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A villa-telep.
A selmeczbánya._ villa-tolep ügye legújabban új 

fázisába lépett s remélleni lehel, hogy közelebb van 
megvalósulásához, mint valaha volt. Ideje is lenne mái1! 
A kérdés, mini sok más ügy is, mely a városi és a 
polgárságot közelről érdekli, már-már tengeri kígyóvá 
női te ki magát, a nélkül, hogy akár csak egy lépéssel 
is közelebb jutóit volna megvalósulásához Hiszen liz 
éve már. hogy azon vitatkozunk, létesilsünk-e villale- 
lepet vagy nem s hogy ez vagy ama hely lenno-e jobb 
annak létesítésére.

Két kérdést kell felvetni és megoldani. Az egyik 
az: kell-e a telep? a másik: lehelséges-e azt létesí
teni ? E két kérdés megfordított sorrendben is tár
gyalható. Mert ha szükség van a telepre, akkor kell, 
hogy lehetséges legyen és ha lehetséges, ha létesíté
sének szükséges feltételei megvannak, akkor meg kell 
csinálni. De nem szabad sem a szükséget, sem a te
hetséget igen alantas szempontból, a pénzkérdés szem
pontjából megítélni. Ha a telep a városra nézve jöve
delmező befektetés, akkor a pénznek csak alárendelt 
jelentősége lehel, ha pedig nem az, mire való a sok 
tervezgetés, vitatkozás, gyülekezés, helyszíni szemle s 
mindaz a hév és lelkesedés, mely mindeddig hiába 
vitte liarczba fegyvereit a villa-telep érdekében s me
lyet más. talán hasznosabb és szükségesebb ügy javára 
tehetett volna értékesítőm.

A-villa-telep szükségét, e régen folyó előkészüle
tek után már nem kellene fejtegetni, ha az ügynek 
nem volna oly igen kevés pártolója. A kis városoknak 
s mé_ inkább a kis polgárságnak csaknem elválaszt
hatatlan tartozéka a legleplezelléncbb opportunizmus 
és konzorvatizmus. Ritkán emelkedik oda, hogy csak 
kissé távolabb fekvő czélokérl lelkesüljön és még rit
kábban, hogy áldozni tudjon, ha abból egyénileg és 
azonnal nem nagy hasznot lát. Ez a hiba a jelen 
esetben is. Pedig a közlapasztalat bizonyítja, hogy az 
a város és az a polgárság, mely a maga lokális szük
ségletét helyesen felfogni és megállapiláni s érdekeiért 
a kell) áldozatokat meghozni nem képes, soha sem
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ült ül az ablak melletti kaross/ékben. Régi kopott 
ruha fedi görnyedt alakját, a hófehér fej kötő oly ellen
tétet képez simára .fésült szürki hajával. Aszott ke
zeiben megsárgult imakönyvet ta.í. s buzgón imádkozik 
abból. Lábainál gyermek ül. a ki'álmosan hajtja fejét, 
ölébe. Fáradtan teszi le a nagy kapcsos könyvel s 
szemeiről könnyet törül le. -•

„Nini, mi bánt ? mily szóVnoru gondolataid te
lidnek, talán bűnös vagy, hogy mindig imádkozol ?“

„Nem vagyok gyermekem,' másnak kérek bocsá
natot.

rOh mesélj valamit, néni, múltadból, ugy-c szo
morú volt ételed ?“

Az öreg inrglörülte beesett szemeit. Jól esett neki 
az idegen gyermek részvéte, kinek füstös fejecskéjét 
kezeibe véve, elkezdett mesélni.

Szülőinket korán elveszítve, árván mHadiam 
húgommal Egyedüli rokonunk, egy öreg ur intézetbe 
küldött, keveset törődve velünk. Tanulmányaink be
fejezése után egy hideg levéllel érlesitctt, hogy háza 
nyitva áll elöltünk. Fájó szívvel váltunk el a kedves 
barátnőktől, kikkel gyermekéveinket töltöttük s a 
legrosszabb érzelmek közölt érkeztünk az ismeretlen 

I 0|lhonbn, komor nagy ház volt, elhagyott kert 
közepén. Hugóm félve fogódzóit karomba, mikor bá-

fog fellendülni. Ha városunk és polgárságunk nem 
kéjelegne az önönmagáról való lemondásban, egyebek 
között a villa-telep is régen készen lett voina.

A város hajdanta virágzó bánya-iparának, melynek 
e város ei etetőt, virágzását és régi kiváltságait köszön
heti, ma már csak romjai vannak meg s ki biztosit 
arról, nem dülnek-e ezek is rövid idő alatt halomra’? 
Miből akarja a város lakossága megcsappant jövedel
meit pótolni? Ipartól és kereskedéstől várni boldogu
lásunkat, mint sokan teszik, nem egyéb önámitásnál. 
Ipar és kereskedelem, köztapasztalat szerint, csak 
kedvező forgalmi viszonyokkal bíró városokban fejlőd
hetik, ilyen viszonyok pedig Selmeczbányán, a város 
kedvezőtlen fekvése miatt, semmiféle áldozattal nem 
létesíthetők. A normális vágányu vasút, melytől sokan 
bajaink orvoslását várják, alig javítana valamit ezeken 
a viszonyokon.

Ezeknek a viszonyoknak kifolyása, hogy Selmecz- 
bánya az étet munkájában és küzdelmeiben szomszé
daival és versenytársaival szemben mindinkább hát
térbe szorul. Beszterczebánya, Zólyom, Könnöczbánya, 
Léva s ha vasúti összeköttetését befejezi, Ipolyság is 
csakhamar elhagyja. Valamennyinek nagyobb a vonzó
ereje, kedvezőbb a fekvése s jobbak a forgalmi viszo
nyai, mint Selmeczbányának, mely ennélfogva nem is 
emelkedhetik s lm résen nem vagyunk, bizony hama
rább következik be, mint gondolánk, hogy agóniába 
esik, mert a városok és intézmények agóniája abban 
a pillanatban kezdődik, amidőn fölöslegesekké válnak. 
Pedig városunk inár-inár azzá lett s legfőbb ideje, hogy 
öntudatra ébredjen.

Arra, hogy a kormány a létesíteni szándékolt 
állami intézmények közül egyet-kellűt itt helyezzen el, 
alig lehet reményünk, mert e tekintetben most is job
ban állunk sok más, jóval nagyobb városnál s mert 
nálunk ilyen intézmények elhelyezésére a legtöbb fel
tétel hiányzik. Az anyagi és hatalmi érdek harcza 
folyik mindenütt. Ez vele jár a modern étet fejlődésé
vel, melyben anyagi javak termelése szállítja küzde
lemre az erőket. S a küzdelemben az a város marad 
győztes, melynek nagyobb az ereje, kedvezőbbek a

lyánk elé vezetlek. A magas szürke ember zöldes 
széniéivel szigorúan nézeti ránk. Hálánkat akartuk 
kifejezni irántunk való jóságáért, de kemény tekinte
tével elhallgathatott. Remegve a félelemtől, állottunk 
előtte. Ő fölényét éreztetve, parancsoló hangon meg
szólalt :

„Kívánom, hogy akaratomnak teljesen alávessétek 
magatok, addig ülhetlek <• házban, de ha ellenszegültök, 
házam bezárul előttetek."

Szobánkat egy öreg szolga mulatta meg. Ott 
már nem tudtuk visszatartani könnyeinket. Mindketten 
keserves sírásra fakadtunk. Sokáig éltünk aztán ott 
legnagyobb csendben. Bátyánkat sohasem látva, bo
lyongtunk a vad kert ulain. Az öreg szolgától meg- 
IikVIuk. hogy bátyánkat kártya szenvedélye tartja távol 
illlionafól. a mi vagyonát nemsokára felemészti. El
keseredésünk a hallottak után fokozódott: Istenem mi 
lesz velünk, ha ez utolsó menhelyet is elveszítjük, 
tépclődlünk sokáig, súlyosbították helyzetem húgom 
többszöri nagyravágyó beszédei, ki szeretett volna 
lény ts társaságban élni, igyekeztem lebeszélni hiú 
ábrándjairól, de hasztalan volt, szépsége tudatában 
nagyon sokat követelt a sorstól, niig én szerény igé
nyeim megadásáért imádkoztáin. Rettegtünk a közeledő 
téltől, a hűvös őszi napok még telungoltabbá tettek- 
néztünk a reménytelen jövőbe, selíol egy napsugár, 
mindenütt setét homály vett körül. Egy ily napon 
kedvencz helyünkön, a ház előtti hárs tvlatl ülve, 
némán néztük annak hulló, sárga leveleit, meglepeté
sünkre idegen hangol hallottunk, el akartunk rejtőzni. 
Késő volt, egy fiatal férfi állott előttünk,-.bátyánkat 
keresve, bemutatta magát. Csodálkozását fejezte ki

viszonyai s mely jövendő boldogulásának alapjait ideje
korán lerakni meg nem szűnik. Nálunk ilyen alapok 
teljesen hiányoznak.

