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C O R V IN A
A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE.

A „ M A G Y  A R  K Ö N Y V É S Z E T * *  czímü havi melléklettel.

A «C0RV1NA»> szerkesztőségének szánt 
kéziratok Wiesner Jakab szerkesztőhöz; 
(Budapest, 11., Oszlop-u. 4.) küldendők.

Megjelenik minden hó 10,, 20. és 30-án.
A z  e g -y le t  t a g j a i  ing-yen  k a p já k .  

E lő f iz e t é s i  ár a  e g é s z  é v r e  16  k o r o n a .

HIRDETÉSEK ARA: 3 hasábos non- 
pareille soronkint tagoknak 0 lillér, 
nemtagoknak 10 fillér.

Újonnan megjelent könyvek.*)
A n ta lfy  József Debreczen.

Lányok könyve, Debreczeni —. Gondolatok XX-on in n en . . .  
XX-on tú l . . . Szerkesztette A n ta lfy  József. I. kötet. (K. 8-r. 
80 1.) Debreczen, 1908. Antalfy József. Vászonba kötve 2 k.

Benkö Gyula udv. könyvkereskedő B pesten .  

Bernolák Károly dr., Haraszti —. Friz-racka keresztezés különös 
tekintettel a szepességi viszonyokra. 14 képpel. (N. 8-r. 
62 1., 5 melléklettel.) Kassa, 1908. Benkő Gyula biz. Bpesten.

4 k.
Csudáky Bertalan. Napkeleti tájak. Krim és Kaukázus. 66 képpel. 

(N. b-v. 175 1.) Bpest, 1907. Benkő Gyula. Vászonba kötve
5 k.

Énekeskönyv, Békéscsabai — ágostai hitv. evangyelmi hivek 
számára. 9-ik tót-német felirásu kiadás. (8-r. XVI, 315 1.) 
Bpest, 1909. Benkő Gyula. 2 k.

Évkönyve, Kereskedők — 1909. Szerkeszti Beck  Géza. Kiadja 
az «Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés.)) (N. 8-r. 
163 1.) Bpest, 1909. Benkő Gyula biz. 2 k.

Markó László dr. Ezopusi mesék. Mühlbeck Károly rajzaival.
2. kiadás. (N. 8-r. 217 1.) Bpest, 1906. Benkő Gyula. Vászonba 
kötve 5 k.

Revue de Hongrie. I-ére anneé. — Tome II. No. 10. (N. 8-r.
505—623 1.) Bpest, 1908. Benkő Gyula biz. 2 k. 50 f. 

Rósa Ferencz dr. Joggyakorlatunk biztosítási ügyekben. A m. 
kir. Curia 1902—1905. években biztosítási perekben hozott 
elvi jelentőségű határozatainak gyűjteménye. (N. 8-r. VIII, 
94 1.) Bpest, 1906. Benkő Gyula biz. 4 k.

— Ugyanaz. A m. kir. curia, a kir. Ítélőtáblák és a buda
pesti kereskedelmi és váltótörvényszék 1905—1906. évek
ben biztosítási perekben hozott elvi jelentőségű határo
zatainak gyűjteménye. II. füzet. (8-r. 119 1.) Bpest, 1907. 
U. o. 4 k.

— Ugyanaz. III. füzet. (8-r. 144 1.) Bpest, 1909. U. o. 4 k. 
Tauszk Ferencz dr. Tiz év a tüdővész elleni küzdelemből.

A budapesti szegénysorsú tüdőbetegek sanatorium-egye- 
sületének tízéves fennállása alkalmából írta —. (N. 8-r. 
445 1.) Bpest, 1908. Benkö Gyula 10 k.

Csáthy Ferencz Debreczenben.

Csáthy-féle lap-naptár 1909. évre. XLIII. évfolyam. (1 1.) Debre
czen, 1909. Csáthy Ferencz 10 f.

