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A felvidék eltótosodása.
„A felvidék eltótosodása. Körösi József dr., 

nagytudományu statisztikusunk nemzetiségi mozgal
maink megvilágítása szempontjából nagyfontosságu 
müvet készít, amely a felvidéki vármegyék magyar 
és tol lakosságának hullámzását mutatja be vár
megyénként, hangyaszorgalommal összehordott ada
tok alapján. Körösi dr. a terjedelmes műnek most 
megjelent egyik füzetében Bars és Hont vár
megyék eltótosodását vázolja és magya
rázza részletesen. A mü a törökhódoltságig vezeti 
vissza a két vármegye nemzetiségi mozgalmait. A 
török veszedelem, mint mindenütt, úgy itt is ször
nyen pusztította a magyar fajt, helyét pedig minde
nütt a tótság foglalta el. A magyarság azóta még 
arra sem képes, hogy a múlt századokban eltótoso- 
dott vidékeket visszahódítsa. Barsban állandóan 12 
százalék a magyar lakosság. Hontban pláne a tótság 
erősbödése konstatálható és csak legújabban sike
rül a magyarságnak egyes eltótosodott magyar vidé
ken lassan-lassan ismét tért hódítani. Körösi dr. 
járásonként, sőt községenként taglalva a két vár
megye területét, jut ezekre az elszomorító konklú
ziókra. melyeket nagy számhalmazzal és történelmi 
alapossággal igazol. A füzethez két igen érdekes 
statisztikai térkép van mellékelve.“

Ezt olvassuk egyik tekintélyes fővárosi 
napilapban.

Szomorú, de igaz, hogy amit Körösi József 
dr. kitűnő statisztikusunk a számokból követ
keztet, az a való tényeknek is megfelel.

Kivételt e tekintetben talán csupán Selmecz- 
banya varosa tesz, mely az általános magyaro
sodás terén óriásinak mondható haladást tud fel
mutatni, min különben nem kell csodálkoznunk, 
ha elgondoljuk, hogy e város oly tényezőkkel 
bir, melyek e hazafias czél elérését hatalmasan 
előmozdították, mint milyenek az akadémia, a 
két középiskola, az elemi iskolák, óvodák stb.

Hősök sorsa.
— A „Selmeezbányai Hetilap" eredeti tárezája. —

Feltűnik az üstökös; bámulják a népek a csodás 
égi tüneményt; emlegetik még egyideig eltűnte után 
s azután elfeledik.

Fölragyog a meteor; sziporkázva futja be pályáját 
s elvész, ki tudja hol?!

Üstökös útja, meteor futása a hősök sorsa is; 
bámulják, emlegetik, elfeledik.

Elesik a csatamezön; eltemetik; fű zöldül ki 
sirján.

Elbujdosik hontalanul; távol tenger mormolása 
kiséri sóhajtásait.

Rablánczot vernek rá; börtön fala rejti el.
Vagy vérpad, bitófa áll a hős pályája végén.
Az emberek tömege irigy, hálátlan; mindig tövis

korona a hősök, a próféták, a messiások jutalma.
De a vértanuk szenvedése, halála legalább dicső!
Van még gonoszabb sors is!
Fényes korszak után eltűnni a homályba, név

telenül ; látni az emberek közönyét, mely fáj; érezni, 
mint borul összébb és összébb a feledeltség fátyola, 
mely szemfödélként takarja az élő halottat; küzdeni 
a nyomorral; mindennapi vendégül fogadni a nél
külözést.

Es nem pirul el arczunk, hogy ez lehetséges!
Nem pirul arczunk, hogy annyian, kik, minden 

mást feledve, a haza szabadságáért küzdöttek, érte 
vérüket is hullatták, most mindenkitől elhagyatva, 
majdnem kegyelemkenyéren tengetik napjaikat.

Mi oka azonban annak, hogy a felvidék 
általában nem magyarosodik oly arányban, mint 
azjkivánatos volna és mint az meg is történhetne ?

Foglalkoztunk lapunkban már egy Ízben e 
kérdéssel és tesszük ezt most újból, mert nem 
lehet elég sokszor rámutatni azon hiányossá
gokra, bajokra, melyek a nagy hazafias czél, a 
felvidék megmagyarosodását eddig megakadá
lyozták és agjövőben is — ha minden a réginél 
marad — meg fogják akadályozni.

Rámutattunk már akkor arra, hogy mily 
intézmények és tényezőkkel dolgoznak itt kies 
felvidékünkön a „ pánszlávok “, hogy hatalmukba 
tarthassák híveiket, sőt hogy mennél több uj 
híveket toborozzanak táborukba.

Felsoroljuk e főbb tényezőket: a sporitel- 
nák (tót takarékpénztárak), a tót kaszinó egyle
tek, melyek felvidékünk majd minden városában 
(Selmeczbányán nincsen) feltalálhatok, az egész 
felvidék, sőt az egész ország pánszlávjait mint
egy közös kapocscsá kötő u. n. „Zsivenna" nő
egylet, mely voltak épen nem egyéb, mint a fel
oszlatott „Maticza“ egyletnek nőegylet leple 
alatti folytatása, a társas összejövetelek, vigal
mak és tót műkedvelői előadások és ami a leg
főbb agitaczionális tényező: — a pánszláv sajtó.

Gomba módon teremnek és terjeszkednek 
el itt a felvidéken a tót lapok.

Eltekintve a turócz-szentmártoni központi 
„knihtlacsiarenben4 (könyvnyomda) megjelenő 
Národni Novini, Národni Hlasznik, Cselka, Cser- 
noknazsnik és egy tót szépirodalmi laptól, Rózsa
hegyen a Szlovenszki Liszti szintén saját nyom
dájában jelenik meg... hát még aztán a sok 
csekélyebb elterjedésü tótlap, meg a hírhedt 
Krestyán.

S ez keserű való !
„Nagy idők tanúja" halt meg, hirdetik a lapok; 

de törődik-e valaki velők, a mig e tanuk élnek?!
Nem túlozunk! Elég szomorú, de van rá példánk, 

hogy a ki a „nagy idők" alatt vérét is ontotta a 
hazáért, most vén napjaira, mint dijnok kénytelen 
keresni kenyerét.