Ilyen viszonyok között végzetes hiba lenne az 
önmagunkról való lemondás. E helyett kutassuk ki és 
értékesítsük teljes buzgösággal és igyekezettel mind
azokat a feltételeket, melyek megtevő intézményeink és 
produktív iparunk mellett jövendő boldogulásunkat is 
biztosítják.

Tegyük mindenekelőtt vonzóvá városunkat, csá
bítsuk ide a melegebb vidékekről felvidéki erdőinkbe 
nagyszámmal vándorló idegeneket, ismertessük meg 
szerte a hazában városunkat s annak gyönyörű vidé
két, szóval: emeljük a város forgalmát, váltsuk kész
pénzre városunk felhalmozott természeti kincseit és 
szépségeit s frissítsük fel ilyen módon a város meg
csappant bevételi forrásait.

Városunk sajátos természeti viszonyai ezt a fel
adatot jelölik. ki*s ezt az irányt szabják haladásunk 
elé. Ilyen viszonyokkal versenytársaink egyike sem 
rendelkezik. Körniöczbánya is jóval kisebb mértékben, 
habár o téren máris megelőzött minket.

A város állal létesíteni szándékolt villa-telep 
azonban csak egy kis része annak, a mit e tekintet
ben tennünk kell. Városunk rendezése szépítése, tisz
tántartása. vízzel való ellátása, hegyoldali részeinek 
hozzáférhetővé tétele kopár hegyeink befásitása, kül- 
utczáink s különösen az a tekintetben kiváló Hodrus- 
bánya- és Rovna fokozottabb gondozása és még sok 
egyéb szükséges ahhoz, hogy az idegeneket állandóan 
ide vonzzuk. Ezek eddig is elég szép számmal keres
ték lel városunkat, habár éppenséggel semmit sem 
tettünk, hogy őket ide csábítsuk s ha magoktól eljöt
tek, állandó visszatérésüket biztosítsuk. Milyen ered
ményt várhatunk akkor, ha mindazt megleszszük, a 
mi a czélbúl szükséges.

Kimutatva ily módon a villa-telep szükségességét, 
a második kérdés az, hol kell azt létesíteni, hogy a 
kivánalmaknak legjobban megfeleljen.

A villa-telep eredetileg Rovnára volt tervezve s 
a terv megvalósítására egy részvénytársaság is alakult.

hogy ez elhagyatott helyen fiatal nőkkel találkozik, 
élénken kérdezősködött a rokoni kötelékről mi a ház 
urához fűz. Szívesen vettük érdeklődését, annyi jóság 
sugárzott ki szemeiből, hogy vigasztalásai enyhítők két
ségbeesésünket. Elbeszéltük neki sivár, reménytelen 
életünk. Nemsokára búcsút vett s engedelmel kért, 
hogy többször is meglátogathasson. Mi szívesen meg
engedtük volna a rokonszenves ifjúnak, de bátyánktóli 
félelmükben nem mertük.

Másnap bátyánkat látjuk szobánk felé jönni, 
ijedten nyitottam előtte ajtót, szokatlan az ő látoga
tása! mily nagy volt meglepetésünk, mikor ö szokottnál 
enyhébb hangon kijelentette, hogy a tegnapi ifjú 
megint el fog jönni, „mint nagyon jó pártié, örömmel 
venném, ha egyikelek komolyabb érzelmeket ébresz
tene maga iránt." Pirulva hallgattuk bátyám tanácsát. 
Hugóm űrömmel csókolt össze bátyánk távozása után 
nagy gonddal öltözni kezdett, miközben fecsegett az 
eljövendő ifjúról, hogy mily szép, és gazdag lehet, 
mint bátyánk is mondta. En a kertből a még meg
maradt -ózsákat bajába tűztem, szép szemeiből a 
remény sugárzott, olyan volt, mint egy alomkép, soha 
ily szépnek még nem láttam.

Hugóm kívánsága teljesült, az ifjú egész rabja 
lelt szépségének, jött minden nap, inig egy szép téli 
napon megtartották az esküvőt.

Magam* a maradtam a komor, házban de többé 
nem a sötét gondolatokkal, hiszen húgom boldogsá
gában osztoztam.

Leveleiben gyermekes őrömmel irt a pompáról 
mi ót körül veszi. Jöjj hozzám, nénikéin. Oly szép az 
élet folytonos élvezetek között, látnád ékszereim, ru-
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Az eszme azonban, mint az eredmény mutatja, kevés 
embert vonzott és még kevesebbet buzdított áldozat
készségre. A varos közvéleménye e szerint nem tartja 
Hovnut e czélra alkalmasnak, amint hogy tényleg nem 
az. Hovna valamikor a selmecziek kedves kiránduló 
helye lehetett, de már régen nem az s az idegenek is 
igen kis számban keresik lel. Akik ott nyaraltak, csak
hamar hűtlenek lettek hozzá. Inkább Hegybánya és 
Hodrusbánya felé vonzódnak.

A telep létesítése továbbá a város i észéről is 
oly nagy áldozatokat követel, melyek sommiképen sin
csenek arányban az elérhető haszonnal. A telepnek 
nincsen vize s azt kellő mennyiségben nagy költség
gel sem lehetne megszerezni. Ez már egymagában is 
alkalmatlanná teszi a kijelölt czélra. Erről a tevről 
tehát, ha életképes villatelepet akarunk létesíteni, pedig 
csak erről lehet szó, le kell mondani.

Újabban, inkább csak eszmecsereképen merült fel 
az az indítvány, hogy kezdjük a villa-telep létesítését 
alulról, a Klinger-tó és Miksa-akna környékén s igy 
haladjunk mindig feljebb Hovna felé. A terv, eltekintve 
a Klinger-tó környékétől, mely e czélra épenséggel nem 
alkalmas, valamivel jobb az eredetinél, mert telep, ha 
nem is Hovna felé, mely végső czélnak sem jó, a Szent
háromság-hegy és Steffultó felé terjeszkedhetnék. Azt 
hiszem azonban, hogy senki sem fog elfogultsággal 
vádolni, ha azt mondom, hogy ez a hely sem rendel
kezik oly kedvező viszonyokkal, melyek az esetleg olt 
létesített villa-telep életképességét és fellendülését biz
tosítanák. Vize nagyon kevés, levegőjét a kohó füstje 
megfertőzted, erdeje is aránylag csekély kiterjedésű, a 
hely azonkívül szeleknek van kitéve s nem is oly szép 
hogy a selmeczi gyönyörű vidék mintájául lehelne 
odaállítani.

Hogy a Miksa-aknán levő kincstári magtár-épü
letet kevés költséggel lehetne e czélra átalakítani, tisz
tán önámitás, mert az átalakítás legalább is annyi költ
séget igényel, mint egy könnyebb uj épület létesítése, 
melylyel pedig kaszárnyaszerü voltánál fogva sem czél- 
szerüség, sem fekvés, sem pedig vonzó külső tekinte
tében nem versenyezhetne. Ezt a város inkább egy 
kaszárnya czéljaira tartsa fel.

Ezzel kapcsolatban azt a nézetet is hallottuk, 
hogy a kérdés eldöntését bízzuk magukra az idege
nekre, kik legjobban tudják, mi felel meg nekik. Ez 
elég jó ajánlat lenne, ha az idegeneket előre lehetne 
megszavaztatni. De a döntést akkorra bízni, midőn a 
villa-telep egy része, nagy áldozattal már elkészült és 
a dolgon változtatni többé nem lehet, azt hiszem, nem 
egyeznék meg az ajánlattevő intenlióival.