— debreczeni tárczanaptár 1909-ik közönséges esztendőre. 
XLIII. évfolyam. (16-r. 2 1.) Debreczen, 1909. U. o. 20 f.

— Ugyanaz. Díszkiadás. U. o. 50 f.

Debreczen szab. kir. város könyv-nyom da v á l la la ta .  
Debreczen.

Debreczeni képes kalendáriom az 1909-ik közönséges eszten
dőre. IX. évfolyam. (N. 8-r. 200 1.) Debreczen, 1909. 
Debreczen szab. kir. város könyvnyomda vállalata. Kötve

1 k.
F ra n k iin -T á rsu la t  B udapesten .

Jókai Mór munkái. Népszerű kiadás. 66—67. szám. (K. 8-r.) 
Bpest, 1909. Frankiin-Társulat. Egy-egy szám 80 f.
66—67. szám. Milyenek a nők? Elbeszélések. 7. kiadás. 
(317 1.)

Sebesztha Károly. A magyar nemzet története tót ajkú tanulók 
számára. (8-r. 67 1.) Bpest, 1909. Franklin-Társ. Kötve 56 f.

*) Könyvészetünk teljessége érdekében fölkéretnek a t. ki
adók, hogy kiadványaik egy-egy példányát megjelenés után
azonnal czímemre beküldeni szíveskedjenek. A könyveket 
lajstromozás után sértetlenül visszaküldöm. Rényi Károly 
Budapest, V., Vigadó-utcza 1. (A fővárosi Vigadó épületében.)

Szenes Adolf. Számtan polgári leányiskolák számára. I. rész. 
Az I. és II. osztály szamára. 4-ik, az új tanterv alapján 
átdolgozott kiadás. (N. 8-r. 1B0 1.) Bpest, 1909. Frankiin- 
Társulat *' 2 k. 20 f.

Verne Gyula. A Robinsonok iskoiüja.' Regény. Francziából for
dította Visi Imre. 3-ik, egyedül jogosított magyar kiadás 
50 képpel. (8-r. 276 1.) Budapest, 1908. Frankiin-Társulat.
2 k. 40 f., vászonba kötve 3 k. 80 f.

G ril l  K ároly  k ö n y v k ia d ó v á l la la ia  Budapesten.  

Jogi zsebkönyvek gyűjteménye. XIII. kötet. (K. 8-r.) Bpest,
1908. Grill Károly kkv. Vászonba kötve.
XIII. kötet. Bernolák Nándor dr. A büntetőtörvények és 
a büntető novella. A hatályban lévő büntető törvények 
teljes gyűjteménye. Összeállította s jegyzetekkel, utalások
kal és magyarázatokkal ellátta —. Átnézte s az előszót és 
a bevezetést írta: Tialogh Jenő dr. (XXXVIII, 636 1.) 6 k. 

Könyvtár, Magyar közigazgatási —. A Magy. Tud. Akadémia 
nemzetgazdasági bizottságának megbízásából szerkeszti 
Földes Béla. VII. kötet. (N. 8-r.) Budapest, li)09. Grill 
Károly kkv.
VII. kötet. Földes Béla. Közgazdasági értekezések. Uj 
sorozat. I. kötet. (506 1.) 7 k.

Marschalkó János dr. A hatályban levő igazságügyminiszteri 
rendeletek rendszeres gyűjteménye. Második kiegészítő kötet 
első fele. (VIII. kötet.) A m. kir. igazságügyminiszter meg
bízásából összeállította — (N. 8-r. XXIII, 612 1.) Bpest,
1909. Grill Károly kkv. l l  k.

— Ugyanaz. Második kiegészítő kötet második fele. (IX. kötet)
(826 1.) Bpest, 1909, U. o. 11 k.

Nietzsche Frigyes. Im-igyen szóla Zarathustra. Fordította Wild- 
ner Ödön dr. Keretes kiadás. (N. 8-r. 440 1.) Bpest, 1908. 
Grill Károly kkv. Vászonba kötve 9 k.

