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M egjelenik m inden vasárnap .

E lő fize tési á r a k :
Egész é v r o .................................................................4  Irt.
Fél é v r e ....................................................................... 2 „
Negyed é v r e .........................................................  1 „

Egyes szám ára 10 krajczár.

Hirdetmény.
v, k. ISIIG.

Felhívom az ebtarló közönséget, hogy a 189G/97 j 
évi ebndót f. hó 25-ig fizette be, illetve a kutyabárczá- 1 
kai váltsa be, miután ezen időn túl a bárcza nélküli j 
ebek lisszelőgdoslalni és illetve az ebadót eltitkolok • 
szigorúan bűnt eltelni fognak. I

Sclfneczbányán 1S9G. aug. 9-én
Krausz Kálmán

Vasúti összeköttetésünk hátrányos.
Hogy vasúti összeköttetésünk mennyire hátrányos ; 

kimutatlnk ezt már évek előtt komoly és satyrikus bangón j 
egyaránt, bebizonyították a közigazgatási bizottság s 1 
a törvényhatóság közgyűléséből kiinduló fölterjesztések j 
é.s a hátrányok mégis fennállanak, szemernyi javulás . 
sem állott be annál az intézménynél, melyről általa- i 
nosan az a vélemény van elterjedve, hogy robogó lo- , 
comolivjeivel tör utal a kultúrának az ég minden Iá- i 
jéka felé. a legellmgyottabb vadonba is. Készséggel i 
ismerjük cl, hogy a vasutak csodálatos változási képe- j 
seklétrehozni mindenütt, a hol kazánjuk füstje elhalva; 1 
s hogy nagy változást idézett elő a mi kis vasalunk . 
is. De most már joggal elvárhaljuk azt, hogy a sokat j 
megváltoztatni tudó intézmény maga is változzék meg i 
kissé, nevezetesen hozzon bennünket közelebb a nagy
világhoz azzal, hogy szaporítsa meg járását városunk és
G.-Berzencze között: mert mégis csak több a különös
nél az. hogy mig a kedden cl. u. 3 órakor G.-Berzon- 
ezén Konstantinápolyija feladott levelet már csütörtö
kön reggel kézbesítik a török fővárosban a czimzettnek

TÁRCZA.
Messze mentem . . .
Messze mentem, messze lájia 
Csalogány hangos világba,
Ilol szellő azt susogja 
Pnlakcsörgés azt csacsogja:
— Csak feledni, csak feledni!

Olyan édes volt a szózat:
Elfeledni minden roszal,
Bánatot, bút, kőnyel, átkot.
Az egész ravasz világot,
— Csak feledni, csak feledni!

Mégis, ahogy ott bolyongtam 
E virágos tündér honban,
Mégis vélem minden átok.
Minden, mit feledni vágyok,
— Csak feledni, csak feledni!

Ti kik engem igy hizlaltok.
Feledést Ígérő hangok,
Pnlakcsörgés. madárénak.
Hazugság az. mit beszéllek, —
— Hogy feledni, csak feledni !

Mikor néked ezt mondottuk,
Búbánatod nem gondollnk.
Nem gondoltuk olyan mélynek,
Hasztalan ott madár ének,
Pnlakcsörgés — semmi — sémin1
— Te sohasem fogsz feledni!

Szilassy Iván.

Roesel (Rézl) Borbála, vagy a 
selmeczi Újvár.

Történeti elbeszélés.
(Folytatás)

I'-gy nagy szárnynjló. melynek kilincse tiszta czíisl- 
V°H 'erve, egy inkább Ízletes, mint tágas góth-te-

Fololög szerkesztő és kiadó;

V Ö R Ö S  F E R E N C  Z.
baptulajdonos:

J O E R G E S  Á G O S T  ö z v . ó s  F i a

H IV A T A L O S  H IR D E T É S E K  D IJA:
100 szóig 2 f rt .,  ezentúl m inden megkezdott 1(X) szónál 5 0  k rra l több 

Magánhirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
N y ilt -té r  bárom  hasábos sorért 10 kr. 

ítélj ORdtj minden hirdetésért i t O  ti r

adilig az ugyancsak kedden d. u. 3 órakor Solmecz- 
banyán Budapestre feladott levelet szintűn csak esd- 
törtökön bonthatja fel a czimzett fél!

Sokszor kárhoztatjuk az ázsiai állapotokat, de ez 
esetben tegye meg a vasúti ügyek vezetősége azt a szí
vességet, hogy hozza be a hivatkozott konstantiná
polyi ázsiai állapotot, nocsak arra a szorosabb ér
telemben vett közvetlen haszonra fektetvén súlyt, melyet 
(* néhány kilométernyi vonalszakasz oly busásan behoz, 
de a közvetett előnyökre is, melyek a vonatnak naponkint 
kétszer,járatásából származnak. Iparunk, kereskedelmünk 
összes kulturális érdekeink megkívánják, megkövetelik 
ezt mindenkorra, nem is szólva arról, hogy a mille
náris évben joggal várt közlekedésgyorsitás elmaradását 
csak egy uj ezer év múlva leszen alkalma az igazga
tósági iák pótolni, a mely pótlás — ha nem csalódunk 
— kissé kései.

Szó a mi szó, vegye már egyszer figyelembe 
a vasuli igazgatóság az oly gyakran hangoztatott ké
relmét ennek a városi közönségnek, mely igényének 
támasztásával soha som lépi át a szerénység korlátáit.

Élénken mustrálja egyébként polgármesterünk e 
havi jelentése is e hátrányokat, a midőn kimutatja, 
hogy mint minden kulturális éidekeinket, úgy a kiállí
tás látogatását is nagyban akadályozza e vasúti me
netrend.