Az idegenek azonban máris döntöttek, még pedig 
a hodrusbányai völgy javára, mert még azok is, a kik 
azelőtt Rovnán és a szélaknai út közelében nyaraltak 
a hodrusi völgy szép fenyveseihez pártoltak át. És ez 
igen természetes. Ha a fővárosi ember kifáradt a fő
városi élet gyors tempójú menetében, ha idegei 
a folytonos izgalomtól eicsigázódtak s ha teslben el
gyengülve, lélekben elpuhulva unottá lesz s közöm
bössé minden iránt, a mit eddig jónak vagy rosznak, 
érdekesnek vagy érdektelennek tarlóit, akkor, ha csak 
lehet, az erdőt, még pedig a fenyvesi keresi lel, mely
től a fővárosban annyira távol van, hogy itt állítsa

háim, mint hódol öreg, ilju egyaránt, egy kicsit szo
morít az uram folytonos szomorúsága, de azt hiszem, 
múló betegsége okozza. Így irt szegény elvakilott hú
gom minden levelében.

Egyszerre levelei ritkulni kezdtek, már két hónap 
óta mit sem tudtam felölük. Nem tudtam tovább a 
kínos bizonytalanságban élni, engedélyt kértem bá
tyámtól húgom meglátogatására. Egész utón szo
morú gondolatok röpködtek agyamba. Balsejtelmem 
nem csali, mikor oda érkeztem, ismeretlen emberek 
hidegen értesítettek, hogy húgom, egyetlen lény a kit 
szereltem, meghalt...........

..Oh néni, mily borzasztó', kiáltott sírva a kis
leány.

Az üreg nő zokogva folytatta:
A cenpá* hatása alatt eszméletemet veszítve 

mikor magamhoz tértem, egy paraszt házban találtam 
magam. Egy öreg nő hűségesen ápolt Tőle tudtam 
meg a borzasztó valót, hogy húgom pazarságál már 
nem volt honnan kielégíteni, az ur főbe lőlle magát s 
felesége meghalt bánatában.

Élvezeltek a sírjukhoz. Eltemették őket szomorú- 
fűz aljába, egy Testetlen fakereszt jelzé nyughelyüket.

Virággal üllelleui be a sirhalmokat, sokszor kí
vánkozom hozzájuk, de inig húgom bűnét le nem 
imádkozom, nem mehetek.

A gyermek meghatva nézett könnyes széniéivé 
az öregre, ki ránezos arczál aszott kezeibe temetve 
sirt, zokogott keservesen.

helyre testi és lelki egyensúlyát s a természet hatalmas 
rekonstruáló erejével felfrissítse elcsigázott idegeit. 
Minél egyszerűbb viszonyok közé jut, annál jobb, mi
nél csendesebb és nyugalmasabb a hely, annál szíve
sebben időzik olt, elmerülve a természet következe
tesen megújuló jelenségeinek lélekemelő szemléletében, 
mely karakterét ismét egyszerűbbé, vidámabbá és ter
mészetesebbé formálja. Azt hiszem tehát, hogy első 
sorban a fővárosiak eme kívánságaival kell számolnunk, 
mert hiszen ők dominálnak a nyaraló leiepeken; az ő 
választásuk pedig a hodrusi völgyre esett.

De a selmecziek is a hodrusi völgy javára dön
töttek. Mióta ugyanis turista-egyesületünk fölfedezte a 
selmeczieknek a Tirts-forrás, Gedeon-táró és a hodrusi 
tavak gyönyörű vidékét, a városból nyaranta egész 
karavánok vándorolnak oda nehány órára üdülni, 
pedig semmi egyéb nem vonzza ókel, mint a termé
szet szépsége, mely Selmeczen is párjai ritkítja.

Mennyivel látogatollabb lenne a hely, ha a ki
rándulók ott egy kis frissítőt is találnának.

A hely kérdése tehát mindkét részi öl el van 
döntve, csak el kell fogadnunk a közös választási és 
a villa-telepet a hodrusi völgyben, még pedig ennek a 
Meleg-pataktól (teply potok) a Tirts forrásig lerjedő 
területén létesítenünk, s biztosak lehetünk róla, hogy 
az idegenek hálásak lesznek érle s tömegesen keresik 
fel telepünket. Ez a hely bőven rendelkezik mind 
azokkal a feltételekkel, a melyek a czél biztosításéin 
szükségesek.

Ivó- és használati viz van bőven, levegője tiszta, 
por- és füstmentes, hamisítatlan fenyőerdö-illat, a ki- 
lálás a hodrusi völgyre elragadóan szép, páratlan séta- 
utain órák hosszat lehet kényelmesen kóborolni az 
erdőben.

Közvetlen közelében vannak a hodrusi tavak, 
melyeknek környéke Svájczra és Tirolra emlékeztei, 
alig néhány pereznyire van tőle a bájos fekvésű rosz- 
grundi to. Kiránduló helyei Kehrling, Vihnye, Szklenó, 
Hodrusbánya, Moderláró, Irtványos, az ezüstárú-gyár, 
Hovna, Szélakna, Tanád az alatta levő Klinger-tóval, 
Spitzberg, gyönyörű Kálváriánk, Selmeczbánya sok 
látnivalójával, a Garani-völgye, Ptácsnik stb. stb,

S mindenüvé az erdőn keresztül lehet jutni, a 
poros kocsiutak kikerülésével. Fürdeni akár a hodrusi, 
akár a roszgrundi, akár a Klinger-tóban, de a Meleg
patak felhasználásával a helyszínén is lehet csekély 
költséggel megfelelő fürdőmedenezét és zuhanyt létesí
teni. A hely végre kocsival és gyalog könnyen hozzá
férhető s az idegenek akár Selmeczen, akác Zsarnóczán 
vagy Vihnyén át juthatnak hozzá. Ott van azonkívül 
az építéshez szükséges faanyag és jó épitő-kő, mi az 
építkezést olcsóbbá teszi, mint bárhol másutt s ez 
egyik lényeges feltételi' a villa-telep létesítésének. A 
hol 700—1000 forinttal lehet 2 szobából konyhából 
és verandából álló villát építeni, ott nem kell attól 
félni, hogy nem akad elég vállalkozó. Végre a lelop 
létesítése a városnak is összehasonlíthatatlanul keve
sebb áldozatába kerül, mint Rovnán.

Mindezt összefoglalva, bátran kérdhetjük: Hol 
van a kedvező viszonyok ilyen nagy halmaza együtt, 
mely a villa épilést könnyebbé s a nyaralást vonzóbbá 
és kellemesebbé lenné,1?

Tisztában lévén a hely felöl, még csak azt a kér
dést kell megoldani, mi módon és ki által létesítendő 
a villa-telep? A felelet egyszerű: A város érdekeiről 
és fellendüléséről van szó, tehát első sorban a város 
kötelessége, hogy érdekeiért a kellő áldozatot meghozza. 
De segítségére jön a polgárok érdeklődése és áldozat- 
készsége is. Ha villa-épitő részvénytársaság képes volt 
a rovnai telepre 5000 forinlnyi részvényt jegyeztetni, 
biztosra vehetjük, hogy a Meleg-patak mellett létesí
tendő telepre, pénzintézeteink hozzájárulásával, 15— 
20 ezer forintnyi részvénytőkéi hozhat össze. Ez pedig 
teljesen elégséges a telep megalapítására. A többi 
azután a város, a polgárok és az idegen nyaralók 
dolga.

Ha a város azoknak, kik villát akarnak építeni, 
tulajdonjogának biztosítása mellett ingyen telket és 
polgári árban épületi fát ad s azonkívül megkönnyíti 
a zsindely-, kő- és homoktermelést, esetleg, ha meg
felelő anyag lenne a közelben található, a mész- és 
téglaégetést s gondoskodik végre a telepen való köz- 
biztonságról, akkor csaknem mindent megtett, amit 
tök* jogosan követelni lehel; legfeljebb még propa
gandát csinál a lelepnek, hirdetések utján köztudo
másra hozza az általa nyújtandó kedvezményeket és 
arról gondoskodik, hogy a villa-telep körül levő erdő 
csak szólaló vágásban használtassák ki. Felsőbánya is 
igy tett két évvel ezelőtt és már 20 villából álló szép 
telepe van.