Tárgyalások, A magyar általános polgári törvénykönyv terveze
tének főkérdéseire vonatkozó bizottsági —. Közzéteszi a 
magy. kir. igazságügyminiszteriumban szervezett állandó 
bizottság vezetősége. I. Személyjog. Családjog. (N 8-r. V, 
233 1.) Bpest, 1909. Grill Károly kkv. 2 k

Kis T ivadar Pápán.

Kálvin János müvei. I—VI. kötet. Kálvin János kisebb érte
kezései. I. sorozat. Szerkeszti Czeglédi Sándor. Kiadják a 
magyar Kálvin-fordítók. (8-r. 70, 112, 47, 64, 44, 54 1.) 
Pápa, 1908. Kis Tivadar biz. Egybekötve 4 k. 50 f.

Thury Etele. A dunántúli református egyházkerület története. 
I. kötet. (N. 8-r. 507 1.) Pápa, 1908. Kis Tivadar biz. 
Pro cplt 14 k.

Lam pel R ó b ert  r.-társ. szo rtim en tje B pesten .  

Hauptmann Gerhardt. Az elsülyedt harang. Mesedráma. For
dította Lenkei Henrik. (K. 8-r. 116 1.) Bpest, 1909. Lampel 
R. r.-t. szórt. 2 k. 50 f.

Kundt Ernő dr. Lenau és a természet. (8-r. 158 1.) Budapest,
1908. Lampel R. r.-t. szórt- 2 k. 40 f.

Okolicsányi-Kuthy Dezső dr. A gümőkór képeskönyve. A nagy 
népbetegség természete és az emberiség birkózása vele. 
Oktató könyvecske a tanulni vágyó népnek. 258 magya
rázott képpel. (N. 8-r. 167 1.) Bpest, 1908. Lampel R. r.-t. 
szórt. 60 f.

«Pátria» irod. v á l la la t  és nyom dai r.-t. B udapesten .

Baintner Ferencz dr. A borászat kézikönyve. A szöveg közé 
nyomott 61 ábrával. (8-r. 301 1.) Kolozsvár, 1906. Pátria 
r.-t. biz. Bpesten. 4 k.

Gazdasági számviteli naptár 1909. évre. X. évfolyam. Szerkeszti 
Szűassy Zoltán. (4-r. 2101.) Bpest, 1908. Pátria r.-t. Vászonba 
kötve 2 k. 50 f.
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Tejgazdasági zsebnaptár 1909. X. évf. Szerkeszti Jeszenszky 
Pál. (K. 8-r. 359, 18 1.) Bpest, 1909. Pátria r.-t- Vászonba 
kötve 4 k.

Rákosi Jenü B u d ap est i  H ir la p  U jsá g v á lla la ta  B u d i-  
pesten .

Egy asszony versei. (K. 8-r. 125 1.) Bpest, 1909. Rákosi Jenő 
Budapesti Hírlap Ujságvállalata 2 k.

Miller Eszter. Trevarrack lord. Angol regény. (K. 8-r. 277 1.) 
Bpest, 1909. Rákosi Jenő Budapesti Hirlap Ujságvállalata

1 k. 20 f.
Zsoldos László. Barátom a huszárfőhadnagy és egyéb törté

netek. 2. kiadás. (8-r. 158 1.) Budapest, 1908. Rákosi Jenő 
Budapesti Hirlap Ujságvállalata 3 k.

Schenk Ferencz Budapestem..

Heine. Költemények. Katalin, Seraphine, Angelique, Diána> 
Hortense, Clarisse, Jolánta és Mária, Jenny, Emma, Kitty. 
A Lázár sorozat és egyéb költemények. Fordította Császár 
Imre. (K. 8-r. 115 1.) Bpest, (é. n.) Schenk Ferencz biz.