Ugyanis mig az ország bármely részéből mind
egyik szakában érkezik vonal a fővárosba, addig mig 

oporljaink csakis este érkezhetnek oda s igy a ki
állítási igazgatóságtól kedvezményként nyert egész na
pol a vasúton, utazással kell eltöllcniök.

terembe vezető keskeny ivablakokkal ellátva, melynek 
üvegtáblái gyönyörű festményekben az ó és uj tesla- 
mentom jelesb lüi léneleil ábrázniuk, s azoknak a sülő 
naptól a leiembe visszasugúrzott tarka világa az egésznek 
egy kimondhatatlan szende, mystériosus szint, mond
hatnék, érzelmet kölcsönözne, hasonlót ahhoz, mely 
ma is elancíalilja lelkünket némely régi templomok 
mellékkápolnáiban. A terem falait ritka szépségű ara- 
besk-festészet, oldalait ez időbeli rococoizlós-szcrinti, 
a császári városból küldölt bútorzat négyszögletél pe
dig metszett fajú pohárszékek ékesiték, kirakva a leg
ritkább gyöngyökkel, régi magyar és törőK fegyverekkel 
festett üvegekkel, arany- s ezüst edénynyel különféle 
természeti ritkaságokkal, stb., melynek azokban ren
dellen rendességgel valánnk elhelyezve. Végül az egész 
terem padolata keleti szőnyegekkel volt bevonva.

Ez imént leirt teremből két oldalra nyíltak az 
ajtók. Balra valónak: Roesél Borbála nappali szobája, 
melynek falát lükörfényelségü ezüst lemez tévé s leg
drágább bútorzat s képcsarnok ékesité, és könyvtári 
teremő, hol az ó világ remekei gazdag kéziratokban, 
s az uj kor legelső nyomtatványai arany foglalványú 
tokokban s állványokon szemlélhetök valónak némely 
régi bölcsek ritka olasz mesterektől készült mellszob
raival. A dolgozó-asztal Írószerei drága tengeri con- 
chyliákból remekül voltak készülve, s az irállványról 
nagy halnlfö vicsorgott le a kieseit szemek undorító 
űrével, rikító ellentétet képezve az élet és kéj minden 
gyönyöréi élvező nő feltárt olvasmányba, Roesel Bor
bála kézi könyveire, melyeknek egyikét Anakreonnak 
az éltet üstökénél megragadó költeményei, másikat 
Ovid kéj szerelmei tevék. Jobbra a terein túlsó részén 
volt Roesel Borbála hálóterme, hol az arany hálószö- 
velü függönyökkel ellátott mennyezet alatt hinta-ulaku 
szíjakon függött a hófehér ágy dagadó párnáival, s az 
bizonyos fekvője általi könnyű tollnyómásra kéjleli 
ringatásba hozó a müalkolat, s ennek mozgatása ismét 
egy meslcrilcg alkalmazott fuvolaféle zene sípjain 
bájhangokat idéznek elő. melyek egy alig sejthető tün- 
dt'rlion édenébe d-olandaliták a nyugvó érzeményeit 
Szorosan ezen hálószoba mellett még egy szoba talál-

Tehál még itt is 
ladást terjesztő vasút

Vajon mivel argumentálhatna 
vényhalúsága.

akadály a minden irányban ha-

Különfélék.
— Főispáni lá togatás. Horváth Béla főispá

nunk ö méltóságáé In 10-én Selmeczbányára érkezett 
elnökölt a törvényhatóság közgyűlésén, majd pedig a 
közigazgatási bizottmány ülésén. Megejtette a hivatal 
vizsgálatot is több hivatalban. Elnöklete alatt békés 
megoldási nyert több oly általános érdekeltséget kellö- 
ügy is mint á tisztviselők fizetése felemelésének ügye 
a külvárosi tanítók fizetése rendezése, több tisztvise
lőnek kiállítási segélyben való részesítése stb. Ö 
méltósága másnap reggel Sollisz István titkárával kocsin 
Ipolynyékre utazott.

— Főispánjaink arczképei. Azon közgyűlési 
határozatunkhoz képest, mely főispánjaink arczképei- 
nek a közgyűlési terem részére való megfestelését elren
deli". pedig mar annyira haladtunk, hogy immár három 
arczkép elkészült, nevezetesen Májthényi László báróé 
(ajándék), Rudnay Béla volt főispánunké é.s Ocsovszky 
Vilmos volt polgármesterünké; a kél utóbbit Gyulay 
László festőművészünk festette meglepő hűséggel. 
Roszncr Ervin báró és Goldbrunner Sándor volt főis
pánunkét Zsilvay János rajztanár festi, s rövid napok 
alatt szintén elkészül müvével. Így a leleplezési ünnep 
valószínűleg október havában lesz megtartható.

Bányászegyleti gyűlés. Az alsómagyarországi 
kénilőintézet e hó ál-ón tartja oz évi közgyűlését

tatolt selyemmel bevonva, s egy selyemngygyal ellátva ; 
lakása s lakóhelye volt ez Roesel Borbála, mint önmaga 
szereié nevezni, egyetlen barátja ketlvencz ebének.

Végre elérkezel! a mindönkiiül várva-vart ünne
pélyes est, melyen Solmccz s a vidék minden neve
zetessége a kitűzött órára pontban megjelent s a leg
nagyobb dísszel, miilyent ki csak előállítani képes volt. 
De mi vala mit e disz összevéve, Roesel Borbálának 
e napon előállított s szemfény vesztéssel határos pazar 
fényéhez P

A (erem s szobák tömve valának már Selmecz 
fölékositelt szépeivel s ifjaival; a zene egy felállított 
karzatról élénken szólt, a társalkodás folyton folyt, a 
nők kőibe ültek, s a férfiak egy része a csarnokban 
mesterileg elkészített, s szakadatlanul szökőkút vizéből 
— a legfinomabb tokai nedvből -  ineritgetelt. Minden 
el volt ragadva, el volt hajolva, s mindenki pillanata 
még csak a meg nem jelent házi nö látása után
sóvárgott. , ,

,D e  hol késik oly soká Roesel Borbála?" 
.Bizonyára llözködik."
Nem illik házi nőnek ily soká váratni vendégeit 
.Ez az ö szokása."
„Tán kutyájával mulat most is !“
„Előbb liloknokával . .
„Bolond volt egész eleiében ezen nö. kit a vak- 

szerencse ennyi kincsesei mcgálda."
„Menjünk haza, ha még soká nem j«"“
„Igen, menjünk, menjünk!"
„Menjen ki akar, én kivilágos kivirradtig itt mara

dok s azontúl is, mig csak az ajtókat rám nem zárják".
Ily S efféle számtalan megjegyzések keletkeztek s 

történtek sullomban a vendégek közt, többnyire ezek
nek egyéniség s jellemeikből erődök.

