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K U T I  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető' reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzktUdemények is küldendők.

M E G J E L E N  M I N D E N  V A S A R N A P .

Visszatekintés.
A nniló esztendő utolso napjaiban szo

kásos is, jó is számbavenni a múltnak ese
ményeit s mint az üzletemberek, megcsi
nálni az úgy nevezett mérleget.

Szükséges és jó is megcsinálni e mér
leget most különösen városunkban, amikor 
az általános rósz gazdasági viszonyok ná
lunk nemcsak gazdasági pangást, de bizo
nyos kishitűséget is szülnek, amely leg
újabban abban nyilvánul meg megint, hogy 
nem volna-e jó ha lemondanánk városunk 
ősi jogairól s nem volna-e okosabb, cél
szerűbb, hogy li.i *• «gyközséggé degradálnék 
törvényhatósági joggal felruházott váro
sunkat.

Ezzel a rendkívül fontos kérdéssel 
teljes tárgyilagossággal és az esélyek sine 
ira et stúdió mérlegelésével legközelebb 
részletesen fogunk foglalkozni, ezúttal csak 
felemlítettük annak jelzésére, hogy meny
nyire sötét szemüvegen nézik egyesek vá
rosunk helyzetét.

Mióta az aranyvaluta behozatalával az 
ezüst értéke csökkent, tagadhatatlan, hogy 
az ős iparág, a bányászat szempontjából 
hanyatlott városunk jelentősége s az elmúló J 
esztendő bányászatunkra semmi jót nem !

hozott, sőt ellenkezőleg az a régen hangoz
tatott elv kezdett megvalósulni, hogy bányá
szatunk üzemei szőkébb korlátok közé 
szorittatnak. Mindezeknek dacára bányász
népünk az clmult esztendőben hátrányt nem 
szenvedett, sőt fizetés javításban volt része.

Gazdasági hanyatlást egyéb téren, da
cára az egész világon zavart okozó pénz
hiánynak, amely nálunk is meg van, még 
sem látunk, — sőt ellenkezőleg haladást 
konstatálhatunk. Az elmúlt esztendőben lett 
nagyobb terjedelmű a kötő- és szövőgyár, 
ahol több mint száz uj munkás nyert alkal
mazást; az elmúlt esztendőben létesült a 
Selmecbányái ing- és fehérnemű gyár, amely 
szintén száznál több munkást foglalkoztat 
s amely rövid fennállása alatt is országos 
jó nevet szerzett.; a múlt esztendőben ala
kult Felsörónán egy új cipőgyár, amely 
negyven munkásnak ad kenyeret s ugyan
csak a múlt évben létesült Hodrusbányán 
<*gy "j pipagyár.

Nem világra szóló alapítások ugyan 
ezek, de a mi szerény viszonyaink között 
még is olyanok, amelyek határozott hala
dást jelentenek.

Gazdasági kérdésekről lévén szó, nem 
mellőzhetjük a városi gazdálkodást sem, 
amelylyel foglalkozni határozottan közérdek.

Bármennyire szeretnék ráfogni egyesek, 
hogy nincs haladás, javulás a város gazda
sági ügyeinek vezetése terén, kénytelenek 
vagyunk azt mondani, hogy igen is van 
javulás s ez állításunkat a tények igazolják.

Régi panasz volt az, hogy a földbir
toknak házikezelése káros a város közön
ségére.

A múlt évben megszűnt a házi gazdál
kodás.

Régi panasz volt, hogy a sok ingat
lan különösen házvásárlás terhes a közön
ségre.

Az elmúlt évben három házat sikerült 
eladni s a wegmaradtakat sikerült nagyobb 
jövedelmezőségűekké tenni

A múlt évben nyert megoldást a városi 
aggnienháznak régóta vajúdó kérdése s ezzel 
a városi kórházunk a kor kívánalmainak 
megfelelően való berendezése.

A múlt esztendőben nyert tiszta képet 
a város közönsége a város anyagi viszo
nyairól és tudta rendezni a függő adósságok 
konvertálásával a városi pénztárt.

A tisztikar és alkalmazottak számának 
a lehetőségig való leszorításával sikerült 
viszonyainkhoz képest rendezni a városi 
alkalmazottak fizetését, anélkül, hogy ezzel 
nagyobb teher szakadt volna az adófizetőkre.