2 k. 40 f.
Salló.Vidám dolgok. Jókedvű történetek, tréfák, mókák. Irta,rész

ben összegyűjtötte —. Földes, Jeney, Gáspár stb. rajzaival. 
(K 8-r. 159 i.) Budapest, 1909. Schenk Ferencz biz. 1 k

Singer  es W o lfu er  Budapesten).

Ady Endre. Az Illés szekerén. Versek. (K. 8-r. 171 1.) Bpest,
1909. Singer és Wolfner 3 k.

Benedek Elek. Két gazdag ifjú története. A magyar ifjúságnak 
írta —. Mühlbeck Károly rajzaival. (Lex. 8-r. 199 1.) Bpest,
1909. Singer és Wolfner. Kötve 7 k.

Nil. Nálunk. Versek. (8-r. 106 1.) Budapest, 1908. Singer és 
Wolfner 2 k. 50 f.

Társadalomtudományi Szemle, Magyar —. Kiadja a Magyar 
társadalomtudományi egyesület. Szerkeszti Palágyi Meny
hért. I. évfolyam. 9. szám. (N. 8-r. 795—908, 12 1.) Bpest,
1908. Singer és Wolfner. 2 k.

Kogutowicz Manó.
Mély megilletődéssel vettük a hírt, hogy Ko

gutowicz Manó, a Magyar Földrajzi Intézet igaz
gatója, folyó hó 22-én hosszú szenvedés után 57 éves 
korában meghalt. A magyar kultura érdemes, ú t
törő munkása, kiváló szakképzettségű, a külföldön 
is elismert tudású geográfus és térképész szállt vele 
sirba, a ki telve nemes idealizmussal, a kezdet ne
hézségeit vas akarattal, szívós kitartással leküzdve, 
megalapítója volt a magyar földrajzi intézetnek.

Kogutowicz Manó külföldön született s tanul
mányainak befejezése után a katonai pályára lépett, 
de ezt később a hajlamainak megfelelőbb tanári 
pályával cserélte fel s Magyarországba költözött. 
Sopronban működött a Lahne-féle gymnáziumban. 
Ott látta, hogy abban az időben iskoláinkban 
mindenütt külföldi térképeket használtak, a mi, el
tekintve e taneszközök idegen szellemétől, a hazai 
iskolákat a külfölddel szemben függő s mondhatni 
megalázó helyzetben tartotta, mert a külföldi ki
adók ezeket a meglehetősen egyoldalú s német 
szellemben készített térképeket Magyarországba, 
mint valamely «keleti» államba exportálták s így 
kulturális téren adózóikká tették a magyar iskolá
kat. Nagy éleslátással ismerte fel ennek az álla
potnak súlyos kihatását egész közoktatásunkra s ez 
indította őt arra az elhatározásra, hogy egy önálló 
magyar földrajzi intézet alapításával lehetővé tegye 
a külföldi taneszközök kiküszöbölését s a magyar 
iskolákat függetlenítse a külföldi készítésű té r 
képek kényszerű használatától.

Ez a terve óriási nehézségekbe ütközött. Nehéz 
feladat volt a sok tekintetben koczkázatos, merész 
vállalkozás anyagi eszközeit előteremteni. Óriási 
befektetéssel szemben csekély piacz s mégis verseny- 
képesen, jól és olcsón előállítani, mindez idealizmus

tól áthatott, az üzleti hasznot hosszú éveken keresz
tül nélkülözni tudó, kitartó tőkeáldozatokat igényelt. 
Ez pedig a mi viszonyaink közepette nehéz dolog 
volt. Fáradságot nem ismerő tevékenységgel és 
agitálással mindazáltal sikerült neki a szükséges 
anyagi eszközöket megszereznie s évek során át 
fokozatosan fél millió koronára rugó tőkét állítania 
a nagy feladat szolgálatába. Most már teljesed
hetett leghőbb vágya: az első magyar földrajzi 
intézet megkezdhette működését. I t t  el kell ismer
nünk, hogy ezt jó részben az akkori közoktatásügyi 
miniszter, Csáky Albin gróf fen költ gondolkozása, 
a feladat kulturális és közgazdasági fontosságát és 
nagy horderejét méltányolni tudó éleslátása is elő
segítette, a ki az önálló magyar földrajzi intézet 
alapításának eszméjét lelkesedéssel karolta fel s 
annak erkölcsi és előzetes megrendelésekkel való 
anyagi támogatását nem tagadta meg.