„i’sz.t! t’szl!" keletkezett most egyszerre s szállt 
ajkról ajkra a teremben, mig a felkiáltás végsője néma 
csendben elhalt. Mindenki fölkelt üléséből s előre tolult 
ama njlú felé. melyet e perczbeti két arany- s ozüstlől 
ragyogó apród fölnyitu s n honnét Roesel Borbála 
megvár öltömben, melynek drága kelméje tengeri gyön
gyök S egyéb hímzésektől alig látszatok s fején levő



Groszmann Sándor főispánunk elnöklete akiit, a ki 
terjedelmes jolmtésben emlékezik meg a kémlöinlézet 
mull évi működéséről, jelezve az ezüst értékének 
csökkenéséből beállolt változásokat is.

K itüntetés, l’latzer Jenő nyug kir. számtanácsost 
és számvevőségi főnököt érdemeinek elismeréseid 0  
Felsége a király Feiencz-József-rendlnvagkeiésztjével 
tüntette ki.

— Heyder-kút. Városunk törvényhatósági bizott
ságának m. heti közgyűlésében Horváth Béla főispá
nunk ö méltósága meleg szavakban emlékezett meg 
Heyder Antal kir. jbirónak azon érdemeiről, melyeket 
hosszú éveken át hivatalos pályáján, mint parufían 
tevékenységű tisztviselő szerzett, s elnöklő főispánunk 
indítványára elhatározta a közgyűlés, hogy utolsó vá
rosi biránk elhunyta fölült jegyzőkönyvileg fejezi ki 
kegyeletét s egyszersmind átiratot intézve özvegyéhez * 
a Zsigmondy-utczabeli kutat, melyet az elhunyt annak 
előtte gondozott, az ö nevéről Heyder-kűtnak nevezteti, 
így példás szerénységéi „utolso városi biránknak‘ nevét, 
emlékét ez üdítő vizet szolgáltató kút lesz hivatva len
tartani. Nagyon jo gondolat volt ez, mely ily módon 
valósággá leszen, hálás elismerés főispánunk ö méltó
ságának és a gondolat főlvetöjének polgármesterünknek.

— A congrua bizottság. Az esztergomi főegy- 
házmegyei congrua bizottság elnökének értesítése sze
rint városi törvényhatóságunknál működő felülvizsgáló 
congruabizottságba Podhragyay Pál prépost-plébános, 
Litassy János esperes-plébános és Oszvald Richard 
lengéi plébános rendes tagul. Sandrik Júzsel stef- 
lüllói plébános pedig helyettesül neveztetett ki. Ezzel 
kapcsolatban megemlítjük, hogy e bizottság világi tag
jai a következők: Szitnyai József polgármester vagy 
helyettese Bernhardt Adolf tanácsnok elnök, Balizi 
Gusztáv lévai m. kir. pénzűgyigazgató, Ileincz Hugó 
tiszti főügyész, Arthold Géza közig, tanácsnok rendes 
tagja; Sztancsay Miklós főjegyző pedig előadója s 
jegyzője.

A városi tisztviselőink fizetésének föleme
lését törvényhatóságunk utóbbi közgyűlése kimondotta 
és pedig választás nélkül fogadva el a Ilültl József 
ministeri tanácsos elnöklete alatt működött külön bi
zottság javaslatát, melyet Pauer János biz. előadó 
mutatott be a közgyűlésnek, részletesen ismertetve elő
adásában az ügy előadásának egész folyamát. Elnöklő 
főispánunk meleg hangon mondott köszö n tet a külön 
bizottság elnökének, előadójának s egyes tagjainak a 
sok időt. nehéz munkát, kiváló tapintatot igénylő ja
vaslatért.
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vakító fényű gyémántfüzérrel megjelent. Ha Roesel 
Borbála kevésbé szép is lelt volna, mint a minő való
ban még most is volt; ugv ennyi fény és gazdagság 
közepeit neki Solmecz egyéb szépei közt kitűnő hely 
jutandott volna. Igaz ugyan arczán nohány év óta 
vitt rendetlen, sőt feslelt életének némi nyomai látsza
tának. melyeket most mesterséges szerekkel látszatott 
kipótolni akarn i: mindazáltal az mégis kimondhatat
lanul vonzó, bájos volt. Külalakja mindig inkább tes
tes, mint nyúlánk volt. de e testesség kellő arányban 
idomban állott egész személyével s igy az a szükséges 
haimoniát nem sérté meg. És mit szóljunk nagy fekete 
szemeit öl, mikből annyi élet sugárzott elő? elég tüzesek 
lévén azok egy költői keblet is szerelemre hevíteni. 
Szóval, ez esteli megjelentő a már az asszonyi kor 
érettségében levő Roesel Borbálának ismét oly fényes 
és elragadó vala, mint bármikor fiatalabb éveiben.

Mindenfelől üdvözleteket, kívánótokat s egyéb 
személyét és ünnepél yét érdeklő magaszlalásokat elfo
gadni s királyikig röviden viszonozni volt a megjelenő 
úrnő első foglalatossága.

A társaság ismét helyet foglalt, a tánez elkezde
tett, melyet a bányászó főhivatalnok nyitott meg Roesel 
Borbálával.

„Ki lesz azon szerencsés férfi, kihez ma önkényt 
fog szólam a szép házi nő?* rég snltogának a zu
gokban.

„Ki ? ezt nem nehéz kitalálni akkor, midőn jelen 
van a dúsgazdag Szitnyavárv, kinek öltözete épen úgy 
múlja fölül minden férfiakéit, mint Roesel Borbáláé 
nem ebeliéitválaszolta ték .

„Ki tudja! Roesel Borbála szeszélyes egy nő ,“ 
szóla közbe egy vaskos polgár.