Elmondjuk e példát; érdekelhet; annál is inkább, 
mivel az, a kiről szó van, Selmeczbánya közelében 
áztatta a földet vérével, a szabadságért való küzde
lemben.

Tarnóczy Attiláról, a 48-as honvédről akarunk 
beszélni, ki jelenleg a nagy-bittsei járásbirós ágná 
dijnok.

Ott szolgált a Tersko János, honvéd lovastüzér- 
föhadnagy ütegében.

Emlékszik-e még valaki a Tersko János nevére ?
Ó volt az, ki a branyiszkói hős viadalnál első 

sütötte el az ágyút.
A „Vasárnapi Újság" 1881-ben hosszasabban 

foglalkozott ez űgygyel, mert más valaki vitássá tette 
ez első ágyulövés elsütőjének személyét; de hogy az 
immáron elaggott Tersko János, jelenleg zálhurcsai 
lakos, volt, kétségtelenül be lett igazolva.

E Tersko János jegyzőkönyvileg nyilatkozott az 
említett Tarnóczy Attiláról;. a többi között ezeket 
mondja:

„—Tarnóczy Attila az 1848/49-ki hadjáratban 
ütegemben mint tizedes szolgált s a téli visszavonulás 
alatt a bányavárosok felé Selmeczbánya várostól mint
egy órányi járásra egy hegynyergen, hol az üteg egy

És e lapok nagyobb része politikai tarta
lommal bir.

És micsoda czikkek olvashatók sokszor 
azokban!

Az ember gondolkodóba esik: hatósági ellen
őrzés alatt állanak-e ezek a lapok, vagy sem? 
Oly vakmerőén támadják és rágalmazzák a ma
gyarságot, persze a pánszlávok nagy megelége
désére, gyönyörűségére.

A pánszlávok tehát olyan erkölcsi, anyagi 
és hatalmi tényezőkkel rendelkeznek, melyek 
lehetővé teszik azt, hogy a tótság közt nemcsak 
hogy nagyobb mérvben nem terjedhet a magya
rosodás, hanem az egyenesen magyarellenes 
állást foglalhat el.

És nézzük, mivel vannak ezek a pánszláv 
agitaczionális tényezők a magyar társadalom, 
a magyar állam részéről el^jisulyozva.

Létezik egy Felvidéki'K.özmüvelődési Egye
sület, mely tagadhatatlanul üdvös működést fejt 
ki, de — mondjuk ki nyíltan — szegényes? anyagi 
körülményei miatt még korántsem olyant, mely 
a magyarosodás terjedését az óhajtott módon 
keresztül vihetne.

Igaz, ez a hazafias egyesület számos óvodát 
létesített és azokat fenn is tartja; igaz, hogy 
ezen óvodákban a gyermekek meg is tanulják 
annyira-mennyire magyar nyelvünket; igaz, hogy 
ezen egyesület talán egy némelyik magyar vidéki 
lapnak szubvencziót is nyújt: de mindez nem 
elég az üdvösséghez.

Az óvodákból kikerült és a szegény nép 
gyermekei csakhamar elfelejtik környezetükben 
a magyar nyelvet és ha nem is felejtenék el, 
későbbi fejlődésük a tótsághoz vonza őket. Sőt 
nagyon számosán vannak olyanok, kik az elemi 

része előőrsi szolgálaton volt, a nagy ködben meg
lepettünk az ellen által s az első sortüzelésnél harcz- 
képtelenné vált, mivel a puskagolyó térde kalácsán 
ment keresztül; a napra egész pontossággal már nem 
emlékezem, de ugylátszik, hogj az 1849-iki január 
20—24-ke között történt. A sebesültet én alulírott 
saját kezeimmel tettem fel egy ütegkocsira, s úgy lett 
bevive Selmeczbányára s onnan tovább a zólyomi 
kórházba, honnan mint harczképtelen került ki."

E kórházból Tarnóczy bizonyítványt is vitt magá
val, mely igy hangzik :

„Orvosi bizonyítvány. Hogy Tarnóczy Attila V-dik 
lovasütegnél tüzér a zólyomi katonai kórházból javuló 
állapotban kibocsáttatoit, ezennel elismérem. Kelt 
Zólyom május hó 7-ik napján 1849. Szuchy Samu, a 
fenczimzett város főorvosa." p. h.

Tarnóczi Attila sebesülése színhelyére vonatko
zólag az előbb említett jegyzőkönyvtől némileg eltérő 
megjegyzéseket tesz egy, Liha Antal, járásbiránkhoz 
intézett levelében. „A felvett jegyzőkönyv azon passusa. 
— úgymond — Selmecztől egy órányira téves 
mert azon akna, mely az országút mellett egy mélye
désben van, nincs Selmecztől egy órányira, és én ott, 
pár lépést fentebb az országúton sebesültem meg."

A sebesülés színhelyéről vázlatot is rajzolt e le
velében Tarnóczy, melyből kiderül, hogy körülbelül a 
Szélakna és Miksaakna közötti országutrész közepe 
táján lehetett az, a hol megsebesült.

Mint rokkant került ki a kórházból.
Hogy nem rózsák virultak utain, eléggé mutatja 

az, hogy ősz korára dijnokoskodni kénytelen. 
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és később középiskolákban, sőt a végzett felsőbb 
tanintézetekben megtanultak egészen jól magya
rul, honi nyelvünket teljesen bírják és mégis 
nemcsak tótok, hanem pánszlávok, még pedig, 
tagadhatatlan intelligenciájuknál fogva, éppen 
a legveszedelmesebb pánszlávok, kik azután el
árasztják és magukhoz lánczolják tévtanaikkal 
a külömben jámbor természetű tót népet.

Ez a tót nép pedig társadalmilag el van 
hanyagolva a magyar társadalom részéről s öröm
mel csatlakozik a pánszláv urakhoz, kik nem
csak felölelik körükbe, de még dédelgetik is.

Ebben rejlik egyik főoka annak, hogy a tót 
nép jó része a nélkül, hogy ennek voltaképeni 
tudatával bírna, inkább a pánszláv, mint a ma
gyar vezető elemeket követi; mert azok foly
ton és sűrűn érintkeznek vele, holott emezek azt 
ritkábban vagy egyáltalában nem teszik.