így  indult meg az 1890. évben a magyar föld
rajzi intézet s megkezdthette működését. Mennyi 
fáradhatatlan munkába került s a szerény eszközök 
mellett mennyi akadálylyal kellett megküzdeni, míg 
végre a legszükségesebb kiadványok: Magyarország és 
a világrészek falitérképei, a különféle oktatási foko
zatok használatára szolgáló kéziatlaszok elkészül
hettek s meg lehetett kezdeni a még nehezebb fel
adatot, a külföldi eredetű taneszközök kiszorítását, a 
melyeket a megszokás és érdekek erős gyökérszálai 
fűztek iskoláinkhoz. Mindez elválaszthatatlanul 
Kogutowicz nevéhez, az ő tetterős és kitartó műkö
déséhez, üzleti és anyagi ház nőt a nemes czélnak 
teljesen alárendelő lelkesedéséhez, buzgalmához fűző
dik, a mivel a magyar kultura szolgálatában her
vadhatatlan érdemeket szerzett.

Az intézet további fejlesztése volt ezután leg
főbb törekvése. Falitérképek és kéziatlaszok, vala
mint a közönség használatára való térképek egész 
sorozata tesznek tanúságot szorgalmáról és tudásá
ról. Utóbb pedig a földgömbgyártást is bevezette, 
mert bántotta az a tudat, hogy iskoláinkban meg
felelő magyar gyártmány hijján mindenütt a ta r 
talmilag és kiállításban a mi ezéljainknak meg 
nem felelő cseh gyártmányokat kellett használni.

Ma már elmondhatják, hogy Kogutowicz Manó 
érdeméből hazánkban teljesen európai színvonalon 
álló, nagy apparatussal működő, modern berende
zésű és méreteiben is imponáló földrajzi intézet 
állítja elő az iskolák és a közönség térkép- és föld- 
gömbszükségletének tekintélyes részét s ekként ezen 
a téren sem vagyunk a külföldre utalva.

Kogutowicz nagy alapossággal, a pedagógiai 
igények gondos szem előtt tartásával, a tudományos 
kartografia és a térképsokszorosító technika hala
dásával lépést tartva dolgozta ki műveit s így 
mindig maradandó értékűt alkotott. Munkásságá
nak jutalma nem is maradt e l : a szakkörök és is
kolák a legnagyobb elismeréssel fogadták térképeit 
s a külföldi szaktekintélyek is méltányolták érdemeit.

Legutolsó műve a Balkán félsziget falitérképe 
volt, a melyet nagy szaktudással, a kutatók eredeti 
felvételei alapján készített magyar és a külföld 
számára német nyelven is. S a mi feljegyzésre 
méltó, német nyelven nagyobb ennek a térképműnek 
a kelendősége, mint a magyar kiadásé. íme mily 
fényesen oldotta meg Kogutowicz kitűzött feladatát. 
Nemcsak a külföldi térképeket tette feleslegessé,
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nemcsak nagy részben kiküszöbölte azokat, de még 
export ezikké is emelte a magyar térképet.

Szóljunk még néhány szót Kogutowicz egyéni
ségéről is azoknak, a kik személyesen nem ismer
ték. Nagy műveltségű, szerény ember volt, szere
tetreméltó, kedves modorral s bővében azoknak a 
tulajdonságoknak, a melyek egyszeri megismerésre 
is mindenkit lebilincselnek.