A telepen való vagyonbizlosság fenntartására, 
mi különösen télen át szükséges, elegendő, ha a város 
egy erdőőrt és 2 3 erdömunkást tart ott állandóan, 
mit közeifekvő nagy erdőterülete amúgy is megokolná 
tesz. Ugyanígy gondoskodik a vagyonbiztosságról a
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kincstár is az általa alapított villatelepeken. A vörös* 
kúl alatt lakó erdőőrt, azt hiszem, könnyen lehelne 
oda áttelepíteni. A város költsége még igy is kisebb 
lenne, mint ökkor, ha a villa-telep Rovnán létesülne.

Ha azután a város polgárai látják, hogy a város 
komolyan akarja a dolgot és áldozatot is kész hozni 
érte, helyi patriotizmusuk arra fogja őket ösztönözni 
hogy a városnak segítségére jöjjenek. Hiszen elsősor
ban nekik lesz hasznuk belőle. Sok oly polgárunk van 
ki 40—50 forintot, a mennyit l. i. az ópitőösszeg ka
mata tesz, képes áldozni egészsége érdekében. S habar 
Selmeczbányáu elég jó a levegő, a rendes életmód és 
környezet megváltoztatása, ha csak néhány héten ál is 
igen jó hatással van a városi ember egészségére 
Czikkiró 8 héten ál Kisiblyén nyaralt s ez idő u|.,u 
egyik gyermekének testsúlya 9, a másiké U kgr-mal 
vagyis kereken 30%-kal növekedett.

Ha 5 —10 polgár összeáll, jövő évben a közős 
fogadón és szállón kívül ugyanannyi villa fogja a hod
rusi völgyet diszileni. Nehány villát a város is épít
hetne eladásra. Ha a villa czélszerü és olcsó, vevője 
mindig akad. A többit azután az idegenek is elvégzik

Hogy tehát a villa-telep létesüljön, csak gyors 
elhatározásra és végrehajtásra van szükség. S mivel a 
város érdekeiről van szó reméljük, hogy a különböző 
tekintetek megszűnnek s hogy egy táborban, teljes 
egyetértésben találkozunk. Az ily találkozás lángra 
lobbantja a mór-mar szunnyadó lelkesedést, s annak 
világánál a villa-telep egy év alatt létesül.

Sol>ó Jenő.

A nyaralókat építő rószvénytársáság1 részvé
nyeire előjegyezni óhajtók szíveskedjenek a v. 
pénztárhoz esetleg a v. főjegyzői hivatalhoz for
dulni. Egyelőre a régi részvényjegyek maradnak 
meg s kívánatra gyűjtő ivek az érdeklődőknek 
kiadatnak.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Személyi hírek. Szitnyai József polgármeste

rünk szabadságidejét megszakítva vasárnap visszaér
kezeti s hivatalát már hétfőn át is vette. — Bénik arát 
Adolf gazd. tanácsnok négy heti szabadságra Német
országba utazott. — Hermann Emil főbányalanácsos 
és Csiby Lőrincz erdő tanácsos akad. tanárok váro
sunkba visszatértek.

— Mária Lujza fejedelemnö búcsúja. Mária 
Lujza bolgár fejedelemné, mint azt előbbi számunkban 
is jeleztük, pénteken e hó 3-ánJiagyta el vidékünket. 
Maga és gyermekei; Boris meg Cyrill herezogek kocsin 
mentek Szt.-Antalból Gr-Berzenczéig s onnan vonallal 
utaztak tovább egyelőre Euxinogradba, a fejedelemné 
nyaralójába. Krausz Kálmán főkapitány a távozó fe- 
jedelemi vendégeket kocsin kisérte a határig, hol Mária 
Lujza fejedelemasszony meleg köszönetét fejezte ki a 
főkapitány előtt a szívélyes és figyelmes fogadtatáso
kért s egvullal kedves emléktárgygyal kedveskedett 
főkapitányunknak, egy értékes, fejedelmi koronával 
díszített ezüst czigaretta tárczát adva ál. A főkapitány 
köszönö szavai utón e fejedelemné is búcsúi intett s 
magyarul mondó: .Isten vele!“

— Rendjel adományozás, b'erdinand bolgár fe
jedelem Szitnyai József v. polgármesterünknek a Szt,** 
Sándor rend (a legelső bolgár katona rend!) ötödik 
osztályának lovag keresztjét adományozta, a fejede
lemné e rendjelet maga óhajtotta volna polgármeste
rünknek átadni, minthogy azonban polgármesterünk a 
fejedelemasszony elutazásáig haza nem érkezhetett, a 
a főkapitányt bizla meg az átadással, ki a rendjelei 
Ünnepélyes sorok kíséretében kézbesítette Szitnyai 
József v. polgármesternek.

— Kedves emlékek. A bolgár fejedelem, neje s 
két herezegi fiának itt idözése sok kedves emléket 
hagy mindnyájunknál, mindnyájunkat érdekeli a feje
delmi család nyaralása, bár nem kíváncsiskodtunk s 
ezzel közönségünk sem zavarta a fejedelmi látogatókai, 
mégis érdekeit minden lépésük s szívesen tudtuk, hogy 
közelünkben tartózkodnak. Meghatott az a nemes el
határozás, hogy Mária Lujza herczegnő az ős Kohóryak 
kastélyában már magyarul is tanult s herczegi gyer
mekeibe is bizonyára belenevelleti, hogy magyar vér 
is csörgedez ereikben s egy év múlva talán, majd ha 
viszontlátjuk, édes magyar anyanyelvűnkön halljuk a 
csábitó nyájasság kedves szavait elhangzani, melyről 
tudnunk kell, hogy leereszkedés, de csak azt látjuk, 
csak azt érezzük, hogy kedvesség, nyájasság s egy ne
mes lélek megnyilatkozása. — Kedves emlékeink közé 
kell számítanunk azokat a kitüntetéseket, melyekkel a 
politikai és szolgálati érdemeket jutalmazta a fejedelmi 
udvar; polgármesterünk kitüntetésében látjuk a politi
kai megjufalmazósl, mely közvetve szól egész váro
sunknak, melynek közönsége egy pillanatig sem tekin
tette és nem kutatta a fejedelmi család látogatásában a 
magas állampolitika fonalait, nem kereste a különböző 
kombinócziókat, csak azt tudta, hogy nyaralni jöttek 
vidékünkre, elvonulni egy-két napra a nagyvilág zsongó 
zajából s távolmaradni egy-két napra az észbontó, 
sokoldalú állampolitika összekuszált labirinthjától; a 
pontos szolgálat lelkiismeretes és figyelmes teljesítésé-
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uek megjutalmazásál látjuk abban az érdemrendben, 
molyét főkapitányunknak jultalull a bolgár fejedelem, 
meri mindnyájan tudjuk azt, hogy egy idegen koro
nás lő ineognito látogatása is rendkívül terhes felada
tokul ró a rendészeti közegekre s ha ezen kötelessé
geket valaki oly simán, feltűnés nélkül és precíz biz
tosságai oldja meg, mint azt Kruusz Kálmán főkapitá
nyunk megoldotta s ebben segédkeztek a rendőrtisztek 
kivétel nélkül, akkor a rendőrség fejének megérdemelt 
kitüntetésében magúnak- a rendőrségnek kitüntetését 
is latnunk kell s a magas elismerés jóleső érzéssel 
lóit el bennünket, érdeklődőket is. — Kedves emlé
keink közé kell szarni tanunk azt a kedves figyelmet, 
hogy a fejedolenmo társadalmunk egyes tagjainak em
léktárgyakul ajándékozott; Krausz Kálmánnak ezüst 
czigaiotta-dobozl, dr. Slullei Gyula tb. főorvosnak a 
fejedelmi pár és gyermekeinek keretbe foglak arcz- 
kepeit, a kis Hóin Bozsennánuk díszes drugaköves 
arany fülön- függőket, ezekben a kitüntető kedveskedé
sekben is nem csak a sablonos figyelmet latjuk. Ked
ves emléket hagyott a l'ejedelemnönek hodrusbányui 
látogatása nemcsak annak különös érdekességénél 
lógva, de mert alapos reményt meríthetünk ebből arra 
is, hogy a kellemes kirándulás hazai iparunkra is üd
vös betol)ássál leend, hogy a „Szandiik” ezüstáru- 
gyár fejlődését és fellendülését fogja elősegíteni a feje
delemig látogatása, kinek példáját követve a kelet 
kényelemszeretü, pazar fényűző urai is hozzájárulnak 
majd, hogy a határunkon oly szépen megindult gyári 
ipar emelkedjek s fel virágozzék. -- Mindezek a ked
ves emlékek önként érlhetöleg visszhangot kellenek s 
ürömmel várjuk a viszontlátást!

