegyzést el nem mulaszt: „mi
becsületes kenyeret és készítményeit min
— G y ű jtés a P ető fi szoborra. Ez év den hii-hó nélkül terjeszti nemcsak hazánk következő sorok közlésére kérte fel lapunkat: ért nem közük ezt önök a hatósággal is?"
május 7-én a Petőfi-kertben tartott szo minden vidékén, de az ország határán kí
Egy szentháromságtéri lakos.
Igen tisztelt Szerkesztő U r!
borleleplezési ünnepélyen Pogány Béla vül is, a nélkül, hogy valami támogatásban
Értesülvén, hogy megindítandó becses
rendőrbiztos lendületes beszédben, a meg részesülne. Ezzel bebizonyosodott az, hogy
jelent közönséget egy a városhoz méltó a kormány által sokaknak — azt sem tudni lapjában az egyesületek ügyei számára is
Perőfi szobor felállításához szükséges ösz- miért — kidobott állami subventió nélkül külön rovatot fog vezetni, ennélfogva tisz
szeg első garasainak összerakására hivta is lehet ipart és annak piaczot teremteni. telettel kérem, hogy az alábbi közlemény
— Kéziratokat nem adunk vissza. —
nek is helyt adni szíveskedjék.
fel. A lelkes beszédnek meg volt a hatása,
—• V án d o r m ű vészek. A beállott is
G. N. Helyt adtunk, *
jö
A „Selmeczbánya-rónaiáltalános temet
mert nyomban 49 kor. gyűlt egybe. Ez
vőre is kérjük.
összeget a múlt héten helyezte el Vörös kolai szezon nemcsak a várva-várt fiatalsá kezési és segélyzö egyesület“-nek a szer
K. B. J. Eperjes. Sz
got hozza el ilyenkor ősszel hozzánk, ha vezetét és szabályait jólehet minden tagja Levél megy.
Ferencz főjegyző a városi pénztárba.
nem hoz a nyakunkra mindenféle variátó- a kéznél lévő egyesületi könyvecskében
Ncmo. Közö1
— B e ira tk o z á s o k e red m én y e. Az ban színészt, művészt, orfeumot, bioskopot foglalt alapszabályokból ismeri; a járulé delkezésére
állá
ág. ev. főgimnáziumba máig beiratkozott stb. E hónap minden napjára esik valami kok befizetésére vonatkozólag azonban
Első döfi'
373 tanuló, mig a múlt tanévben 426 nö lyen látványosság, természetesen kerül
tisztelettel értesítem a tisztelt egyesületi nettel vette vendék járt az intézetbe. Tekintve, hogy szórakozni óhajtó közönség mindig, s an tagokat, hogy f. évi szept. hó 1-től kezdve
még mindig jelentkeznek felvételre, hisszük, nak ül fel legjobban, amelyik jobban, további intézkedésig az egyesületnek nem
hogy az intézet a múlt évi lészámot el ügyesebben reklámhoz. A hónap elején 16, hanem csak 15 bizottsági tagja és az
éri. A tanitó-képzőbe 20-an jelentkeztek, egy ismeretlen nevű egyén „bioszkop" egyesületi pénztár van feljogosítva temet
mig múlt évben a létszám 29 volt.
látványosságot hirdetett, „eredeti" fölvéte- kezési járulékok beszedésére. És pedig:
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Ajánlja,

az őszi és téli idény alkalmából dús választékban
megérkezett d i v a t k e l m e és m o s ó v e l e z (barchet)
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f e h é r n e m ű i t . Számtalan elismerő levél a jó anyag,
gondos szabás- és varrásért.
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v á s z o n - é s a s z t a l n e m ű r a k t á r á t , mely az
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a s z t a l t e r í t ő , l i n ó l e u m , valamint kiváló minőségü p a p l a n j a i t , és g y a p jú - é s g y a p o t t
ta k a r ó it.

t é l i k ö t ö t t - é s s z ö v ö t t á r u i t um. harisnya,
keztyü, alsóingek és nadrágok, gyermekruhácskák,
kendők stb.
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Súrczipő és esernyő nagy raktár.
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czikkekkei szereltem fel
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Áruim úgy jó szabás, és elegáns kivitel, mint olcsóságuk folytán fel
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tűnést keltenek és ezáltal lehetővé vált, hogy ruhaszükségletét bárki is nálam
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fedezhesse, mert áruim a legkényesebb igényeknek is megtelnek.
Egyúttal bátorkodom a n. é. közönség b. figyelmét felhívni nagy

b el- é s külföldi s z ö v e t r a b á r a m r a .
n H u b á k t n é r t é k u f á m r e n d e l é s é t e l v á l l a l o m , és azokat
s
egy legjobb hírnévnek örvendő szabó által készíttetem
I®.
A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradtam
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Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy bevásár- i
lási utamról visszatérve, üzletemet a közelgő őszi és téli idényre
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a „Haiadás“ könyvnyomdába
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könyvnyom da

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy S z e n t h á r o m s á g - t é r G. s z . a la t t egy a mai kor
igényeinek megfelelőleg, modern gyorssajtóval, és betűkkel gazdagon felszerelt k ö n y v n y o m d á t nyitottam, s azt

„HALADÁS11 KÖNYVNYOMDA
ezég alatt vezetem. — E téren szerzett sokoldalú tapasztalataim és szakképzettségem, valamint elsőrendű papírgyárakkal való elő
nyös összeköttetéseim folytán azon kellemes helyzetben vagyok, hogy minden üzletemből kikerülő munka, úgy s z o lid

á r a im ,

mint k iv ite l te k in te té b e n

bármely más nyomdával kiállja a versenyt.
Könyvnyomdámban készíttetnek minden e szakmába vágó munkák, u. m .:

művek, tankönyvek, folyóiratok, hirlapok, táblázatok, falragaszok, körlevelek, eljegyzési tudósí
tások, báli- és lakodalmi meghívók, tánezrendek, névjegyek, gyászlapok, mindennemű kereske
delmi és hitelintézeti munkák stb., stb.

íz lé s e s k iá llítá s s a l, tö b b n y e l v e n
Legfőbb igyekezetem oda fog irányulni, hogy mindenben, mindenkor a n. é. közönség teljes megelégedését érdemelhessem
kérem vállalatom iránti nagybecsű pártfogását.

polonyi Mátyás.
Nyomatott a „Haladás11 könyvnyomdában (túl. Polcnyi Mátyás) Selmeczbányán.