Szerette Magyarországot s igyekezett nyel
vünket is elsajátítani. A magyar állampolgárságot 
már évtizedek előtt megszerezte. Életét családja 
és hivatása közt osztotta meg s három fiát hazafias 
magyar emberekké nevelte.

Kogutowicz Manó kulturális jelentőségű ú t
törő munkát végzett s megérdemeli, hogy emlékét 
mi magyar könyvkereskedők és kiadók is minden
kor kegyelettel őrizzük meg.

A képviselőházból.
A képviselőházban mindgyakrabban történnek 

felszólalások, a melyek az irodalmat, s főleg a könyv
kereskedelmet illetik. Ezek a felszólalások gyakran 
tárgyilagosak, gyakran a legnagyobb tájékozatlan
ságra vallanak. Felületes volt a szó legszorosabb 
értelmében a Tolnay Lajos felszólalása, melyre 
annak idején bővebben reflektáltunk a Corvina ha
sábjain. Csak lapunknak múlt számában közöltük a 
miniszterelnök válaszát, melyet Hoffmann Ottó in- 
terpellácziójára adott tévesen a ((Rákóczi albumnak)) 
nevezett díszmű dolgában. Folyó hó 7-én is
mét érdekes felszólalások történtek a képviselőház
ban ; ezúttal a pornográfiáról volt szó. Ügy véljük, 
helyesen cselekszünk, ha ezeket a képviselőházi 
felszólalásokat mindig figyelemmel kisérjük s ha a 
Corvinában is közzétesszük azokat, annál is inkább, 
mert a napilapok csak nagyon is kivonatosan köz
ük  ezeket a beszédeket, melyek azonban reánk 
nézve — könyvről, könyvárusról lévén szó — ugyan 
is fontosak. A f. é. deczember hó 7-iki képviselő- 
házi ülésen Giesswein Sándor és Nagy Dezső 
országgyűlési képviselők beszédet mondottak, mely
ben részletesen kitértek a pornografikus iroda
lomra. Günther igazságügyminiszter bővebben vá- ' 
laszolt s a pornografikus litteraturáról a következő 
nagyon érdekes és fontos kijelentetést tette.

«A mi pedig az úgynevezett pornografikus 
irodalmat illeti . ..

Rákosi Viktor: Az nem irodalom!
Günther Antal igazságügym inister : Azért 

mondom, hogy úgynevezett irodalom ; e tekintetben 
az én álláspontom az, hogy a pornográfiát a sajtó- 
szabadság védelme alá helyezni annyi, mint félre
ismerni az igazi sajtószabadságot és ezeknek a klo- 
akába való iratoknak jellegét. (Élénk helyeslés.) Azt 
hiszem ugyan, hogy a büntetőtörvénykönyv 248.§-a 
alapján ebben a tekintetben sikeresebb megtorlást 
lehet elérni, mint a mely eddig történt. Ezért csak 
a legutóbb utasítottam az ügyészséget arra, hogy 
a 248. §. 1. bekezdésében foglalt rendelkezéshez 
képest gondoskodjék arról, hogy a járásbíróságok 
előtt a fajtalanságot tartalmazó iratok kiállítása, 
árulása és terjesztése megfelelő megtorlásban része
süljön. (Helyeslés.) Nemcsak aban van a baj, a mit 
a t. barátom mondott, hogy ezek a pornografikus 
iratok megmételyezik a fiatalságot. Igaz ez is. De 
a még nagyobb baj abban van, hogy perverzitásra 
csábítják úgy a fiatalságot mint azokat, kik a 
fiatalkort rég elhagyták. Ezt pedig megakadályozni 
úgy a fiatalság, mint a közmorál érdekében állami 
szükséget képez. (Elénk helyeslés.)

Es ha már t. barátom Nagy Dezső felemlí
tette Angliát és erről a kérdésről nyilatkoznom 
alkalmat nyújtott, mondhatom, hogy ebben a tekin
tetben azután teljesen az angol állásponton állok. 
Mert a Victoria I., II., a mely ma is érvényben 
van Angliában, a pornografikus iratoknak szerzőjét 
«as erogue and vagabund», sehonnainak, csavargónak 
tekinti, a kivel a szerint bánik el. {Elénk helyeslés.)