— A v. számvevői állás. Mull számunk hiva
talos részében közöltük a v. számvevői állásra hirde
tett pályázatot. A számvevői állás kinevezés utján 
töltetiK be a löispán által élethossziglan; s azon 
esetben, lm főispánunk ö méltósága közönségünk 
óhaját összeegyeztetni tudja a szolgálati érdekekkel, 
nem lehel kétség az iránt, hogy a számvevői állast 
Cliauer Ottó v. pénztáros nyeri el ki szolgálati idejével, 
munkásságával rászolgált arra, hogy elöléplettessék, 
helyi viszonyainkkal ismerős, a számadásokban jártas, 
már pedig ezeket is meg kell követelnünk a v. szám
vevőtől, ki háztartásunk menetét és a vagyon fen tar
tását őrzi ellen. Kinevezése esetén megürül a pénztá
rosi állás, melyre a legnagyobb valószínűség szerint 
Ács József ellenőr kerül, a pénztárosi, ellenőri és 
esetleg u megürülő számliszti állásokat már a tvhat. bi
zottság választás utján tölti be s értesülésünk szerint 
a ívhat, bizottság nagyobb része már is megegyezett 
abban, hogy miután az érdekelt tisztviselők mindegyike 
megérdemli az előléptetést, az állásokul sorjában az 
utáima kővetkezővel tölti be, mert igy mindegyik sor
sán segítve lesz s egyenlő érdomesüllség mellett indo
kolatlannak találná a soron kívüli előléptetést, minek 
következménye csak az lehetne, hogy a többiek hala
dása megakasztva lenne. Az ilyen formán megürülő 
egy számtiszti állásra Richler György nyug. honvédszá
zadosnak van legtöbb kilátása.

— Kövessy János, f  ü  is azok egyike vala, a kik 
milsem engedlek a 48-bul. Politikai meggyőződésében 
a légi maradt mindhalálig, még akkor is, mikor a 
nagyon is „gulgesinnl-1 városi hatóság törvény elé 
álliloLla hazafias beszédei é* nyilatkozatai miatt, miket 
úgy a pátens lölötti vita alkalmával az islenházában 
valamint családi s egyéb körben teli. A császári vol
táról hírhedtté váll Zehenlner városi tanácsos és csá-

nnissáiius
getle egy kihallgatás alkalmával. A Imjlilli 
Kövessy e fenyegetésre röviden csak annyit felelt: 
„az a sors Önt is érheli.“ Erre a császári biztos oly 
dühös leli, hogy felugorva szókéról, megragadta Kő

egy Ízben lelakasztalással fenyő- 
hatatlan

vessyl, ki
el l, hogy 
ki karját sem mozdítva ezekkel a szavakkal

verte le ellenfelét: „vigyázzon, én erősebb vagyok “ 
A pátens ellen együtt küzdött vele Brcznyik János bű 
eivlársa, akivel mindenben megegyezett évtizedeken ál, 
csak egyben nem tudtak soha tisztába jönni, I i. abban, 
hogy melyikük lialalabb. így aztán gyakran megesett az, 
hogy egymást következetesen uramőcsémnek szólították. 
Egy ízben e sorok Írója vetette fel a kérdést az 
egymást uramőcsémnek tituláló elvlársuk elöli, mire 
Kövessy ogész határozottan állította, lmgy ú az öregebb 
s Brcznyik igazgató csak annyit mondott kezeivel is 
erősítve állítását, hogy téved az én uramöcsém? Azt 
már kevesen tudják Kövessyről, hogy ő egykor a 
lyceumnak tanára volt s tanári székét szembaja miatt 
hagyta il. Ifjú korában theologiál s jogot tanult Po
zsonyban, Berlinben, majd nevelösködöll, s az ügyvédi 
pályára csak a tanári szók elhagyása ulán lépett. 
Nagyon alapos képzettségű voll, a ki nem eltanulta 
mások tudományát de maga is ludós lévén, a legne
hezebb téleleket saját eredeti (elfogásával tárgyalta s 
u mit tudott, az vérébe, leikébe halott, saját tudása 
Volt. Több nyelvészeti dolgozata maradi utána kéz
iratban, melyekben a majdnem félszázad óla szeme 
világától megfosztott öreg ember még a neologiának 
és oi Iholugiáimk a Magyar Nyelvőr hasábjain folyt 
harczát is figyelembe vette. Általában meglepő jelen
ség volt az öreg Kövessy ügyvéd abban a tekintetben 
hogy vaksága mellett folyton a legélénkebb figyelemmel 
kísério u világ folyásúi, különösen a politikai s társa
dalmi mozgalmakat. Nemcsak napi lapokat olvastatott 
H  de egyes kiváló müveket is elolvaslatoll, jegyzeteket 
lételve azokból Az egykor fenállolt Felvidéki Nemzet
őrnek több éven ál állandó munkatársa voll több 
csikket irt évek előtt a helybeli lapokba is. Felolva
sókul rendesen helybeli lycemni tanulókat alkalmazott 
a kik aztán szépen kimüvelődtek mellette s kiválóan 
hazafias érzelmitekké leltek A mull évtizedben még 
Hem egyszer emelte fel szavát az orsz. képviselőválasz
tásoknál s mindig talpraesetten, népiesen szólott; ma
gyarul s tótul kitűnő népszónak volt s tót népünk 
szívesen hullgatla felszólalásait. Újabban már csak az

egyházi ügyekben szólalt fel. Régóta visszavonultan 
élt szűk életviszonyok között, de soha sem csüggedve 
cl az anyagi g- aduktól. Az ev. egyház támogatásban 
részesítette egykori tanári alkalmazottját s buzgó hívét. 
Kívánatos volna, hogy érdekes jegyzetei könyvtárával 
együtt illetékes kezekbe kerülnének. Sok szépet tanulhat 
s közölhet belőlük az avatott. Be egsége úgyszólván 
párhuzamban halad Brcznyik János korlársáéval, a 
kinek mégis csak uruöcscse volt, miként az anya könyv 
kiderítette, a mi azonban most már nem bántja olt 
lenn a sírban, melybe bölcshöz illő lelki nyugalomnak 
szállt le, nem félve annak homályától, nem rettegve 
a leled tetőstől. Család, rokon nem kisérte arra az 
utolsó útra, csak tisztviselőinek csoportja, a kik kegye
iéitől fognak emlékezni a jó öreg Kövessy bácsira, a 
szilárd jellemű régi magyarra, kil úgy ért a halál 
n mini mindig óhajtotta, fájdulni t nem okozva a 83 
éves aggnak. Béke lebegjen porain s ha majd nagy 
emlékű uruöcscse sírjára díszes emléket emelnek hálás 
tanítványai, juttasson a kegyelet Kövessyuek egy dí
szes fej Int, ki méltó munkatársa, igaz barátja s hü 
eivlársa vala mindenha a magyar nemzeti kultúra ki
váló bajnokának.

— Herbst úr 25 éve! Herbst János ág ev. 
tauilót városunkban mindenki s országszerte sokan 
ismerik, mint tanító elismert tekintély, nevelési rend
szere, lanilási módszere kívánni valót nem hagy fenn 
lelkiismeretes buzgósága is említésre méltó s ezeknek 
köszönheti, hogy huszonöt éves tanítói pályáján kivívta 
magának a sokak állal irigyelt Jó tanít6“ elnevezést. 
Ebben az évben kezdte meg a huszonötödik tanítási 
évfolyamot! Az időt nem tekintjük érdemnek s azért 
csak gratulálunk neki, de őszintén kívánjuk, hogy ez 
iskolai évben tartsa meg jubileumi ünnepélyét a híres 
„Herbst majális" t olt majd többet és mást is mondunk !