Tudok esetet, ahol tősgyökeres magyar ipa
ros került a felvidékre és tót leányt vett el fele
ségül, ki magyar társasélet hiányában a maga 
tót körébe vezette be férjét és — hihetetlennek 
látszik, pedig igaz —- nehány év múlva az egy
kor magyar iparos családjával együtt a pánszláv 
körökben érezte magát csak jól és testtel- 
lélekkel hozzájuk tartozott.

Egy magyar népies társas élet kifejlődése 
volna tehát égető szükség itt a felvidéken és e 
téren a papok, jegyzők, tanítók, közigazgatási 
tisztviselők és a földbirtokosok is óriási szol
gálatot tehetnének a hazafias ügynek, ha az 
ügyet buzgalommal felkarolnák.

De a Felvidéki Közművelődési Egyesületre 
visszatérve, megemlítettük, hogy nehány vidéki 
lapot szubvenczióban részesít... de magának az 
egyesületnek egy hatalmas alapokra fektetett, a 
pánszláv sajtó agitáczióját nemcsak ellenőrző, 
hanem ellensúlyozó politikai lapja nincsen. Már
pedig, hogy erre szükség volna, az feltétlenül 
minden kétségen kívül áll.

A felvidéki magyar társadalomnak oda is 
kellene minden erejéből törekednie, hogy pénz
intézeteivel olcsóbb hitelt nyújthasson a sporitel- 
náknál, mert hiába, a mai világ a pénzt uralja.

Igen, de mit tapasztalunk ?
Azt, hogy mig a sporitelnák 6—7 %-ra dol

goznak, a magyar pénzintézetek éppen a kisebb 
kölcsönöknél egész 12 %-ig mennek fel, mi kü
lönben is az uzsora törvénybe ütközik és fel
tétlenül elitélendő. Persze, hogy tisztelet, becsü
let a kivételeknek.

Már most mi következik ebből ? A szegény, 
hitelt kereső ember csak inkább fordul az ol
csóbb kölcsönt nyújtóhoz, mint az ily nagy ka-

Mily keserűség bánthatta s bánthatja most is 
szivét, hogy ő, ki ifjúi vérét hullatta a hazáért; ki e 
viadalban harczképtelenné, rokkanttá lett, annyira ele
sik a haza hálájától, de még elismerésétől is, hogy, 
midőn az országos honvédsegélyző. egyesülethez folya
modott segélyért, ezen egyesület közel másfélévi ide- 
oda irogatás után előbb elutasította kérelmével, 
azután pedig mégis nagy nehezen 10, mondd t i z 
forinyi végkielégítést adott neki.

Méltán fakadhatna ki Tarnóczyval minden, ha
sonló mostoha sorsban részesülő, 48-as honvéd: Hát 
azért küzdöttünk mi? Azért ontottuk vérünket?

Bujában, elkeseredésében a mi rokkant, elhagya
tott 48-as honvédünk a Haynau alaphoz folyamodott; 
nem avval a szándékkal hogy az esetleg engedélye
zendő segélyt tényleg igénybe is vegye, de mintegy 
keserű, önönmagát marczangoló gunyul a honvéd
segélyző egyesülettől nagy nehezen nyert 10 forintnyi 
végkielégitesre.

És a Haynau alap részéről csakugyan, tekintettel 
sanyarú helyzetére, őt, mint rokkanttá vált 48-as 
honvédet, méltónak találták III. osztályú kegydijra 
való előjegyzésre.

Tarnóczy Attila ugyan e kegydijat el nem fo
gadja ; nem fogadja el a volt ellenségtől azt, mit saját 
nemzete megtagad tőle.

De e körülmény megvilágítja a helyzetet.
Ilyen sorsuk van a szegény 48-as honvédeknek, 

a nagy idők hőseinek.
Nyomorognak, el vannak feledve.
Ez a nemzet hálája. A. 

matot huzó pénzintézethez és — függővé lesz 
tőle. Már pedig az anyagi függetegség egyike 
a legerősebbnek, melyből legnehezebben eman- 
czipálhatja magát az adós. — —

Es most nézzük, mivel ellensúlyozza e kom
pakt, szervezett, öntudatosan eljáró pánszláv agi- 
tácziót az államhatalom.

Egykor rátette hatalmas kezét a Maticzára, 
a tót gymnasiumokra és erősen söpörte ezt az 
Augias-istállót. Pedig akkor a magyar állam még 
nem volt oly konszolidált, szilárd alapokra fek
tetve, mint most.

Jelenleg az állam a legenyhébben jár el e 
magyar államiságunk további megszilárdulására 
nézve még . mindig veszélyt rejtő áramlattal 
szemben.’

Való tény, hogy az állami elemi és polgári 
iskolák létesítésével elég szép eredmény éretett 
el ugyan, de ez sem akadályozta meg azt, hogy 
az agitátorok még az ezen iskolákból kikerül
tek közül is híveket ne szereztek volnp és igy 
ne gondoskodtak volna egy pánszláv utónemze*- 
dékről, mely éppen magyar állami iskolákból 
került ki ■ 'I ■ . J . . . •

Erre nézve számos példát tudnánk felhozni.
Az ilyen tanuló talán a l,egjobb szándék

kal kerül ki . az iskolából, de ismét csak egyik, 
előbbi állításunkhoz térünk vissza, magyar né
pies társadalmi élet hiányában,, az őt oda édes-, 
gető pánszláv társadalmi. körbe jön és ránk 
nézve él van veszve, sőt még mi neveltünk 
magunknak egy ellenséget benne.

De térjünk a legfontosabb tényezőre — a 
sajtóra.

Itt már erélytelenséget tanúsít az állam
hatalom, amidőn megtűri, hogy a felvidéken 
nagyon elterjedt pánszláv lapok, különösen a 
Turócz-Szt-Mártonban megjelenő Národny Novini 
és a rózsahegyi Szlovenszkie Liszti minduntalan 
minősithetlen módon megtámadja és gúny tár
gyává teszi a magyar állameszmét, a magyarságot.

Nincs állam Európában, amelyik ezt meg
tűrné !