Nagyapa újévi ajándéka.
Nagyapa 9fi éves, ment mindenféle gyönge- 

séglől, jó étvágya van, szelleme pedig még min
dig friss és szive még mindig fiatal.

Amióta ismerem mindig egyformán jóságos 
arca, megelégedettségtől ragyogó szemei vannak. 
Csak megfestené nekünk egy Munkácsy az arc
képét, avval a jóságos tiszteletre méltó arcával, 
hófehér hajával szép vonásokkal és linóm ino- 
solylyal az ajka körül!

Mig kisebbek voltunk sok szép mesél mon
dott el cstónkinl, mialatt a kél legkisebbik min
dig a térdén lovagolt, amidőn nagyobbak lettünk, 
olyan szép történeteket, igazságot, tanulságos ese- ! 
tét tudott elbeszélni tapasztalaidul életéből, hogy j 
mindannyian a rajongásig szereljük és csaknem 1 
imádjuk; az egész család büszkesége és öröme, 
ami nagy gyermekünk, akii ha valami kellemet
lenség ér az egész ház siet jóvá tenni a bajt.

És most képzeljék mi történt? Újévi aján
dékul egyik unokanővérem egy pénztárcái hozott 
neki és hogy az ajándékot megbecsülje, néhány 
pénz darabot lelt belé nagyapó és mindig magá
nál hordta. Másnap templomba mentein vele. Az 
emberek, akik találkoztak velünk mind megsíive- 
gellék az aggastyánt, aminek aztán nagyapó igen 
megürüli és büszkén lépdelt mellettem.

Amint a templom ajtajához értünk ott állt 
egy öreg koldus, aki mindennap ott áll és várja 
a krajcárt, melyet nagyapó évtizedeken ál adogat 
neki alamizsnául. Nagyapó a zsebébe nyúl, hanem 
a pénztárcát nem találja . . .

Nagyapó oda volt. Én kezdtem vigasztalni.
— Bizonyára otthon hagyta Nagyapa. Ne is 

tessék keresni, majd megtaláljuk otthon.
Az isteni tisztelet befejeztével haza siettünk. 

Elmondtuk a tényállást, az egész ház mozgalomba 
jő, keresnek kutatnak mindenütt — a kis Palkó 
öcséin még a szekrény tetejére is fölmászott — 
de nem találtuk sehol. Mintha csak a föld nyelte 
volna cl, sehol a legkisebb nyoma. Hiába minden, 
kilopták az utón a zsebéből, különben itt volna. 
Milyen gonoszak is a mai emberek!

Nagyapa kétségbe esett, vigasztalhatatlan 
volt. Mialatt szobájába ment, hogy letegye dol
mányát — melyei nyáron csak úgy huszárosán, 
ponyókára vetve viselt, — családi tanácsot tar
tottunk. Végre eszembe jutott valami:

— Hagyjátok csak — szóltam megvesz- 
szük újból a pénztárcát és elhitetjük vele, hogy 
az (ívé, melyet becsületes emberek megtaláltak 
és visszahozlak volt.

— Igen-igen — szól közbe édes anyám — 
jól mondod fiam. de akkor mindenekelőtt tudni 
kellene, mennyi és miféle pénz volt benne.

— Azt majd ebéd alatt kihozzuk belőle.
Es tényleg ebéd alatt — anélkül, hogy

észrevett volna valamit, megkérdi a nagynéném:
— Ma rossz napja volt nagyapának, pedig 

újév napja van. Hanem hát nem is oiyan nagy 
baj az, ha az a pár krajcár elveszett: valami 
szegény ember megörült neki.

— Oh, óh, fiam, három tiz koronás arany, 
némi apró pénz, nem tudom már mennyi lehetett 
hanem várj csak . . . öt-hat húsz filléres . . . 
négy vagy öl darab liz filléres meg egy kél filléres 
volt benn az öreg koldus részére. Nem pár kraj
cár az fiam!

Összemosolvoglunk és az asztali áldás után 
összedugtuk fejeinket:

— Én adom az aranyakat jelentette ki 
nagybátyára.