— A leg'ujabb fordulat. A nyaralókat építtető 
részvénytársaság mull csütörtökön a Bitó-dombon köz
gyűlést tarlótt. E közgyűlésen alapos vita tárgyává 
tétetett a he l y  kérdése. Spbó, Platzer F. a Bitó
domb ellen nyilatkoztak, mert ezen hely terjesz
kedésre nem alkalmas, de czélszurtínék találják, 
hogy e dombra kisebb költséggel egy kilátó kioszk 
építtessék, de csak azután, há a részvénytársaság meg
kezdi működését és e czélra is még pénze marad. 
Platzer Jenő és Ács J. a jMiksa-aknui*raklárhelyiséget 
óhajtják első sorban u villatelep vendéglő és szállodá
jául átalakítani s combinatióba vonni a Klinger-ló 
alatti emeletes lakot is Tirts Rezső a Meleg-patak 
mellett érvel. Szlancsay is kifejti, hogy a Bitó-domb 
n nyaraló-telep k ö z p o n t j a  semmiképpen sem lehet, 
terve és czélja csakis az, hogy a nyaraló ügy kérdé
sében végre-valahai a a kezdő lépés megtélessék, a 
Biló-domb sok előnyénél lógva alkalmas arra, hogy 
ide egy kis kioszk építtessék, kilátó pontnak, ennek 
használhatósága mellett bizonyít a Klinger-ló és a rónai 
oldal közelsége is s nem látja be okát annak, hogy 
miért ne lehelne a nyaralókat a rónai oldalra es foly
tatólag építeni, a jobb hely kedvéért természetesen 
azonban e helyet elejteni kéri s ha a közhangulat a 
„Meleg-patak" környéke mellett van, ezt leszivesebben 
veszi, meri úgy is ez a hely kétségkívül n legszebb és 
legjobb. Hosszas eszmecsere után. melyben kifejezésre 
julotl, hogy a nyaralótelep létesítése kérdésében első 
sorban a városi törvényhatóság érdeke tartandó szem 
elolt s figyelemmel kell lennünk arra. hogy a várható 
forgalom városunk és küiulczlii hasznára legyen s ne 
lereliessók e I rvényhalóság térülőién nem fekvő köz
ségekbe — kimondatott e g y h a n g ú l a g ,  hogy a 
nyaralókat épitö részvén yUu-sagig inüködéscl a „Mulog 
p a t a k "  k ö r n y é k é n  kezdi meg, ill lógja alkalmas 
helyen a vendéglőt építeni mert e helyen a kilátás a 
a legszebb, elég távol van a várostól, kocsi közlekedése 
előkészíteti, épület köve is közvetlen közelben, vize 
bőven van, elhagyalollságán és önzetlenségén pedig
S.'gil oni lehet az állal, ha a város é r d ö ö r é 1 á ll a n - 
d ó a n a részvénytársaság ny a rh  ló j á b a n  k ö l e l ezi  
l a k n i ,  szolgál a részvénytársaság Selmeczbánya bel
város és llodrusbánya küluleza érdekeinek s igy 
méltán számíthat a varos közönségének támogatására. 
Indokolt kérvény megszerkesztésével a közgyűlés 
Szlájfcsay Miklós ig, jegyzőt bizla meg. Másnap pén
teken több részvényes köztük Sobo, Platzer J. Fanek 
ü. Oszvaldt G. Tirts R Sluller Gy. és többen kimen
tek a meleg patakhoz s minden résziéi kérdésre egy- 
b mgu megállapodásra jutottak. E tárgyról bővebben 
még vezércikkünkbe)! is szólunk.

Az iparos tanonezok beiratása e hó 10-ikén 
fejeződik be az előző évek gyakorlatához mérlen; 
miért is figyelmeztetjük e határidő pontos betartására 
az iparos mesterekéi.

— A szökés párosán. Ellhető érdeklődést és 
megdöbbenés! kellett városunkban a napilapok egy 
Ifire, melyben a városunkban jól ismeri Forster Gyula 
napidijas s/.üké-ével és ennek okával foglalkozik. — 
Foisler Gyula napidijas volt a peslmegyoi államépité- 
szeli hivatalban. Pénteken ősin feltörte a hivatalszolga 
asztalának fiókját (melyben a mérnökök havi fizetései 
zárta voll cl a szóig,', hogy másnap széloszlhássa) s 
ellopta a fiókba za l Ő88 frlolj'mely ulán egy rendőri 
felügyelet alatt álló növel elszökölt s mini egy baiál
jához irotl levélben irla : „ez lom New-York, 10 év 
múlva viszontlátásra !* Forster Gyula sok éven át 
tartózkodott Selmeczbányán, az erdész-akadémiát több 
éven ál látogatta, rendesen honvcdliszli ruhában sze
retett járni - Forster nős volt, nejét és kis leányát 
hagyta vissza gyalázatban, melybe könnyelműsége és 
elégedd len-égé sodorta.

- Rendőri hírek. Hetünk. F. hó 4-én szomba
ton éjjel. Molnár Máriának a Kálvária alatti major
jába betörlek s onnan nagyobb mennyiségű ágyneműt,

tollút »uhát és szövetet loplak el, a rendőrség azonnal 
megindította a nyomozást, a gyanú a károsult kocsi
sara irányult, a ki rovott előéletű ember és kinek hol
mija közt álkulcsokat talállak, letartóztatott, de 
tagadásával szemben eddig mit sem lehetett határo
zottan beigazolni. A gyanúsított kocsist a rendőrség 
átadta a km. jlmosagnuk. s a nyomozási tovább foly
tatja. Örjönyií sn/éd. Schuszter M. czipészmesler 
egyik segédje a fölötti dühében, hogy mestere neki 
előleget nem adott, kési és később egy nagy vas re
szelő! fogott mesterére, kit leütni akart; a mig a 
mester védekezett egy fiú a rendőrségre sietett segít
ségért, mikorra azonban a rendőrök megérkeztek a 
dühöngő czipészsegéduek hüli helyét találták; keresik.

Gyümölcs tolixjok. A kincstári fakcrlben levő gyü
mölcsfákat erősen dézsinálgalták, mig végre a gyü
mölcs tolvajok hurokra kerültek egy pékinas és kél 
iskolás fiú személyében, megkapták méltó büntetésü
ket, úgy szintén a kél czipőgyári tanoncz is, ki Vörös 
Ferenc/, tb. főjegyző kertjéből lopta el a körtéket. — 
Sincs sertésvészl Az a hir terjedt el városunkban, hogy 
újból fellépett a sertésvész. E hir alaptalan, mert az 
egyetlen egy gyanús esetben is könnyebb lefolyású 
betegséget állapított meg az állatorvos és újabb 
betegedési eset nem fordult elő.

— A hü szolgálat elismerése. Várady János 
ny. kúriai ajtónálló ö felségétől az ezüst érdemkeresz
tet kapta. Várady János Bankán tartózkodik, miért is 
az érdemkereszt átadással Liba Antal kir. jbiró lett 
megbízva, ki vasárnap délelőtt Selmeczbányán tartóz
kodó összes bányáig, hajdúk, rendőrök a jbir szolga 
és börtőnör személyzet, nemkülönben számos meghívott
v. polgár jelenlétében ünnepélyesen adta át a kilün- 
teletlnek az ö felsége állal adományozott érdemke
resztet. Az elismerő és buzdító szép szavak után 
Várady János ny. kúriai ajtónálló annyira elérzékenyült, 
hogy alig birl szóhoz jutni, végre is meleg köszönő 
sorait Laun Károlynak adta át, ki azokat felolvasta. 
Fogadja a kitüntetett hü szolga részünkről is legmele
gebb szerencse kiv;inatainkat !

— Vendéglátás. Dr. Tóth Imre minden évben 
össze szokott hívni egy kis társaságot a Kálvárián levő 
kertjébe, ilyenkor mutatja ő be, hogy mit képes mű
velni egy szakértő pomológus még oly rideg viszonyok 
közt is, mint amilyenek Selmeczbányán vannak. Kedé
lyes összejövetelek ezek, kis kirándulás a zöldbe, a 
kedves háziasszony és házileány sürgése, közös liba- 
sütés, a háziúr settenkedése s figyelő forgolódása élve
zetessé teszi a délutánt, mert korán kezdődik és késő 
éjjelig tart, hacsak - -  miként most szombaton tör
tént szél nem veri szél a társaságot; a háziúrnak 
nem nagyon tetszett, hogy vendégei már este nyolcz- 
kor széliramodtak s szégyenkezve mutogatta a teles
leli megmaradt boros üvegek nagyszámát, de hát ki 
lehet arról, hogy szél uram közbelépett s elkergette 
azokat, akik Faib szeles jóslatában nem bízva, otthon 
hagyták felöltőiket. A vendégseregnek három kitartó 
tagja kivárta mégis a takaródét s csak a csacsi fogat 
után indult haza.