„Kegye ma bizonyára kegyelmedre esik:* jegyzé 
meg csípősen egy akkori elméncz. ki épen úgy, mint 
napjainkban utódai, mindenre ötletet szeretnek mondani.

(Folytatása következik.)

Szabadföld.*)
Fejcsóválva rászántuk magunkat s beszállotlunk 

az ónmozgó kocsiba. Atyám. Ney úrral elfoglalta az
* )  M u tatvány a ..S zabadfö ld", a jövő korszak társadalm i képe 

ci műből, ir ta .  I>r. I lo r 'z k a  T iv ad ar, fo rd íto tta : I»r. H onn an  S án 
dor. — Székesfehérvár, K lökner Péter cs. k ir .  udv. könyvkeres
kedő kiadása. Á ra  8  korona.

A felhőszakadás ugyancsak nagy karokat 
okozott városunkban is e hó 12 én. Városunk felső 
részében is károkat okozott, de az alsó utczában annál 
töbl) a kár. A városi csatornákat több helyen lel- 
szakgattn, igv a Magas-ház elölt ; az atjúratokal el
vitte, s behatolt több helyen a házakba is, mint a 
Mihalka-házba, az alsó ovodaba stb. Az Erzsébetká- 
polnu tájékán és lejebb óriási víztömeg torlódott össze 
s nagy károkat okozott volna, ha a bányamunkások 
azonnal a helyszínén nem teremnek, kik azlan s ügyes 
vezetőik útmutatása mellett a bányászt jellemző bá
torsággal végezték a mentési munkálatokat. Elismerést 
báayászainknak! Általán a csatornázás hiányosságát 
tartják a több helyen beállott károsodások okozójának 
mely hiányosságon már egyszer segíteni kellene. Szí- 
vesen jegyezz ük fel ez alkalommal, hogy polgárines- . 
terünk ez iránt is tett mar intézkedéseket.

— Iparosunk küldése k iá llításra . Az ISOG-iki 
ezredéves országos kiállítás beszlorezebanyai kerületi 
bizottsága újabban 300 szegény sorsú kisiparos és se- ; 
géd kiküldését határozta cl a kiállításra. E határoza- ; 
Iából folyólag Selmeczbányáról 55 iparos leszen ki- I 
küldve 8 frlosjegylüzeltcl ellátva, kiknek megjelölésével ] 
az iparhatóság van megbízva. A csoportot valószínű- j 
lég lapunk szerkesztője fogja szervezni, miként az el- I 
sél és másodikat szervezte.

— A k iá llítást lá togatók  Il-ik csoportja e hó !
13-án indult útnak Budapestre. A csoportban 110 tag j 
véli részt, köztük 100 dohánygyáii munkás. A csoport j 
tagjai nagy örömmel, szép reményekkel szállottak a j 
vonatra. Bárcsak ne csalódnának, s hasznukra válnék j 
e kirándulás. E csoport szervezője lapunk szerkesztője 
most a Ill.-ik csoportot szervezi, mely szeptember 
G-án indul. Az ebben való résztvélelre már mintegy 
70-en jelentkeztek. A kél napra kiállítóit jegylüzet 1 
ára 5 frt. Részt vehetnek e csoportban tanulók (elemi 
tanulók 3 Irt.), A jelentkezések iráni egyébiránt külön 
falragaszokon nyernek tájékozást a részt venni óhajtók, 
mely falragaszok nehány nap múlva lesznek kifüg
gesztve. Annyit azonban már most is jelezhetünk, hogy
a jegyfüzelek ára c hó 27—28-ig fizetendő le a vá
ros jegyzői hivatalában.

— Szabadságon. Városunk tisztikarából Bern- 
hardl Adolf tanácsnokunk és Muszka József közgyám, 
valamint lapunk szerkesztője hosszabb szabadságidőre 
távoznak, illetve lapunk szerkesztője már el is távozott 
megrongált egészségének helyreállítása czéljából Vihnve- 
fűrdöbe.

—- A hegybányai nyaraló  telei* lakosai a Bu
dapestről G hétre ide telepített gyermekek ma hagyják

első, Dáviddal én a második ülést; egy nyomás az 
emeltyűre s nesztelenül indult meg a gépezet első ezé- 
lunk, az Eden-tó (elé. Ennek partja északkeleti részét 
kivéve, hol 5 kilométernyi terjedelemben az áruforga
lomra szolgáló part terjed, 4 soros pálmával van sze- , 
gélyezve s részben széles, egész a viz tükréig lenyúló ' 
márvány-lépcsőkből, részben pedig a tóba benyúló 
töltésekből áll, melyeket oszlopos gyalogutak fednek. 
Mert az Eden-tó csak mellesleg forgalmi u t : fő ren- , 
delletése, hogy disz- és mulató legyen. Parijának nagy ' 
részét a fényűzéssel berendezett fürdő- és lornahelyi- i 
ségek foglalják el, melyek messze benyúlnak a lóba s 
melyeket ezrenként látogatnak a nap szakában a für- 
dözők, a tornászok és vivők. A többnyire árnyas lige
tek által körülvett s a régi görögök „gymnasiumai* 
mintájára épüli fürdők közelében vannak Edenvölgy 
színházai, operái és hangverseny termei, számszerűit 
13, melyeket azonban egyelőre csak kívülről szemlél
tünk meg. Vendégszerető gazdáink figyelmeztettek, 
hogy az Éden-ló csak hold, vagy villanyvilágnál fejti 
ki fő báját s ép ezért látogatnék azt meg valamelyik 
legközelebbi estén.