Vagy ha már — bármily oknál fogva — 
e rakonczátlan, izgató, magyarállamellenes sajtó 
működését hatalmi utón megfékezni jónak nem 
látja: mért nem iparkodik legalább annak ellen
súlyozására?

A Kassa és Pozsony közötti egész nagy 
területen, tehát a pánszlávizmussal inficziált volta
képeni felvidéken tudtunkkal egyetlen egy ma
gyar nyelven szerkesztett politikai lap van, a 
„Nyitramegyei Szemle" és ez is, bár igen ügye
sen van szerkesztve, nem annyira pánszlávelle- 
nes, mint inkább néppárti velleitások után indul.

Nem volna hát felette szükséges itt a fel
vidéken egy jól szerkesztett politikai, esetleg a 
kormány támogatásával meginduló magyar haza
fias irányú lap, mely lapnak főkötelessége volna 
a pánszláv sajtót szigorúan ellenőrizni és minden 
telhető erejéből ellensúlyozni?

E nagy feladatnak a számos vidéki heti
lap — felesleges ezt bővebben indokolni — meg
felelni nem képes.

És ha mindaz megtörténnék, miket e nagy 
hazafias czél eléréséért a fentiekben kívánato
saknak jeleztünk: akkor talán már egy-két év
tized múltán a statisztikai számok nem fognak 
ily leverő eredményt mutatni, mint amilyent 
Körösi József dr, jeles szaktudósunk most kény
telen volt az igazsághoz híven feltüntetni.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hir. Farbaky István orsz. gyűl, 

képviselőnk városunkba érkezett és csak e hét folya
mán utazik vissza Budapestre.

— Házasság. Visnyovszky Dániel selmeczbányai 
pékmester e hó 14-én kelt egybe Schvarcz Matild 
kisasszonnyal.

— Eljegyzés. Buxbaum László helybeli 
órásmester eljegyezte Kubich Mariska kisasszonyt 
Szélaknáról. A jegyesek még e farsang folyamán 
kelnek egybe.

— Halálozások. Langauer József széles 
körben ismert czipésztnester volt polgártársunk e hó 
15-én életének 45-ik évében meghalt, özvegyet és öt 
kis korú gyermeket hagyva maga után. A boldogul- 
tet a gyászoló család és rokonságnak valamint polgár
társainak és tűzoltó bajtársainak részvéte mellett 
temették el f. hó 18-án. — I fj. Richter Györgyné 
szül. Dezső Irén, ifj. Richter György nyug, honvéd 
százados és városi számtiszt neje Budapesten életének 
26. évében meghalt. — Horváth Annácska 
Horváth János beszterczebányai ügyvéd és neje szül 
Walther Olta bájos, szép leánya életének kora tava
szán, 19-ik évében, rövid betegség után örökre lehunyta 
szemeit. A jobb létre szenderült fiatal leányka közeli 
rokona volt Márkus Zsigmond polgártársunk és nejének.

— Uj egyházi felügyelő. A honti ágost. evang. 
föesperesi kerület Ivánka Oszkárnak adott 6 szava
zattal szemben 46 szavazattal Laszkáry Pál földbir
tokost választotta meg felügyelővé. A selmeczi egyház
község is Laszkáry Pálra adta szavazatát.

— Uj akadémiai tanárok. Mint hitelt érdemlő 
forrásból értesülünk, bányász akadémiánkon Schenek 
Gyula helyébe.az erómüta'n rendkívüli tanárává Hermán 
Miksa kir. bányamérnök, Hermán Emil akadémiánk 
tudós, tanárának fia; Winkler Benő főbányatanácsos 
helyébe pedig Bökk Gyula okleveles középiskolai tanár 
neveztetett ki.

— Törvényhatósági bizottsági tagválasztás 
lesz holnapután kedden, a mikor is, mint azt már 
többször megemlítettük 14 biz. tagot fog kelleni meg
választani. Részünkről abSolute ‘ semmiféle bofolyást 
sem akarunk, gyakorolni e választásra, mindazonáltal 
felhívjuk a választókat, hogy szavazatukat menten 
minden hivatalos vagy más befolyástól, legjobb meg
győződésüket és lelkiismeretüket követve adják le.

— Az akadémiai segélyegylet elite bálja folyó 
hó 14-én fényesen sikerült. Pardon! Ne folytassuk e 
hangon, mely nagyon közel vág a rendes báli tudósí
tásokhoz; pedig inkább szeretnék róla valami regét 
írni, oly szép volt. A terem pirossal volt díszítve, mi 
az egyes, fehér és zöldben tartott ékítményekkel a nem
zeti szint adta. A bejárattal szemben, a bányászat és 
erdészet egyesített czimere alatt festői menyezet volt 
alkalmazva a szőnyeggel borított, dísznövényekkel ékí
tett emelvény fölött, mely kis szalonná volt alakitva, lady 
patronesse, Faller Károly bányatanácsos ur bájos neje 
részére. A bejárattól balra magasabb díszes emelvény 
a zenekarnak szolgált, melyet a köré csoportosított 
növények majdnem eltakartak. Hatalmas pálma délsza
ki színezetet adott a fényben úszó teremnek, mely csak
hamar megtelt a legelőbkelö közönséggel. A bájos 
nőalakokhoz simuló elegáns toalettek, a csillogó szem
párok, mind ez édes káprázatba bűvölte a szemlélőt. 
Most felharsan a Rákóczy-induló, a lady patronesse 
fejedelmi alakja lesz látható. A közönség két oldalt 
sorfalat képez, mely között karosszékéhez vezetik a 
védnöknőt, ki csakhamar megnyitja a bált. — Most 
szabad a táncz; Laczi rázendíti: „Lányok, lányok, 
lányok a faluban" s lelkes jókedvvel csárdásra perdül 
a báli közönség. A hölgyek világos ruháikkal úgy tűn
lek fel, mint megannyi virág, melyeket enyelgő szellő 
ingat. Mily szép látvány volt a négyes is, melyet két 
rendben mintegy 54 pár tánczolt. Ez igéző képeken 
való elmerengés közben majdnem elfeledtem volna 
megjegyezni, hogy a hölgyeknek kiosztott tánezrend 
igazán kedves emléktárgyat képezhet. Csinos kis 
rózsaszínű tollegyező, egyik felén szívalaku alapon 
mosolygó Ámor, másik felén kis könyvecske alakjában 
a tánezrend. Szünet után a kotilyon jött, melynek 
kellékei mind a lady patronesse bőkezűségéből kerül
tek. Ne kívánja valaki tőlem, hogy én most ezt a 
kotilyont híven leírjam ; elég az hozzá, hogy az ere
detibbnél eredetibb meglepetések folytonos derült, s 
fokozódó hangulatban tartották a közönséget, mely jó 
kedv talán tetőpontját érte el, midőn a konfettidobá- 
lásra s szerpentinvetésre került a sor. Hogy milyen 
zavartalan jó kedv uralkodott, eléggé bizonyítja az, 
hogy a 3-ik négyest éjfélutáni 4 órakor kezdték tán- 
czolni. Ne kívánják a hölgyek névsorát; ki győzné 
virányos réten a virágokat számlálni ?! Sokan voltak; 
vjdékről is, messziről is. S Laczi remekül húzta, fá
radhatatlanul ; szünet alatt is gyönyörködtetve a báli 
vendégeket, kiknek anyagi igényeit étel s ital dolgában 
tökéletesen kielégíteni Winterstein Bernát bérlő igye
kezett. Egy szóval, fényes, elegáns, sikerült mulatság 
volt a selmeczi akadémiai segélyegylet elitebálja-