— Én a busz filléreseket — szóltam én.
— Nekem van két liz filléresem a spór- 

kasszámban — szólt Pali öcsém — én azt adom oda.
—- És én a többi liz fillérest a ridiküllein- 

ből jelentette ki legkisebb unokanővérem.
Kis idő múlva bejött a Torka cselédünk és 

kérdezte, hogy oda adhatja-e a két fillérest a 
koldus részére ?

— Bravó! kiáltottam az ülést bezárjuk!!
— Még nem — szólt nővérem az ajtón be

lépve, ki eközben Nagyapámnál volt és a hinta
székét igazította helyre, melyben déli sziesztáját
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Visszaesést. hanyatlást tehát a város 
gazdasági ügyeinek vezetése terén sem 
tapasztalhatunk, sőt ellenkezőleg a haladás, 
a javulás mellett beszélnek a tények.

Régi, olyan óhaját töltötte be a múlt 
esztendő e város közönségének, amelynek 
megvalósulásáért évek óta kérelmez, küzd 
az egész város. A hat osztályú csonka 
gimnázium kiegészítése volt ez az óhaj, 
amely testté vált a muli esztendőben.

Hogy jelentős haladás és nagy nyere
ség a városra nézve ennek a kérdésnek 
kedvező megoldása, talán fölösleges bizo
nyítanunk.

Megoldást nyert a múlt esztendőben a 
főiskola elvitelének kérdése is, amennyi!) n 
több mint bizonyos, hogy az elvitelből egy 
hamar, egy könnyen semmi nem lehet.

Nagy erkölcsi s egyúttal anyagi haszon 
az a városra nézve, hogy az országnak 
világhírű főiskolája továbbra is o városban 
marad, fejlődik, aminthogy a múlt eszten
dőben is nagyobb szabású építkezések, be
rendezések történtek.

A múlt esztendőben határoztatott el a 
városi Óvár restaurálása is, ami kulturális 
és város szépészeti szempontból igen lénye
ges haladás.

A város vasúti közlekedésében is jelen
tős javulás történt a múlt évben. Amit évek 
óta hiába kért a város közönsége, sikerült 
most megkapnia, a negyedik vonatot, amely 
nemcsak kényelmes, de hasznos is különö
sen az üzletemberekre.

A Selmecbánya Németi vasút kérdését 
is a múlt esztendő keltette újból eleire s 
nincs okunk kétségeskedni abban, hogy 
sikerül ezt a fontos kérdést is kedvezően 
megoldani.

Visszaesés, hanyatlás tehát itt sem 
konstatálható sőt ellenkezőleg haladásról 
beszélnek a tények.

Az igaz, hogy sok, sok esztendő mu
lasztását nem lehet egyszerre úgy pótolni, 
hogy a rohanó kor szelleme által túlságo
san felcsigázott igények mindenike kielé
gítést nyerhetne, de igaztalan azt állítani, | 
hogy semmi nem történt e városban s hogy 
feltétlen dekadenciában van a város.

Mi az elmúló esztendő végén vissza
tekintvén az év eseményeire bizalommal 
tekintünk a jövő esztendő elé s nem hisz- 
szllk azt, hogy városunk visszafejlődnék 
sőt ellenkezőleg úgy látjuk, hogy lassan 
ugyan, de fejlődik s fejlődni is fog.

—o.

Néhány szó a felső-rónai 
iskolás gyermekek helyzetéről.

Kevesen akadnak a t. városi olvasó közön
ség közül, akik Felső-Róna külulcát és annak fek
véséi ne ismernék. Ez a kiilutca mint tudjuk, 
hegyen épült, amelyre a felvezető utak ugv a 
Seímec felöli, mint a szélaknai oldalon igen me
redek lejtőn haladnak fel. Mig azonban a város 
felöl jói gondozott turista utakban válogathatni, 
addig a szélaknai oldalon rendkívül meredek, szűk. 
piszkos, és köves gyalogú lakon kell lejárni. Esős i 
időben ezek az utak inindmcgannyi kis patakokká j 
válnak, melyekben a viz kimossa a kövek közöl ; 
a még meglévő földel, mely az útnak esetleges j 
feltöltésélől olt maradt. Hogy aztán a lábbeli I 
mennyit szenved a lerohanó vízben és az éles j 
kavicson, tán fölösleges is említeni. Kikerülésről : 
ilyenkor szó sem lehet éppen az ösvények szűk 
voltánál fogva. Télen még tűrhetetlenebbek a vi- ; 
szonyok, amennyiben ha olvadás után fagy kö
vetkezik be, a járás valóságos kúszássá fajul.