De engedjék meg, hogy megmondjam ezzel 
kapcsolatban azt is, hogy mikor a sajtótörvényja
vaslatban erre nézve meg fogom tenni a javasla
tokat, akkor nemcsak a büntetésről fogok gondos
kodni az ilyen pornografikus iratok szerzői ellen, 
hanem különösen és még inkább azon vállalkozók 
ellenében, (Elénk helyeslés), kik felhasználva, sokszor 
a szegény, szerencsétlen, elzüllött Írónak képessé
gét, kereskednek termékeivel. (Igaz! Úgy v a n ! 
(Elénk" helyeslés.)»

Örömmel vesszük az igazságügyminiszternek 
ezt a kijelentését, mert senki sem óhajtja jobban, 
mint a tisztességes könyvkereskedelem, hogy az 
irodalomnak ezek a mindenféle szennyesei végre 
megrendszabályoztassanak, hogy úgy a pornogra
fikus iratok szerzőinek, mint pedig ezek kiadói
nak az üzelmei törvényhozási úton meggátoltassanak.

F é n y e s  j ö v ő !
Önállósítani szándékozó uraknak. Fiók 

könyvkereskedésem 6000 K-ért eladó. 
2000 K készpénzért átvehető. Hátralék 
havonkint 200 koronával törlesztendő.
3—3 932 Radics Sándor, Kolozsvár.

Kalapcsomagolópapir bármely színben 
elsőrendű minőség bálája (4800 ív) 25'50 
korona bérmentve bármely vasúti állo
másra utánvéttel.
R öszler  K ároly  papirnagykereskedése
5 —2 933 Győr.

Mintával készséggel szolgálok.

Egy fiatal könyv- és papirkereskedő- 
segéd azonnali belépésre alkalmazást 
nyerhet Fischel Fülöp Fia könyv- és 
papirkereskedésében Nagykanizsán. 934

Körlevél helyett.
Van szerencsém tudomásul adni, 

hogy a

Lechner és H everdle
keresk.és váltótörvényszékileg bejegyzett 
könyvkiadó ezéget a mai napon közös 
megegyezéssel feloszlattuk.

A ezég összes aktíváit és passzíváit 
j átvettem, de e ténykörülmény semmiféle 
befolyással sincs 6 év óta fennálló s 
eddig is teljesen külön vezetett könyv- 
és papirkereskedésemre. A Lechner és 
Heverdle ezég esetleges küldeményei 
1909 H. V.-kor velem számolandók el. 

Pécsett, 1908 deczember 10.

Kartársi üdvözlettel 

935 Lechner K ornél.

Keresek január 15-re intelligens
csinos megjelenésű fiatal segédet.
936 Benkö M iklós, Máramarossziget.

R ó t h  J e n ő ,  Kőszeg, keres :
Régi magyar fegyvereket tárgyaló mü

veket. 937

K l ö k n e r  P été i*  Székesfehérvár keres: 
Brehm, Állatok világa cpltt. ktve.
Ölvedi Vad, Nemességi könyv. 
Osztr.-Magy. Monarchia XVII. Bukovina 

ered. barna vászonkötésben,eseti, füze
tekben.

Sohm, Institutiók. 938

Keresek Mikszáth K. müvei complett 
kötve. Közvetlen ajánlatot kérek.
939 Révész Béla, Marosvásárhely. I
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Uj író- és rajzszer árjegyzék
jelent meg, számos illusztráczióval és a legolcsóbb árjegyzékekkel ellátva.

F U C H S  1 C N Á C Z
W ien ,  VII|1. N e u b a u g a s s e  23.

IZZZZZZ K ívánatra érdeklődőknek m egküldetik . .....
l!=!J

0 _ 9 4 0

S=
ír=n

Kivitel. CD C) C3 O Behozatal.