— A gyermekek réme, a sarlah-difteritis újból 
felütötte városunkban gyászos tanyáját. E rettenetes 
betegségnek, melynek elfojtására hatóságunk és orvo
saink minden lehetőt elkövetnek, már áldozatai is 
vannak, mig sokan a halállal vívódnak. Sajátságosnak 
mondható, hogy ugv a lyceumi, mint a gymnasiumi 
tápintézetben lakó gyermekek s illetve oda járó tanulok 
között fordultak elő az első esetek. A betegek azonnal 
el lettek különítve és a tápintézeti helyiségek desin-
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ficziálva. Részünkről is helyesnek találnék e szomorú 
viszonyok között, ha az iskolák további intézkedésig 
bezáratnának, mert a baj határozottan terjed, nem is 
szólva a szerencsére enyhe lefolyású, számos kanyaró 
esetről. A sarlach-difteritis betegek részére egy külön 
osztály rendeztetett be a városi kórházban, de ez 
még sem pótolja a rendes és törvényileg megkövetelt 
járványkórházat, melyet most már elodázhatatlanul a 
városnak létesilenie kell; ez mulaszthatatlan kötelessége.

— Lopás. Viczián Ferencz 14 éves parasztim, 
Gzibulya Mária bankai lakosnő házából két db. sonkát 
lopott el és mint azt a bíróság előtt őszintén bevallotta 
még többet lopott volna, de oly nehéz volt a két 
sonka, hogy többet már nem bírt elvinni. A íiu, vallomása 
szerint, tettét ittas állapotban követte el. A vizsgálat 
folyamatba tétetett.

— Tűzoltóink bálja jövő hó 14-én farsang utolsó 
napján, húshagyó kedden lesz, melyre az előkészületek 
a rendezőség által már is megtétetnek.

— A vegyes ipartársulat bálja, mely arról is 
nevezetes, hogy két zenekar működik közre, régi ha
gyományához hiven, az idén is farsang utolsó vasár
napján lesz megtartva a Sembery ház termében.

— Bálok. A czipögyári alkalmazottak 
bálja február hó 5-én, a hegy bányai bánya
tisztek bálja február 1-én és „Steingrube" 
nagyközség jelmezes „báld“-ja február havában lesz.

—- Hangversenyek. A polg. dal- és zenekör 
mint azt már megírtuk, február 4-én, a lyceumi ifjú
ság zeneköre pedig február 11-én tartja meg tánczzal 
egybekötött hangversenyét. Utóbbinak a műsora a 
következő:

li Nyitány. Aubértől. Előadja a zenekar. 2. Buesu. Miidal. 
Szövege br. Eötvös J., dallama Beleznay Antaltól. Előadja a ve
gyeskar. Nagy ének-egyveleg. Előadja a vegyeskar. 3. Gyermek 
symphonia. Haydn Józseftől. Hegedűn és gyermekhangszereken 
előadják a zenekar tagjai, zongorán kísérik : Schelle Gyula VIII. 
o. t. és Miesinay István III. o. t. 4. A szarvasbogár és a rózsa. 
Veit Vilmostól. Előadja a vegyeskar. Magyar népdalok. Előadja a 
vegyeskar. 5. Szervus. Salamon Ödöntől. Szavalja Lipovszky Pál 
VIII. o. t.>6. Gaudeamus igitur. Régi deák ének liat szólamban. 
Előadja a vegyeskar. Dalosok indulója. Előadja a vegyeskar. a 
zenekar, zongorán kisérik Eilkorn Imre VIII. o. t. és Polner Ernő 
VIII. o. t.

— Betörés. Szpiska Mihály városi pénztári 
ellenőrnek az uj ut fölött fekvő házának pinczéjébe, 
péntekről szombatra menő éjjel, eddig ismeretlen 
tettesek betörtek s onnét tiz zsák burgonyát és 2 db. 
kenyeret elloptak. A betörés nagy vakmerőséggel és 
fortéllyal követtetett el, mert a házőrző kutya, mely 
különben nappal lánczon van megkötve, nem is vakkantott. 
A tettesek a pincze ajtaját fejszével törték fel és a 
padláson is jártak, de itt valahogy meg lettek zavarva 
és megugrottak. A betörés éjfél után követtetett el, 
mert a házbeliek éjfélig ébren voltak.