Megfordítottuk a kocsit s ama sugárutak egyikébe 
fordultunk, melyek a tolói Edenvölgyet félkörben körül
vevő magaslatokhoz vezetnek. Hl, habár még bőven 2 
kilométernyi távolságban voltunk tőle, óriási építmény 
tűnt elénk, a mely még a látásához hozzá szokott 
szemet is csodálattal kell, hogy eltöllse. Ep oly olér- 
hetlon nagyságában, mint liasonlilhatlnn összes alkat
részei arányosságában és összhangzó tökéletességében. 
Egyidejűleg gyakorolja a megrendítő nagyszerűség és 
a mesés kedvesség hatását. Ez az 5 évvel ezelöll be
fejezel esodamü Szabadföld országháza, ilt székel a 
12 legfőbb kormányhatóság és a 12 képviselő-testület. 
Tisztán fehér és sárga márványból van építve ; nagyobb 

, mint a Vatikán szellős kupolái magasabbak mint Szent 
Péter temploma; hogy 9 és V, millió (ont költséggel 
volt felépíthető, az csak úgy magyarázható meg, hogy 

. az ország összes építészei és legélphbkclö művészei 
versenyeztek az építésnél valami alkalmazást lalálhat- 

* ni. „ E z — igy magyarázta Dávid, — nem történt ha- 
1 zafiui, hanem tisztán művészi lelkesedésből. Elég gaz-
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el városunkat, hogy erőben, színben nyerve övéikhez 
visszatérjenek. Egyidöben érkeznek vissza a fővárosba 
a körmöczi és trencséni telepesek is oly sok érdekelt 
szülőnek, rokonnak örömére s felvidékünk levegőjének 
dicséretére.

— A húsfogyasztási adó bérbe adásának módja 
ellen a ,.S. Hetilapban* mull héten megjeleni ezikk 
felszólalás következtében szóba került törvényhatósági 
közgyűlésünkön, mely felszólalásra polgármesterünk 
erélyesen visszautasilotta az abban foglalt gyanúsítá
sokat előadva azl. hogy a tanács ezen javadalom 
bérbeadásánál is ép úgy nem jár el titkolózva, suttyom
ban, mint egyéb esetekben sem. Egyébként kijelenti, 
hogy örvendene, ha valaki 1200 Irtot ajánlana utólag, 
miként a cikkíró Írja.

— Egészséges hónap. Az elmúlt julius nagyon 
egészéges hónap volt, miként ezt tiszti főorvosunk a 
közigazgatási bizottságban felolvasott jelentéséből ol
vassuk. A megbetegedések feltűnően kevesbbodtek s 
ezeknek lefolyása is kedvező volt, a mennyiben a ha
lálozásokét nagyban felülmúlta a születések száma. A 
főorvos eme jelentését a bizottság örvendetes tu
domásul vette.

— Betegségek. A folyó augusztus havának na
gyon elülő a jellege a múlt hóétól, amennyiben még 
csak a közepén vagyunk s már is több halálesetek 
száma mint a múlt hó közepén s nehány erősen fer
tőző betegség is fellépett. Nevezetesen Steffultón a vör- 
lieny, a belvárosban pedig a hasihagymáz. A vörheny 
a múlt éviekétől eltérően oly mérges jellegű, hogy a 
legszigorúbb fortöllenitö intézkedéseket teszi szüksé
gessé ; — miért is e város tanácsa felhatalmazta a 
rendőrfőkapitányt a sublimát oldat kellő mennyiségben 
beszerzésére. Így a vakolat beszakitása, s a padlózat 
fertőtlenítése mellett a ruhanemüeké is lehetségessé válik.

— „Az Évszak“  divat és kézimunka folyóirat 
augusztus hó 15-iki száma megjelent dús tartalom
mal. „Az Évszak11 az egyedüli divatlap, mely egyesít
ve hozza a divatot, a fehérneműket, gyermekruhákat 
és a lcgczélszerübb és legszebb kézi munkákat. A di
vatrészen kívül a borítékon is az európai első városok 
legújabb divatáról számol be mindig tekintettel a szép
re, jóra és hasznosra. A szépirodalmi rész, szórakoz
tató és mulattató olvasmányokat közöl a legelső Írók
tól, valamint a két hél legérdekesebb és lcgfonlossabb 
eseményeiről is beszámol. Emellett a nőket érdeklő 
kérdésekre különös figyelmet fordít. Ajánljuk e kitűnő 
lapot. — mely szabás-iv és színes divatkép mellékle
tekkel együtt a legolcsóbb magyar divatlap — a ma
gyar hölgyközönség figyelmébe. Ara egész évre 1 frt,

_________________________ VII. évfolym. 34. szám

dag Szabadföld, hogy bármily magas árral fizethesse 
meg országházát; nem mozdított volna meg tehát sen
ki egy követ sem, hogy az építést olcsóbbá tegye; de 
a műnek már a tervezetből látszó sajátságos, megha
tó szépsége elragadta valamennyi művészünket.1. Jól 
emlékezik még ama lázas izgatottságra, melylyel még 
a vizsgáló-bizottság tagjai is, kiknek az eléjük terjesz
tett tervek felett kellett határozniok. mindenütt beszél 
ték, hogy oly terv érkezett be egy eddig ismeretlen 
fiatal építésztől, mely kimondhatlant nyújt; vele az 

! építészet uj szaka nyílott meg, építészeti modor lett 
i eltalálva, mely az alak nemességébben a legjobb gö- 
! rög. nagyszerűségében a leghatalmasabb műemlékeket 
| meghaladja. Mindenkit, a ki látta e tervet, elragadott 

e lelkesedés és a pályázók — 84-on voltak, mert ak
kor már Szabadföldön sokat és szépen épitetlek; — 
kivétel nélkül visszavonták terveiket s készséggel hó- 

■ dől lak a müvésszet egén felragyogó uj csillagnak.
Alig tudunk ez építmény megtekintésétől meg

válni s mások felé fordulni Végre miután már három
szor megkerültök az országházal; beleegyeztünk, hogy 
hátat fordítsunk neki. Nem terhellek ama számos 
épület felsorolásával melyek előtt elrobogtunk; csak an
nyit mondhatok, hogy a különböző tudományos is 
művészi czélokat szolgáló nyilvános intézetek külön- 
félesége és nagyszerűsége reám igazán nyomasztólag 
hatolt. Az akadémiáknak, vegyészeti és kísérleti intéze
teknek stb., nem akart vége-hossza lenni, s mindegyiken 

j meglátszott az első pillanatra, hogy pazar bökezü- 
I seggel lettek felszerelve.
! Miután már számos nyilvános épülőt előtt ciha- 
| ladtunk, melyek közül többnek rendeltetését csak 