Dr. Bárczy István

Pestmeg^ei Anekdoták.
Pestmegyei anekdoták illusztrált gyűjte
ménye 92 oldalas vaskos, nagy 8° alakú 

képes borítékú kötet.
Bolti ára 1 korona 20 fillér.

Vidám dolgok.
Jókedvű történetek, tréfák, mókák. Föl
des, Jeney, Gáspár stb. rajzaival. Borí
tékot Földes rajzolta. 10 íves, vaskos, 

160 oldalas kötet.

Bolti ára 1 korona.

Heine kö ltem ények . Fordította : Császár Imre,
a «Neinzeti színház® művésze. 

Eddig még magyar nyelvre le nem fordított költeményei, díszes kiállítással
7 íves kötetben.

B o lt i  ára  2 4  k o r o n a  4 0  fillér .
Összes bizományi czikkeink szállítási feltételei 1909 január 1 -tő l:

Bizományba negyedévi bizományi számlára 25%-kal kívánt mennyi
ségben az újdonságul évi számlára szétküldött példányokon kívül.

Negyedévi számlák külön lesznek vezetve és márczius 31., junius 30., 
szeptember 30. és deczember 31-én számolandók el készpénzfizetés mellett, 
az elmúlt évnegyed alatt szállított összes negyedévi bizományi számla kül
demények.

Negyedévi bizományi számlára összes eddigi, valamint ezentúl m eg
jelenő bizományi czikkeinket 25%-kal kivánt mennyiségben szállítjuk.

941
Schenk Ferencz

bizományi osztálya Budapest.

Budapesten, 1908. deczember hó 22.

Tisztelt K a r tá rs  úr,

kérjük szíveskedjék az Önnél bizományhan levő Kincses Kalen- 
dáriom 1909. összes példányait bizományosa útján azonnal vissza
küldeni ; 1909 január 15-én túl semmi szín alatt nem fogadunk 
vissza példányokat.

Tisztelettel

942
a B udapesti H ir la p

könyv kia dóhivatala.

Neofeld és  Henius k ia d á s á b a n  Berlin
megjelent:

„S an g  u nd  Klang im XIX XX. l a h r h u n d e r t "
«Dal és zene a XIX/XX. században® 
czím alatt az összes fővárosi lapokban 
hirdetett zenegyüjtemény IV. kötete. 

Bolti ára M 12 =  K 15 00, nettó  
M 8 — K 9 60 és 11/10 pld.

Az eddig megjelent három kötettel elért 
jelentékeny siker indította a kiadóválla
latot a negyedik sorozat kiadására, mely 
legjobban bizonyítja a vállalat nagy 
elterjedtségét.

Eredeti kiadói nettó árak:
Az összes kötetek bolti ára á 12 Márka, 

Az egyes kötetek Magyarországon ord. 
15 kor. lesznek hirdetve és eladva.

Nettó á ra k : I. és II. kötet ára nettó  
M 7 =  K 8 40 és 11/10 péld.

III. és IV. kötet nettó ára 8 M =  K 
9 60 és 11/10 péld. 943

Eredeti kiadói engedmény m ellett  
szállítom, m int a kiadó által kiliferá- 
lással megbízott bizományos.

Bészietes tartatomjegyzékkel kíván
ságára készséggel szolgálok.

S c h e n k  F e r e n c z  könyvkereskedés 
bizományi osztálya, Budapest.

P é n z ü g y i  K ó d e x  gyűjteményes 
munkám elhelyezésére ügyes és meg
bízható utazót keresek. Ajánlatok dr. 
Szabó Sándor jogtanár, Sárospatak, kül
dendők. 944 2—b.

Szerkesztő: Wiesner Jakab. Tulajdonos : A magyar könyukereskedök egylete.

Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten, V.. Honvéd- és Kálmán-utcza sarkán.
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