— A helyzet és a Bánffy-kormány. Irta : Satur- 
nus. Ily czimű röpirat jelent meg, mely lelkesen veszi 
pártfogásába Bánffyt és a kormányt és oly világításban 
tünteti föl a helyzetet, melyet nem a mostani kormány, 
mely csak a forró gesztenyét szedte ki a fűzből, hanem 
az előbbi idézte elő. A minden esetre érdekes és na
gyon sok meggondolásra anyagot nyújtó röpiralból 
álljon itt néhány idézet: „Erkölcsi életed ellen törnek. 
Fenyegetések, szavak miként éles tőr villognak fejed 
fölött. Állanod kell s állsz helyeden szilárdan, érintet
lenül. De valamennyit tulszárnyalólag orvtámadás nyo
mul előre erkölcsi életed ellen, amely útjában elemi 
erővel dúl, zúz, rombol s már-már összetörni látszik. 
Jó embereid lélegzete is eláll... segíteni nem tudnak 
néked, önerődre vagy utalva . . . vigyázz ! vigyázz !.. . 
A rombolás idézte porfelleget élhordja a szél s látható 
vagy ismét, amint ott állasz helyeden, rendületlenül. 
Erős vérted az igazság!" — „De téged nem a gyűlölet, 
hanem a szeretet Istene vezérel s minden habozás 
nélkül mentő jobbodat nyújtod oda ellenségednek, aki 
honfitársad... embertársad." „A magyar obstructio 
megtanította a magyarnak belső éllenségeit arra, hogy 
a magyar alkotmány — a parlamentarismus megsem
misítésére sem több, sem kevesebb, mint 20 —30 el
szánt ember szükséges." — „A baj kezdődik az egyház
politikával. Gr. Gsáky kiádja az elkeresztelési rendeletet 
a helyett, hogy az 1868-iki Lili, t.-cz. megfelelő sza
kaszának az illetékes törvényhozás által adatott volna 
sanctiót. Ebből keletkezett az éles harcz Egyház és 
Állam között, minélfogva szükségessé vált az egyházi 
anyakönyveknek pelgárivá tétele. A létező baj orvos
lására — egyebek között — önként kínálkozott a ked
vező mód : hogy az 1723. XXVI. t.-cz. oda módosit- 
tassék, miszerint a törvényhatóságok levéltárába fele- 
kezetenként beadni kötelezett anya könyvekből, a vegyes 
házasságok szülöttei felől polgári alkalmazottak kötelez- 
tessenek kivonatokat készíteni és kézbesíteni a felekezetek 
papjainak s igy a papok esküjükkel szemben híveik kiszol
gát tatására ne kényszeritessenek. A létező bajnak igy 
vagy úgy valamely kézen levő alapon lokalizálását és 
lokális gyógyítását a liberális párt vezérei s közöttük 
különösen Szilágyi és gr. Csáky befolyásával mellőzik 
ennek ellenében felállítják a tételt: hogy az éles össze
ütközés Állam és Egyház között már amúgy is jelen

van, nagyobb vihar már akkor sem állhat elő, ha egy 
füst alatt egyúttal a családi jog liberális irányban ren- 
deztetik, tehát egy nagy lépéssel odább kell menni: 
proklamálni kell a kötelező polgári házasságot, prokla- 
málni kell a lelkiismeret teljes szabadságát s fel kell 
oldozni az 1868. Lili, t.-cz. verte békók alól a szülők
nek azon természetes jogát, hogy saját gyermekeik val
lását választhassák. A korona vallásos érzelmeinél fogva 
természetes óvatossággal fogadja ezen radikális roham
lépést, gr. Szapáry miniszterelnök a tanácsban ellenáll 
s közvetítő megoldást keres, mialatt pedig ezen meg
nyugtató czélból Bécsben jár, a liberális párt vezetők 
gr. Szapáryt megbuktatják itthon és 34 társával együtt 
a szabadelvű pártból kiközösítik. Egyben pedig lelke
sedést szítanak a meglepett tájékozatlan közönségben, 
megyegyülések, népgyülések hevenyésztetnek utczai tün
tetések rendeztetnek s a tüntetőket karhatalom védel
mezi. Az ország lázadásban van — mondják a koroná
nak — az ország a liberális reformokat akarja. A ko- 
rora késik a sanctióval s midőn a kabinet sürgetésére 
sem juthat teljes eredményhez: a Wekerle—Szilágyi— 
gr. Gsáky kabinet lemond. Ekkor előveszik a pártból a 
tettek emberét, br. Bánffyt, őt és kabinetjét ajánlják a 
koronának s kötelességévé teszik, hogy a függőben levő 
egyházpolitikai javaslatok tárgyalását, elfogadását s sanc- 
tióját eszközölvén, az összes nagy alkotást a gyakorlati 
életben valósítsa meg. Ezen hosszan húzódott nagy 
krízis és annak látható és nem láthatott megannyi ala
kulásai a következő nagy bajokat idézték elő : l.A ko
rona és nemzet közé nyilvánvalóan káros és veszélyes 
elhidegülés férkőzött be. 2. A hazafias katolikus klérus 
szövetkezve a feudális főurakkal, felvetette ebben a sok
féléi zaklatott országban a kulturharcznak szükségét s 
a népre apellálva megteremtette s kiváló ügyességgel 
szervezte a Néppártot, mely a végső elkeseredés elszánt
ságával sorakozott a küzdő téren. 3. A közjogi alapon 
álló politikai elemek közé, amidőn ezeknek az ország 
javára szükségszerű egyesülése csak időkérdése lehetett 
már, a szétszakadásnak, az elválasztásnak egy újabb 
és pedig erős fala állíttatott fel. 4. A haza egysége, a 
nemzeti állam kibontakozása, fejlődése ellen sorako
zott külföldről biztatással és pénzzel támogatott nem
zetiségek szervezett fellépése a darabokra törede
zett nemzeti erő gyengeségéből magának mintegy 
erőt merítve — nyílt, határozott és fenyegető lett. — 
Történt pedig mindez akkor, midőn a magyar nemzeti 
állam ezeréves fennállását készült megünnepelni és a 
midőn ugyanakkor az egy korona alatt álló társállam
mal közgazdasági kiegyezését megújítani s a közös 
költségekhez való hozzájárulás arányát a teljesen magyar
ellenes és tulKövetelő Ausztriával szemben alkotmányos 
megegyezés utján megállapítani előkészülnie kellett. 
Igen nagy bajok orvoslására és igen nagy feladatok 
megoldására kellett tehát vállalkoznia az úgy gúnyolt: 
„piccolo kabinel“-nek. Lássuk, mit lett? belerom- 
lott-e? vagy kinőtte-e magát? Beszéljenek a tények." 
Ezután felsorolja, hogy a mostani kormány mi mindent 
vitt keresztül és a végén ezt mondja:. „Én pedig, aki 
nyilvánosan elmondott szóval és Írásban is az egyház
politikai javaslatokat elitéltem, mert időelőttiek s a 
részletekben túlhajtottak voltak, elmélkedem a fölött: 
Vájjon hogy is lehet az, hogy én, mint hűséges magyar 
ember, védelmezem tiszta meggyőződéssel ezt a nem
zeti kormányt azok ellen, a kik — s ezek között a 
nemzeti párt vezére is — ezt a politikát részben 
kezdeményezték, másrészt egyenesen nyakába sózták 
a szabadelvű-pártnak és kormánynak, azután pedig a 
szabadelvű-pártban nyílt szakadást idéztek elő, s e 
nevezetes lépéssel a parlamenti lázadásnak erkölcsi 
támpontot nyújtottak ; valamint, hogy hasonló hűség
gel kell védelmeznem a „nemzeti" párttal szemben 
ugyanezt a nemzeti kormányt, a mely nemcsak, hogy 
magáénak vallott egy teljesen nemzeti irányú program- 
mot, de ezen programmot az ország szeme előtt 
lépten-nyomon tényleg valósítja is, s e részben min
den elődjeit túlszárnyaló nevezetes eredményeket 
mutathat fel."