nehezen tudtam felfogni, mert „cziviliznlt* Európánk 
; ilyenekkel nem bir, — példának okáért csak az ,antro- 
| pologiai tenyész kísérletezés11 intézetet említem, melynek 
| rendeltetése, kísérlet és megfigyelés által megállapítani 
j azon befolyási, melyet öröklékenység, életmód, élei- 
I mezős az ember fejlődésere gyakorol — fellőni. 
! hogy még nem mentünk el kórház elölt. Minthogy 
1 kiváncsi voltam, hogy a világhírű szabadföldi embc- 
j riség, mely évek óta legalább felét, a világ kórházai

nak oly gazdagon ellátja saját hazájában mikép gon-
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r.;éviv 2 Irt. negyedévre Ift. Előfizetéseket elfogad: ,, Az 
j.\-szuk“ kiadóhivatala, Hu.lapost, VI.. király-u. 110., - 
liláidon fővárosi és vidéki könyvkereskedés és vidéki
postahivatal

Egészség-e és szépsége ellen nagyol vétkezik 
mindenki, aki kiilika nélkül használja a széllében- 
hosszában hirdetett és laiknsoK állal ajánlott szépítő 
szereket. E tekintetben Magyarországon még nem volt 
tanácsadó : csak mióta d r. .1 n I a s sy  ,1 ó z s o f , az 
,-^zos gyógytudományok tudora és a specialista bőr- 
yógyász külföldi tanulmányai alapján különös szak
máivá lelte az orvosi k o z m e t i k á t , csak azóta tahi 
j közönség szakembert, kihez komolyan és teljes bi
zalommal fordulhat a s z é p s é g h i b á k  o l t á v o l i -  
I á s a . a b ő r á p o l á s a  és  a s z é p s é g  m o g ó - 
vsi sa czéljából. — A kéz- és arczbör durvasága, s ze p 
lé. májfolt, anyajegy. lencse, szemölcs, b ő r a t k a  (mi- 
tcser). pörsenés (wimmerli), izzadás, bajkorpa, h a j 
iul 11 á s , kelletlen szőrök (n o i b a j u s z  é s s z a k á I) 
slb. nem csodaszerektől múlnak el, hanem csak ész
szerű orvosi kezeléstől. Úgyszintén a szépség megó
vásának és fentnrtásának titka is csak a bőr (teint) 
helyes ápolásában (mosdás, szappan, arczporstb. meg
választása) rejlik, a mi egyén és kor szerint változó. 
pr. Jut a ssy lakik B u d a p e s t e n  V II. E r z s ó b c t -  
kör űi  22. rendel 10—1, 3—5. Levelekre válaszol. 3 —5

Nyilttér.

I I i r cl e t ó s e k.
Vadászati haszonbér hirdetmény!

18%. szám.
A beszterczebányai püspökséghez tartozó s alább 

megnevezőit területek vadászatának haszonélvezete f 
évi szeptember hó 1 -étöl hat egymásutáni évre haszon-

doskodik betegeiről, megkértem Dávidot, vezessen egy 
kórházba. „Ép oly kevéssé mutathatok kórházat, mint 
a hogy nem mulathatok Edén völgyben börtönt vagy 
kaszárnyát, egyszerűen az okból, mert ilyenek ilt nin
csenek — volt válasza.

„A bőrlön és kaszárnya hiányát ériem, hisz tud
juk. hogy ti szabadföldiek hűn- és katonaügy nélkül 
is meg tudtok élni; de — okoskodtam — betegség 
csak itt is van. ezeknek csak nincs közük szobziális 
intézményeitekhez."

Ez utóbbi állítást nem oszthatom teljesen, ele
gyedett beszélgetésbe Ney apó; szocziális intézménye
ink befolyása alatt a betegségek is fogytak, de tény, 
hogy meg nem szűntek ; Szabadföldön is vannak be
tegeink. de nicsenek szegény betegeink, csak azért, 
nuit nincsenek szegényeink, sem betegek, sem egész
sége -ek, Nem is léteznek a tömeges sorvadás ama 
gyölhei melyeket ott künnkórházaknak neveznek. Inté
zeteink, hol betegek magukat különös gondozás mellett 
Apellálhatják, vannak, s ezeket különösen nehéz m ű
tétek eseteiben keresik fel, berendezés és bánásmód 
tekinlében teljesen az önök „ előkelő betegek"' részére 
bérén d ez ott gy ágy h ely óik h e z hasonlítanak."

E közben elfáradtunk a kocsikázásban a mi négy 
éra után, a kocsi kényelmessége és csendes járása 
daczár a érthető. Neyék tehát azon ajánlatot tették, 
billenők haza a kocsit, s tegyük meg gyalog az utat 
házáig. mit szívesen fogadtunk. A fuvarozási vállalat 
(‘P.Nk állomásánál megállottánk. oll hagytuk a jármíi- 
' el, lova haladtunk az árnyasfasorok közi, melyek 
1‘donvölgy utczáil szegélyezik. Igv jobban volt alkal- 
m,1nk a csinos magánliázakat közelebbről megtekinlcni, 
helyek bár mindannyian ama sajátságos, félig n mórra 
élig a görögre emlékczlelö édenvölgyi építészeti modort, 
tüntetik lél. különben azonban sem nagyságban, sem 
elszerelés tekinlelében egymáshoz nem hasonlítanak 

villák kiváló saját báját, csodálatoson kedves kerl- 
E‘ik kepozik válogatóit fákkal, hihetetlen virágpompá- 
jukkaí, szökőkulaikkal s különböző szelíditell állalok- , 
, ,  7 ' különösön kis majmok, papagájok, diszpinlvö- 
' ^  ,nús éneklő madarakkal, melyek e kertekben 

a örülöttQk ujjongó gyermekek közt sürgölődnek
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bérbe adatik, miről augusztus 25-ig alólirott erdőbi- 
vatal bővebb tájékoztatási nyújt.