Tekintsük most, hogy ezt az utat a felső- ! 
rónai iskolás gyermekeknek naponkint négyszer 
kell megtenniük, amikor a hegybányai elemi is
kolákba járnak s igy könnyű belátni, hogy az ; 
1—2 kilométernyi nehéz ut ezekre nézve való
ságos megerőltetés. Tekintsük továbbá azl, hogy 1 
valamennyi csekély kivitellel szegény bányász
szülök gyermeke, kik csak igen nehezen, vagy alig , 
láthatják el meleg téli ruhával úgy, hogy nem 
ritkaság a kis fiút apja viseltes kabátjában és :

— bármennyire furcsán hangzik — anyja boto
sában látni. Hogy ezeknél a meghűlésből szár
mazó járványos betegségek könnyen terjednek, az 
nagyrészt silány ruháztalásukból magyarázható.

így látva az ilyen kiáltó képeket, önkénytelenül 
jut az ember eszébe, vájjon okvetlenül szükséges, 
hogy ezen 60—70 hat-tíz éves szegény gyereknek 
az abc elsajátítása végett Hegybányára kelljen le
járni és mi áll útjában annak, hogy Felső-Rónán 
elemi iskola ne létesüljön.

Ez uz eszme nem is uj, már akkor kelet
kezett, mikor a törvény az általános iskolaköte
lezettséget elrendelte. Az előtt ugyanis a szülők 
csak 8—9 éves korukban küldték gyermekeiket 
az iskolába, amikor az könnyebben elviselte az ut 
fáradalmait. A később behozott általános iskola- 
kütelezetlség üdvös voltát nem igen méltányol
hatták kellőképen, mert ha a szülő kímélni akarta 
gyermekét azáltal, hogy rossz időben nem küldte 
iskolába, keservesen meglakolt érte, mert a ki
szabott büntetés rendszerint érezhetően sújtotta.

Fel szokott merülni a felső-rónai elemi is
kola eszméje minden képviselőválasztás alkalmá
val, de csakhamar feledésbe is jut. És még az
előtt az a processus minden három évben ismét
lődött, most már csak minden öt évben kerül 
felszínre ez az ügy.

Sajnálatos körülmény továbbá, hogy ezen 
kb. 200 házszámmal bíró külulcát éveken át nem 
képviselte a törvényhatósági bizottságban olyan 
egyén, aki ismerős az itteni viszonyokkal, s csak 
a legújabb időben sikerült egy idevaló és a körül
ményeket ismerő úriembert beválasztani, aki re
mélhetőleg megfelel kívánalmainknak és akinek 
szives figyelmét ezúton is fölhívni kívánom a 
felső-rónai iskola ügyére.

Ami a dolog financiális oldalát illeti, nem 
kíván az városunktól rendkívüli áldozatokat mert 
hiszen nem is kívánunk mi négy elemi osztályt, 
csak a két elsőt, hogy a kisebb gyermekek le
gyenek főképen megkímélve az utak kellemetlen
ségeitől, másodsorban a község adminisztráció 
kiadásai is csökkenthetők volnának, amennyiben 
például vesszük Kisbánya (Banka) község polgári 
elöljáróságát és a városnak arra vonatkozó csekély 
kiadásait. Hihetőleg nincs rendkívüli akadálya 
annak, hogy az említett külulca példájára beren
dezhető legyen a felsőrónai adminisztráció is, s az 
ezáltal származó fölösleg a tanítói fizetés kiegé
szítésére szolgáljon.

szokta tartani — most jutott eszébe nagyapának 
hogy még valami van a tárcában, amit aligha 
pótolhatunk.