— Halálozás. Lapunk zártakor vesszük a szo
morú hirt, hogy Weinert Dávid polgártársunk fiatal, 
szép neje meghalt.

— Zengeráj. Valami magát „Herzman“-féle 
orfeumnak hirdető zengeráj járt és produkálta magát 
városunkban a múlt napokban a Hungáriában. Mi úgy 
tudjuk, hogy a „Herzman“-féle orfeum Budapesten 
nem is létezik többet, hiszen olvashattuk annak idején 
a napilapokban, hogy az csődöt mondott és a tulaj
donos ismeretlen tájakra tűnt el. De bármint legyen 
is, ily erkölcsrontó zengerájoknak nem kellene engedélyt 
adni előadások tartására és ha mindjárt — elég hely
telenül — a belügyminisztérium meg is teszi, abból 
még nem következik, hogy a mi hatóságunk az úgy
nevezett „előadások" megtartását meg ne tagadhatná. 
Jövőben ezt elvárjuk az illetékes hatóságtól, mert 
városunkat az ily mételytől meg szeretnök óvni.

—- A selmeczbányai keresk. és hitel intézet 
1898. évre terjedő mérlege már elkészült és örömmel 
közölhetjük az érdeklő közönséggel, hogy a tiszta 
nyeremény a 10,000 mond tízezer frtot meghaladja. 
Ez igazán szép eredmény.

— A nagy képes világtörténet 9-ik füzete meg
jelent s ebből közöljük a következőket: Háború és béke III. Ram
szesz uralkodott Egyiptomban, 1280 esztendővel az Ur eljövetele 
előtt. A papok fényes diadalmeneteket tartottak, a főurak drága 
köntösökben mutogatták magukat a népnek. Művészek Írták te°le 
képpel, faragták tele szoborral a templomok oszlopait és falait. 
Fejlett a tudomány, haladt az ipar, hódított a kereskedelem. S 
Egyiptom a bukás szélén állott. Züllésnek indult. A nép megelé- 
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A Zsigmondy-utcza, 64. szám alatti Zlinszky-féle házban
álló lakás bérbeadó.

gelte a dicsőséges hódításokat. Felébredt a materialismus szelleme. 
Mindenki jólétre vágyott. Unott lett a kötelesség. Egy írástudó 
lefesti tanítványa előtt a gyalogtiszt sorsát. „Kenyerét és vizét 
vállán viszi, mint szamár a terhét, nyaka és nyakszirtje hasonló 
lesz a szamarához; hátgerineze összeronesolódik. ... A mikor eléri 
az ellenséget, olyan, mint a rezzkető lúd, mert nincs már ereje 
egyik tagjában sem. Mikor nagy sokára visszakerül Egyiptomba, 
olyan mini a szuette bot." Még hangzottak a győzelmi ének má
moros hangjai, a nép még űdvkiáltásokkal késérte a fáraó kocssiját 
mikor e sorokat írták. De alapjában rengett a társadalom. A nép 
ellenségét látta az államban. Felébredt az ókori anarokismus. IV. 
Ramszesz alatt már nincs Egyiptomnak története. Nem voltak nagy 
hadjáratai, a leigázolt Syria fizette adóját, de lassanként fölébe 
nőtt az öreg Egyiptomnak. E vén földnek 3000 éves történet 
nyomta a vállát, Syria ifjú erőben kelt ellene. S az ős birodalom, 
fény és pompa közepette a hatalom magas fokán — elhalt. íme az 
elcivilisált, az elöregedett nemzet sorsa, ugyanaz a sors, mely 
Európára vár a fiatal Amerikával szemben. Az ifjú nép az ó-tól 
tanulja el művészetét, életének alapjait, mindent, mindent, de az 
eltanult formákat a maga fiatal erejével tölti ki. Az egyiké a múlt, 
— a másiknak sem múltja, sem jelene, — csak jövendője. íme, 
így gurul — szinte mathematikai pontossággal — a világuralom 
egyik nemzetről a másikra, földrajzi és időbeli következetességgel. 
E jelenségben törvényszerűség van, mert a fejlődés e módjában 
psychologia és logica rejlik, s ezért, csakis ezért lehet a történet 
az élet mestere, magistra vitae, Ezért az élet mestere a Nagy 
Képes Világtörténet is, melynek most megjelent 9-ik füzete mondja 
el bőven mindazon eseményeket, melyek e nagy tanulságokat ma
gokban rejtik. A Nagy Képes Világtörténet egy füzete 30 kr. Egy 
kötet ára diszkötésben 8 frt. Megjelen minden héten egy füzet, 
minden 4 hóban egy kötet. Kapható minden hazai könyvkereske
désben.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Sak nem volna csuda, ha mi szegény Náezkók téli zidőben, 

mint a maezkók, barlangban aludnánk. Mienk lakás sak majdnem 
zolyan, mint a medved barlang.