A. (első uradalom:

Uarsvárinegye Garam-szt kereszti járás Majlath 
Nagy-lócsa, Garaui-kürlös, Kis-lócsa, János-Gyarmal, 
,:‘s I j-Gyarmat községek határában fekvő egy össze* 
l-iggö területet képező 5927-4 k. b. erdőterületnek va
dászaim melyen császármadár, nyúl, őz, sőrtevad, 
ritkábban medve és szarvas L található. Vasúti állomása 
szeplember 15-151 a , órányira fekvő

. - w O f ö K a s L .
vörös Gyöngyös- Visonta vidéki borok
megrendelhetők dr. Borhy László nagybir
toké- gyöngyösi (Ilevesmegye) pinezésze-
téböl. fiö literen felül, ára egy liectónak 
4-0—50 Irlig, vasúthoz szállítva, bordók 

külön árban.
V alódisíg é; tisztaságáért fonti 

_  tui-jdonos kezookodik.
Ke reszt.

II. Alsó uradalom:

Barsmegyc lévai járás Csejkö, Garam-szőllős, nem- 
külömben az Ar. maróthi járás Bars-berzencze község 
halárában fekvő összefüggő (*>619.8 k. holdat tevő er
dőterülete, melyen császármadár, nyúl, sőrtevad, nem- 
külömbon gondozóit őz- és szarvasállomány van. Vas
úti állomásai szeptember 15-től Nagy-koszmály, Garam- 
szl-Benedek és Újbánya.

l'.zen A és B. 'erőietek, amennyiben, ősszefüggö- 
leg bérbe nem adhatók, megegyezés szerint kisebb 
darabokban is bérbe fognak adatni,

Lilit illa u. p. Garam-szt-Kereszt 1896. július 29 

Székely György 
püsp. erdőmesler.

Meglepett az utczák rendkívüli tisztasága, minek főokát 
annak tulajdonítják, hogy az önmozgó kocsik feltalá
lása óta semmiféle vonó-állat Szabadföld városainak 
utczáin a port nem kavarja fel és szemetet nem hagy.

„Hl tehát nicsenek lovak?" kérdőm; mire Iclvi- 
lágosilolUik, hogy igen is vannak, még pedig igen nagy 
számban s kiválóan nemes faj; azonban csak a város 
határán kívül, a szomszédos réteken, ligetekben és er
dőkben teendő sétalovaglásoknál használják őkel.

1 „Ez azonban itt nagyon drága fényűzés lehet," 
vélekedők atyám. A ló maga s a mit megeszik, olcsó 

, lehet; minthogy azonban az emberi erő Szabaföldőn 
a legdrágább, nem tudom elképzelni, miként tudná 
egy szabadföldi család a lovásztartás költségeit viselni. 
Vagy pedig a munkások ez osztálya kivételképen keve- 
í ebi fizetést kap?"

.Ez alig volna nálunk lehetséges, — feleié mo
solyog a Ney ur, — meri ki akarna ez esetben Sza
bad földön lovász lenni? Nekünk az istállóban alkalma
zottaknak ugyanazon állagos jövedelmet kell juttatnunk, 
mint más munkásoknak és ha ama hét paripa gondo
zóinak. melyeket családom használatára tartói, a fu
varozási vállalat islálúibiin, nyugati fogalmak szerint 
kellene fizetnem, úgy erre összes jövedelmem sem 
volna elég. De nagyon egyszerűen fejthető meg a 
talány az által, ha a lóistállóban előforduló munkál is 
gépek segélyével végzik, minek folytán teljesen elégendő 
lesz 50 állat mellé egy ember. Hitetlenül rázza fejét? 
Majd ha látja, hogy alig nehány perez alatt géppel 
mozgásba hoz.otl, hcngoralaku kelével liikörliszlára 
lisztilanak egy lovai; hogy mily rövid idő alatt lisz- 
lilják meg a legnagyobb istállót a ganajtól s minden 
szeméitől seprőink és vízvezetékeink, hogy mikép lesz 
a Inkarmánygép segélyével az állalok közt kiosztva: 
úgy nem csak ezt, de azon tényt is megérti, hogy 
Szabad földön a „lovászok" is müveit gentlomenek. üz
letemberek oly tisztellek és becsüllek, mint n többiek."

Ily beszélgetés között ériünk haza, hol jól meg
reggeliztünk s némely ügyekei végeztünk. A már le
írthoz hasonló ebéd idán gazdáinkkal újólag az Eden- 
lóhoz hajtattunk hol mindenek előtt a nagy operába 
néztünk be, melyben e napon egy szabadföldi zene-

költő müvét adták. Előttünk ez nem volt újdonság 
mert azon számos szabadfödi zeneművek egyike me
lyekei külföldön is gyakran adnak elő nagy -tetszés 
között. Meglepett azonban a nézőtérnek sajátságos — 
minden szabadföldi színházban egyforma, — beicnde- 

i zése. Az ülőhelyek színkör alakjában tetemes ma
gasságig emelkednek, a telő oszlopokon nyugszik, 
melyen át a külső levegő szabadon ömlik be. 10,000 
ember ily kép kényelmesen elfér az ily nagyobb szín
házakban, a nélkül hogy bennük hőség vagy rósz le- 

j vegö volna.
Az előadás kitűnő, a kiállítás minden tekintetben 

fényes volt; daczára ennek a helyárak — rendkülönb
ség a helyeknél nem létezik, — nyugati fogalmak sze
rint. nevetségesen alacsonyak, Fél sillingbe kerüli egy 
hely, de csak itt a nagy operában ; a többi színházak 

i sokkal olcsóbbak. Vállalkozó mindenütt a városi kőzőn- 
; ség, a játszó művészek és a kezelő személyzet alkal- 
’ níazotljaik; e mellet irányadó azon gazdasági elv, hogy 
i az épülés és az épület fenntartásának költségeit a köz- 
| pénztár viseli, a belépti-dijak a személyzet dijait, osz- 
| talékjait és a kiállítás költségeit fedezik.