Honnan szerezték honvédeink gyászlobo
gójukat? Többen kérdezték ezt Brcznyik János volt 
igazg. tanár (emelése alkalmából, a mikor első Ízben 
vonullak ki 48-asaink saját zászlójuk alatt, s újabban 
egy polgártársunk azon észrevételt kapcsolta kérdésé
hez, hogy ö is akart már ilyen zászlót ajándékozni. 
Midőn ezen jóakaratát és másokét is köszönellcl mál
taijuk, arra kérjük, legyenek szívesek azt azokkal a 
szegény honvédözvegyekkel éreztetni, a kiknek a jövő 
télre tűzifájuk sincs, annál kevésbbé elegendő kenye
rük. A nevezettek megjelölésénél, s a kegyes adako
zások kiosztásánál szívesen működünk közre. A 
mi pedig a gyászlobogót illeti, ennek ára a lapunk 
főszerkesztője állal kél év előtt gyűjtött segélynek 
a népbanknak kezelt maradékából és Fodor József 
városi állatorvosunk adományából került ki, ki a 
hiányzó összeget szives voll pótolni.

A bányászati és kohászati közgyűlés. A 
Rimaszombatban e hó 12-én tartandó közgyűlésre v. 
polgármesterünk el nem mehet, miután o hó 14-én 
lesz megtartva a tvhal. biz közgyűlés és ezen okból 
átírt az egyesülőihez, melyben a törvényhatóság utó
lagos jóváhagyása reményében a legszivélyosebben 
ajánlja lel az egyesületnek, hogy 1899. évi rendes köz
gyűlését Selmeczbányán tartsa meg. Reméljük, hogy 
ez ajánlatot az egyesület örömmel fogja elfogadni. A 
város képviselőiéről mindeddig még gondoskodás a 
közgyűlés részéről nem lörténhetell, mert a meghívó 
a múlt havi közgyűlés után érkezett be, az e havi 
ívhat. biz. közgyűlés pedig csak 14-én lesz, ezért ezen 
utón is felkéri a városi tanács a törvényhatósági bi
zottságnak bányász tagjait, hogy a mennyiben a bá
nyászati közgyűlésre elmennének, ezen város képvise
letében is eljárni szíveskedjenek.

1108. sz.
1897. tkvi Árverési hirdetményi kivonat.

A korponai jbiróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré leszi, hogy Lehoczky Gusztáv végrehajtóiénak 
Prizner Jakab mint ifj. Koczul János jogutóda végre
hajtást szenvedő elleni 110 frt., 3ő kr. tőkekövetelés 
és jkai iránti végrehajtási ügyében a korponai kir. jbi
róság területén levő Cseri község határában fekvő a 
cserti 101 sz. tjkvbon A 1. 1 - 9  sorsz. alatt foglalt 
ház és '/« szrb telki birtokból és tartozékaiból Prizner 
Jakab % zészt képező hányadára 429 frtban úgy az 
A II. I — II. sorsz. a. foglalt V4 szrb. lelki birtokból 
és tartozékaiból öt illető *s -aa részt képező hánya
dára az árverési 209 fi t ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1897. évi szeptemberhó 24-ik napján dél
előtti 10 órakor Cseri községben n községi bíró laká
ban megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladntni fognak.
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Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881 LX. 
t. ez. 42. §-aban jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazság- 
ngyministeri rendelet 8. g-úhan kijelölt óvarlekkópes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez lelenni. avagy az 
1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál elóleges elhelyezéséről kiállítóit szabály
szerű elismervényt álszolgáltatni.

Kelt Korponán, 1897. évi július hó lő. napján
Kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.

Dr. Pazár, kir. aljbiró.

Magas hangok.
„A nyaralókat építő részvénytársaság múlt csü

törtökön a .Bitó-dombon* tartott közgyűlést, mely 
kopár dombon akarnák megkezdeni egynehányan a 
villa építkezéseket. .Most még kopár és szellös a domb, 
de ezen könnyen lehet faátültetésekkel segíteni" . . . 
ezt mondja a .Híradó*. — A perversiiások korát él
jük és igy ne csodálkozzunk azon, hogy ha a mai kor 
ezen átka a felfogások egy némelyikében, a minden
képen feltűnni akaró okvetetlenkedésekben jelentkezik. 
A természetes fejlődés lefolyásának enged helyet és 
azt iparkodik előmozdítani a bölcs, nem pedig okve- 
letlenkedni ott, ahol annak helye épenséggel nincsen. 
Minek nálunk kopár, szellős, fák átültetését igénylő 
dombokat kikeresni, mikor rengeteg erdeink vannak, 
melyeknek bármelyik része is alkalmasabb ily czélra, 
mint e szerencsétlen Bitó-domb. Goethe, ki talán vil
lákat nem épített, de minden esetre nagy szellemi 
épilő mester volt, mondá: .Szűk körben szűkül a fel
fogás, szűkül a szellem.* E szűk körnek tulajdonítjuk 
azt a — bocsánatot kérünk e kifejezésért — kissé zöld 
ideát (hiszen most még zöldéi arra a gyep), hogy a Bitó
hegyen építsenek vendéglőt és ott majd gomba-módon 
fognak szaporodni a villák.*

Ezzel a gyönyörűségesen megírt bírálattal emlé
kezik meg a „Selmeczbányai Hetilap* legutóbbi száma 
múlt számunkban közölt .Kezdjük meg!* cziniii köz
leményünkről.

Belátjuk mi is, hogy a perversitások korát éljük!
Kalapot emelünk egy perversus életben edzett 

elme kritikája előtt, hogy ez legyen az utolsó kalap- 
levétel, mert őzt a hangot sem megkezdeni sem folytatni, 
nem akarjuk. Megszakítani óhajtunk mindennemű 
közösséget a .Selmeczbányai Hetilap“-pal, mert ir
tózunk a botránytól s ezt előidézni nem óhajunk. 
Ez legyen válaszunk a .Selmeczbányai Hetilap 
nak magas hangú kritikájára, melyet polémiának el 
nem fogadhatunk, mert közérdekű ügyekben szívesen 
vesszük a tisztességes érvekkel tisztességes hangon 
támogatott kapaczitálást, avagy akár bírálatot s a 
hol a közérdek kívánja szívesen belátjuk hibánkat, 
de ezikkeinket nem számításból és nem a pillanat 
változó forgó szelének hatása alatt Írjuk, de 
legjobb meggyőződésűnk önzetlen tiszta sugallatára 
és sohasem változó személyes érdek avagy ellenszenv
ből, ezért megvárhatjuk bárkitől is, hogy velünk tisz
tességes hangon foglalkozzék s ha azt nem teszi, nem 
érdemesíthetjük másra, mint hogy örökre búcsút intve 
emeljünk előtte kalapot.

Mi kitérünk !
A .Selmeczbányai Hetilapénak más válaszunk 

nem lehet.
Olvasó közönségünk előtt sem óhajtunk mosa

kodni és nem védekezni akarunk, mikor hangsúlyoz
zuk, hogy .Kezdjük meg!* czimü ezekünket többen 
félreértették, midőn mint egyenes indítványt vették 
arra, hogy a nyaraló vendéglő csakis a Bitó-dombon , 
mint erre kizárólagosan és egyedül alkalmas helyre 
építtessék, ez nem volt szándékunkban bárha sok 
előnyét is hoztuk fel, de czikkünk czimében is már 
hangsúlyoztuk, hogy föczélunk az ügynek lökést adni 
és a nyaraló-épitést megkezdeni, mert egy elhibázott 
lépés erélyes keresztülvitele többet ér mint a leg
jobb tervnek is késedelmes, habozó elhúzása. Meg
kezdve látjuk a szép müvet azzal is, ha a Bito-dom- 
bon a nyaralók és fürdözök részére egy .kilátó* .szó
rakoztató', helyet nevezzük .kioszknak vendéglőnek" 
vagy akárminek is, — építünk: — ezek voltak szava
ink s mindezeket ma is fenntartjuk, mert véleményünk 
szerint a felséges kilátás a Bitó-dombról meg érdemli, 
hogy ott egy kioszk, kilátó, vagy mint legújabban 
hívják mossacláló épitlessék, meg lenne ezzel is adva 
a lökés a nyaralók építéséhez nem oly értelemben, 
mint azt többen felfogták, hogy körülötte fog a villa
telep létesülni, hiszen azt bárki is átláthatja, hogy a 
hely terjeszkedésre nem alkalmas, mert kicsiny, de 
igenis meg lenne adva a lökés arra, hogy a villa
telep innen „kiinduljon* s terjedjen a Hóna aljában a 
Kiinger tó körül végig a Szt.-Háromság hegy oldalain, 
igy irtunk előbbi számunkban is, ezt Írjuk most is, 
a mi természetesen nem zárja ki azt, hogy a sokkal 
johb helyek kedvéért ne ejtsük el ezen helyet, mert 
hiszen mi a megkezdést óhajtjuk s világos, hogy a

legjobbat a legszívesebben vesszük s ezért senki sem 
tekinthet bennünket köpeny forgatóknak, vagy olya
noknak, kiknek véleménye egy és más ügyben a 
szerint változik, hogy honnan fúj a kedvezőbb szél.