— És mi az kérdeztük mindnyájan ?
— Egy Mária Terézia pénz.
Ezt a pénzdarabot — egy nagy ezüst forin

tot, mint a mostani öl koronás — nagyapa még 
mint kis liu az apjától kapta és rendithetlen hű
séggel csüggölt rajta és mint valami ereklyét 
őrizte.

Eközben nagyapa újra bejött a szobába és 
én elbucsusztam azzal az ürügygyei, hogy beje
lentem az esetet a rendőrségnél.

— óh — jegyzi meg nagyapa — majd csak 
inkább paduai szent Antalra bizzuk az egészet.

Ezt a szentel ugyanis akkor hívjuk segítsé
gül. ha valami elveszett. És sokszor meg is segil.

Elmentem a régiség kereskedőkhöz, hogy 
tán ott kaphatok egy Mária Terézia forintot, de 
hasztalan volt minden fáradozás.

Végre csak egy eshetőség maradt fönn.
Hogy ezt megérthessék vissza kell térnem 

egy történetre, mely az utóbbi nyáron esett meg
Történt ugyanis, hogy nagyapa egy szép 

májusi napon kiment a promenádra és leült egy i 
pádon. Ekkor egy aggastyán közeledett feléje, aki 
oly idős lehetett, mint ő és ugyanarra a padra 
telepedett. Természetes, hogy egy ideig nézegették 
egymást és aztán élénk beszédbe ereszkedtek.

— Én 98 éves vagyok — szólt az idegen.
— En pedig 9(3 felelte büszkén nagyapa.
És ettől a naptól fogva el válasz lliatlan jó

barátok lettek az öregek. Együtt lehetett látni 
sokszor, mikor templomba mentek, beszéltek a 
régmúlt időkről, mikor ők is fiatalok voltak és 
szerettek, és igy kiderült, hogy együtt harcollak ; 
negyvennyolcban Szt. Tamásnál a rácok ellen.

Természetes ettől az időtől fogva gyakran 
járt hozzánk az öreg.

Kortársa nagyapának, egy idősek, együtt I 
harcoltak, világos dolog, hogy neki is lesz egy ; 
Mária Terézia korabeli ölpengőse.

El is mentein hozzá és előadtam a történ
teket. Valóban volt neki egy Máriás forintja sza- ; 
kasztolt olyan mint nagyapóé, még tán az évszám , 
is ugyanaz volt. Szives örömest adta oda.

Ezután elmentem a kereskedésbe, de már 
csukva volt. Másnap újra elmentem.

— Igen sajnálom uram — szólt a kereskedő j 
tegnap adtam el az utolsó tárcát, amilyet ön 
kivan, s igy nem szolgálhatok.

— Kinek — kérdem én?
— A főkapitánynak.
Sietve mentem a főkapitány ur hivatalába 

és előadtam az ügyet megkérvén adna ál a tárcát 
a kellő költség megtérítése mellett.

— Igen szivesen. Adja át kérem a pénz

darabokat és én oda küldetem, mintha a rendőr
ségre hozta volna a megtaláló.

Megköszöntem a szívességet és boldogan 
hazasiettem. Nagyapa már hazajött a templomból 
és épen kávézott.

— Nos. Kérdi, mi van a rendőrségen.
— Még semmi, nagyapa de úgy látszik páduai 

szent Antal sem hozott még semmi világosságot 
a dologba!

Nehány perc múlva kopogtak az ajtón. A 
«tcssékiv» belépett egy rendőr és megállt nagy
apa előtt.

— Tisztelt Uram — szólott elhoztam ezt a 
tárcái. Tessék megnézni, hogy az öné-e?

— Mindenesetre --  szól nagyapa, szakasztott 
olyan mint az én pénztárcám.

És kinyújtotta kezét, hogy elvegye. De a 
rendőr gyorsan visszahúzta.

— Engedőimet uram — szólt hivatalos ko
molysággal - -  csak formalitás de meg kell tenni. 
Mi volt benn?

— Három liz koronás, egy pár huszíilléres — 
lehetett öt vagy hat darab, nehány öl filléres és 
egy nagy Máriás pengő Mária Terézia korából 
Ezek voltak benne.

A rcndörfogalmaző kinyitotta a tárcát és 
egymásután húzta ki a pénzdarabokat, amiket 
nagyapa elősorolt.
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