Dávidtól tudom, hogy Edenvölgynek a nagy ope
rán kívül még vig operája és négy színháza, azonkívül 
három hangverseny-terme van, melyben minden este, 
zene-, énekkar és házi zene hallható. Mint szabadföldi 
különlegességet öt „tanszinházat" említett melyben 
csillagászati, régészeti, földtani, őslénytani, történelmi, 
löld- és természelrajzi. szóval minden képzelhető 
tudományos előadásokat tartanak a szemléltető elő
adási művészet képzelhető legnagyobb pompájával kí
sérve. Az előadást a legszellemesebb tudósok Írják, a 
legügyesebb szónokok adják elő, s legavatottabb mér
nökök és dis/.ilök hozzák színre.

Az ily színházak a leglátogatottabbak ; a létező 
helyek rendszerint nem elegendők, ügy hogy a város 
két újabb ily előadási termet épitetett. mindkettőt va
lószínűleg néhány hónap múlva nyitják meg. Az elő
adások melyekkel a legközelebbi este ismerkedtem 
meg — igazan bámulatosak, s habár a hallgatóság 
nagy részéi tényleg HZ ifjúság képezi, azért felnőttek i 
szorgalmasan látogatják.
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treheilt. leli lill schon 22 Jnhre l->n,r un lu*lli*ri-n 
Asthmaunfftllcn und immcnvühreiidiin Calarrli 
Mustén. Din Atli' iunolll slic / -u borii. das jeli 
ofl niir mit Müh ' jjelmn kounte mid mu-li nur 
wonigen Schritten sclum stcfu'U bűiben. ausru- 
Ix n und Athéni schöpfoii ínu.-ti-. A n h  hatle ich 
llioils schlechten. theils keinen S-lilaf. In dér 
Brust liesen sich bestfindig .allerhand Geránsche 
vernehmen, dér wenige Sehlaf, den ieh hatto, ivar 
schlecht, nieisl konnte ich nber garniclit schlafen, 
da ich weder auf dem Rflcken, noch auf irgend 
ciner Seite Hegen konnle, so das ich midi fürch- 
lele, zu Bett zu gébén. Durch das angestrengte 
Athemholen und immenvöhrende Mustén, war ich 
so matt geworden, das mir jede Bewegung 
sclnver wurde. leli wcndete mich. da ich kehien 
Ausweg mehr wuste, an Merni Paul Weidhaas 
in Niederlósnitz bei Dresden. Ilohestrase 800 
dessen Kur auch sofőrt bei mir anschlug, so das 
ich bereits nacli 14 Tagén bedeutende Linderung 
verspürte, die schlieslich in volle Heillung iiber- 
ging. leli spreche Merni Weidhaas für die grose 
Műbe, Welclie el’ sicll Zlír Bekümpfung meilles ! 
Leidens genommen hat. meinen verbindlichslcn I 
Dank aus und kann dessen Kur allén Leidens- | 
gefáhrlen nur empfehlen. j

Josepli Winkler. Schneidegerhilfe. Salzburg. |

Tisztelettel alulírott értesíteni bátor- W
ködöm a n é. közönsége!, hogy Budapes- 
teiL_vn- kér. Aréna ú t. 58, a. s. em- 
ben a városligettel s igy a k iállitá M
közvetlen közelében vendéglőt ny itó t- w
tam  a selmecziek, beszterczebányaik . lé- 'a í

vaiak t alálkozási helyéül, melyben kitűnő N i
magyar konyhái, príma minőségű Dréher-íé- 
le sört és tiszta, hamisillatlan. természetes 
borokat tartok, s illetve t. vendégeimnek ki
szolgálok.

Jutányos árak és előzékeny kiszolgálás 
biztosíttatnak.

Magán lakások személyenként 1 fo
rintjával kaphatók.

Kérve a n. é. közönség tömeges láto
gatását maradok mély tisztelettel

Budapest, 189(1. április havában

Szilaveczky Flór, vendéglős.
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Mindenütt kapható - '/z kiló 25kr.
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v? ja ló d i egészség i és család i kávé, moly 
TVá Kathreinor gyártási módja által a ked- 

^ veit valódi kávé izét nyeri. E ltekintve egyéb  
előnyeitől, már ez okból különbözik ezen  
maláta-kávé m inden m ás hasonló gyárt
m ánytól.

A Kattveiner-féie kávé a l e g iz le t e -  
sebb, légegészsógesebb és le g o lc s ó b b  
p ó tkávé . T e r m é s z e te s  t i s z t a  g y á r t 
m á n y  e g é s z  sz e m e k b e n , m iért is felette

___________________________________ előnyösen használható, a s  ő r ö l t  s ez okból
a vevő k ö z ö n s é g  által nem  ellenőrizhető  
pótkávéval szemben, m elyek  hatósági v iz s 

gálatok tanúsága szerint gyakorta idegen anyagokkal h a m is itv á k .
Eleinto csak harmadrészben, később felében adhatjuk a Kathreiner-kávét 

a valódi kávéhoz, s igy  az e g é s z s é g r e  m e g b e c s ü lh e t e t le n  h a t á s a  m ellett 
m inden háztartásban j e l e n t é k e n y  m e g t a k a r í t á s t  eszközölhetünk.

A Kathreiner-féle kávét a lege lső  o rvo so k  ajánlják, s az úgy nyilvános 
intézetekben, mint családok ezrei körében naponta jónak bizonyul. Sőt 
magában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Kathreiner-féle 
kávé a le g jo b b  e r ő s ítő  sz e r  és a legegészségesebb, legkönnyebben m eg
em észthető és egyszersm ind a legiz letesebb  ital.

Lf ‘kiismerete ■. , 'azdasszony vagy anya általában kávéivó, egészsége  
érdekében perczig se habozzon Kathreiner-féle Kneipp-maiáta- 
kávét használni. Az értéktelen ham isítványokkal szem ben, 
m elyekkel m a is csalják a közönséget, a vételnél v igyázn i 
kell a fehér eredeti csom agokon látható  névre;

1 4
m ,BU

ÖL uj Bd &i e i i i s r s
V igyázzanak! Saját érdekükben ne engedjék magukat ráb eszéln i! 
^  -valódi „Kuthreincrt” soh asem  szebad más csomuglásbon, v a g y  n yitott 

árúként eladni.
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Nyomatott Juci^'S Águ.-I >>/.\ - Fia könyvnyomdájában N-lmc<-zbaiiyaii lS'.Ki.
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