Eredeti felfogásunk még a részvény- társaság meg
alakulása előtti időkben már az volt. hogy Selmecz- 
bánya vidékének legszebb része a hodrusi völgy s a 
villa-épilésie legalkalmasabb hely lenne a „meleg pa
tak4 l.tepli pútok*) környéke, ezt sokszor hangsú
lyoztuk többek elölt sokszor tárgyaltunk ez ügyben 
régóta a részvény-társaság megalakulása után is Sobó 
tanár uiral és polgármesterünkkel, hogy többeket ne 
hozzunk fel mind helyeslőleg nyilatkoztak és csak en
nek a helynek elhagyottságát, önzetlenségét hozták fel 
akadálynak.

Ezzel is csak azt óhajtjuk illustrálni, hogy 
.Kezdjük meg!* czimü czikkünkben távol állott tőlünk 
ezen megoldást mint egyedülit oda állítani, de a 
legszívesebben vettük volna ezt is, ha ez által a nya- 
raló-épités ügyét megkezdve látjuk, sőt a jövőre sem 
tartjuk elejtendönek, hogy itt a Bitó-dombon egy 
kis kioszk építtessék kilátó pontnak és szórakozó 
helynek, hol a fürdözö és sétáló közönség megpihenve 
étéi és itelnemüt is fogna kaphatni éppen úgy mint 
a Szittnya hegyen.

Sztancsay Miklós.

N Y IL  T - T É R.
Ilen iielM M -fc-H el.veni csakis akkor va lód i, ha közvetlen 
gyáram ból rende lik  — fekete, fehér és szinesekot Ü5 k r tó l 14 
f r t  <55 k r t ig  méterként — sima csikós, koozkázott, m intázottakat 
damasztot s a. t. (m in t egy 240 különböző minőség és 2000 
m intázatban) s. a. t. p o s tá b ó l*  é s  v á m m e n t e s e n  a  
hA /.lio/, M /.lU litva  ók m i n t á k a t  p o s t a f o r d u l t á 
v a l  k ü l d  : I l e i i n e h e r g  G . ( c s .  k .  u d v a r i  s z á l 
l í t ó )  s e l y e m g y á r a  F ü r i e k b e n .  Svájczba czim zett le
velekre 1 0 'kros, és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 
M agyar nyelven ir t  megrendelések pontosan e lin téztetnek. 1

H I R D E T É S E K .
A Deák-Ferencz utcza 252/IV. sz. a. levő 

Mihalka-féle házban emeleti 3 szoba, 
konyha, előszoba és mellékhelyiségekből
álló h á t s ó  l a l t á »  f. évi szept. 15-ikétől 
esetleg; azonnal is b á r b e a d o .  Értekezhetni 
A r t l i o l d  G é z a  gondnoknál (városháza II. 
em. 12-ik ajtó.) 1 —2

Táncztanitási jelentés!
Bátor vagyok r 

tudomására hozni, 
tember hó 5-én, 
termében egy

n. é. közönség becses 
hogy folyó évi szep- 

i városi vigadó nagy

nyitottam.
Oktatásom tárgyát a divatos műtánezok, 

valamint a szépészeti testgyakorlás — ide 
értve a helyes állás, járás és testmozgás — 
képezendik.

A tanórák d. u. 6 órakor, felnőttek szá
mára este 8 órakor kezdődnek.

A n. é. közönség b. pártfogását ez idén 
is kérve, maradok

kiváló tisztelettel
GiittinaiüB ftmiiu

táneztanitó.

Táncztanitási jelentés.
Aluliról! tisztelettel értesíteni a helybeli új

vidéki nagyérdemű közönségei arról, hogy 
1897. évi szeptember hó elején

ti ttíllCKtHllilÚJül
megkezdtem.

A t. ez. jelentkezőket szállásomon 
(Szőllő-vendéglö 11. száma ala tt) elfo
gadom.

Beiratások naponta d. e. 10-től 12 
óráig eszközölhetők.

Selmeczbánya, 1897. évi augusztus hóban.
Tisztelettel

Hz&Uosy Manó,
táneztaniló.

1897. évi 1927. szám.

Zab szállítási hirdetmény.
A szélaknai m. kir. bányahivalalnál 1897/8. évre 

1800 hectoliter jó minőségű zab szükségeltetvén, fel
hivatnak a szállítani vállalkozók, hogy 50 kros bélyeg
gel és egy kilogramm zabmuslrával ellátóit Írásbeli, 
lepecsételt ajánlataikat f. évi szeptember 20-áig d. 
u. 5 óráig e bányahivatalnál nyújtsák be.

Feltételek:
1. Az ár, mely csakis hectoliterre vonalkozhalik, 

a zab súlyának megnevezése mellett betűkkel és szá
mokkal kitüntetve legyen, és kőveteltetik, hogy a zab 
hectoliterenként 44—46 kg. sulylyal bírjon.

2. Biztosítékul a felajánlóit érték 10%-a kész
pénzben, vagy biztositékképes értékpapírokban az 
ajánlathoz csatolandó, mely biztosíték az ajánlat elfo
gadása esetén a szállítás kifogástalan teljesítése után 
vissza fog szolgáltatni.

3. Oly zab, mely nem bir a kívánt és a vállal
kozó által felajánlott súlylyal, vagy mely minőségére 
nézve az átvevő bizottság által, bármi okból, kifogú- 
soltatnék, átvétetni nem fog.

4. Vállalkozó köteles az általa felajánlott zab 
mennyiséget legkésőbb folyó évi október hó végéig 
hiány nélkül beszállítani a szélaknai raktárba.

5. Ajánlatok elfogadtatnak kisebb zabmennyiségre 
is, ha a fentebbi feltételeknek megfelelnek.

6. Végre a selmcczi m. kir. bányaigazgatóság 
fentartja magának a jogot, a beérkező ajánlatok közül 
bármelyikét tetszése szerint elfogadni, esetleg vala
mennyi ajánlatot visszautasítani.

Szélaknán 1897. évi augusztus hó 19-éu.
M. kir. bányahivatal.
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Eladó ház.
Selmeczbányán a Lövész-utczában 66. 

sz. a. fekvő Kohlmayer- (volt Janovszky-) 
féle

melyben 9 szoba, egy tágas előszoba van 
nagy kertte l együtt

e 1 a  (1 «->.
A háznak tágas udvara s jó ivóvizet ál

landóan adó két kútja van.
B ő v e b b e t

a háztulajdonosnál.
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Budapesti Szivattyú- és Gépgyár Részvény-Társaság
(ezelőtt WALSER FERENCZ)

BUDAPli^íTEN, VI. kei*. Külső váczi-ut 45. szám. 
Sürgönyczim : SZIVATTYUGYÁR BUDAPEST.

G Y Á ltT:
mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle forrgőzmotorokat (40% szénmegtakaritás), petróleum- és 
benzin-motorokat. Keretfürészeket, körfűrészeket és csertörőket, gőzkazánokat, elömele- 
gitőket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, 
szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépitményeket vasból. Tüz- 
fecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztiszlasági szereket, 
öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi 
szereket, mini gözfertőtlenitő készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöczegödör 
tisztitó készülékeket. Vas- és érezöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczélfelületü 

tűzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
LÉTESÍT: vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi

fűtéseket,
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek. 22—to

\ t r - f c s í  . : r Y 4 t V  4 .
Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost ö.v és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1897.
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