Ki zakarja látnyi svaiczi jeges vidéket is zakarja turistás- 
kodnyi gletschereken, sak próbálja megmásznyi a felső Rózsa- 
utczát. Bo prisszám tánezolnyi muszáj ott a jégen, mit kívánom 
lent lakó meszki pánoknak zis.

Most megint vágyom „kedves polgártárs", mert jeszto vibor 
választás kedden. Zasztán leszem megint: „mars nahaus". Hát sak 
mosolyogni muszáj nekemnek zezen a komédián ... de mit gon
dolom, azt majd annak zidején elpovedálom.

A Vidlieska, ki zenyim tovaris, is ki zujságokat zolvassa 
povedálja nekemnek, hogy valami styavniczki zujságban zolvasta: 
sak mienk zablegát három évig nem csinálta semmit, a lebo nem. 
tudnyi, hogy mit csinálta. No povedálom zerre: hát többi zablegat 
mit csinálta ? Jobb semmit sem, mint valamit rosszul csinálnyi 
Bó prisszám prauda je!

Ha város fog megint bányászkodnyi zakkor . .. dobru nocz 
meszki dóm ! I

Most már muszáj zujságot olvasnyi zis tartanyi mikor filel- 
mes policzáj csinálja. Lebo ezzel jó komarádsehaftban kell lennyi.

Ha zenyim felesig zasztat povedálja: „Náczko te szamár 
vágyói", zakkor in zasztat povedálom vissza: „te zp kos vagy" . 
zis szent a béke.

Zepidémia van szeginy gyermekek közt, de zűri gyermekek 
zis megkapják . . . van külömbség zember között ?

Zenyim jó zismerős, a Drosgyák, ki már van proveziáns, 
tanácsolja nekemnek: „gájsztot sak zott is sak annyit igyál, hogy 
fejed fenn maradjon zis lábad zössze ne roskadjon zalattad . 
zis legjohb ha nem iszol gájsztot". Povedálom reá: könnyebb adni 
tanácsot, mint kalácsot — de zazért rossz gájsztot többet nem iszom.

J arsangból kevis zörömöm lesz, ale ha lesz, zakkor fogom róla 
okoskodnyi; addig is: „PoehvalenI"

A legújabb Donkizsott.
És íme feltűnik amott
A láthatáron a legújabb Donkizsott. 
Talpig fegyverkezve van és harczra kész, 
Netn riasztja őt vissza semmi vész.
Mert harcz kell nekem, mond, de ki és mi ellen?
Mikor még szélmalmok sincsenek Selmeczen. 
Ámde az mindegy, harezolnom kell, 
Bár nem karddal vagy más fogyverrel, 
Hanem bősz fegyverem a toll, 
Mely markomban oly türelemmel honol. 
Es a miért harczolok, az a Dulcsinea az ideál, 
Mely minden földi portól annyira messze áll, — 
Mely miként a selmeczi vonat „robog" 
Es lázas agyamban lángolón lobog;
Mely támad akármit egyaránt,
S mely még sem tigris vagy elefánt, 
Mely oly rengeteg kacsákat nem szül, 
Mintha a selmeczi vonat valamin „roboghatna" keresztül 
És a Sancho Panzák lelkesen hallgatják 
És a diadal érzete hatja őket át.
Oh irgalmazz isten s légy velünk
S ha kell adj erőt nekünk, 
Hogy e .bősz harczos félelmes haragját 
Mi ránk szegényekre ne vigye át.

Selmeczi felfrissített friss újság.
40-ik friss epigramma a vonatocskánkra. 

Bámul egész Európa remegvén néz le mi hozzánk, 
Hogy kis vasmasinánk embert ölni merész. 
Félve utazz’ polgár s kegyelettel vedd le a sipkád, 
Mászni ha látod a hőst, göthös öreg szuszogót.

vasutunk a fölötti mérgében, hogy az összeköttetés révén nem 
párosulhat a Ságh—korponai vasúttal, vérengzeni kezd, 
dühét különösen a vasúti bizottság tagjaival akarja éreztetni, 
ha valamelyik rá bízza sorsát Berzenczéig.

honvéd szobrot a kamaraház elé tervezik, hogy minden oldalról 
jól legyen látható, a szoborba önműködő gépet tesznek, mely 
mindannyiszor, a hányszor arra valaki megy, körforgásba

Kis
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Bővebbet megtudhatni Goldstiicker Márk dr. ügyvédi irodájában (Sembery-ház).
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hozza a szobrot. Mi még azt ajánlanék, hogy zene automa
tával is össze kellene kapcsolni, mely a honvéd indulót 
játszana.

A bizottsági tagságra való kandidálás nem hivatalos, annyira nem 
hivatalos, hogy a ki a lisztén lévő jelöltek egyikére vagy 
másikára nem szavaz — csak boesánandó — a ki egyikre 
sem szavaz, — halálos bűnt követ el, ez pedig hivatalból 
üldözendő cselekmény.

A felső Rózsa utcza azért nem kap lámpát, mert most a tanács
terembe vezetik be, hogy jobb világítás mellett annál jobban 
eltudjanak igazodni az ügyek sötét tengerében.

Az állatbiztosító intézet egész Hont megye — és városunk lakos 
ságára is kiterjesztette áldásdus működését.

A szobor bizottság azt ajánlja, hogy — mivel a begyült négy ezer 
forint a tér planirozására kell — ha szobrot is akarunk, 
tánezoljunk és hangversenyezzünk estétől reggelig, január 
1-étől deezember 31-ig, a jelen század végéig és a jövő szá
zad közepéig, addig a minták száma is megnő és lehet be- 
lőlök gyúrni egy nagyot.

Városunkban ismét kiütött a bizotts. tagok választása alkalmából 
a keresztes háború, megindítói és vezérei azok, a kik külön 
póttanfolyamon tanulták a szervuszozást és az ölelkezést.

Sokan attól félnek, hogy ha a bizottsági tagok között többen lesz - 
nek lutheránusok, városunk egyházi átok alá kerül.

A legfrissebb választási jelszó: éljen a libéria—lis néppárt. 
Egy legeslegújabb köntösben megjelenő lap szerint a vasúti vonat 

nem „robog," hanem libeg.NYILT-TÉR.*
Nyilatkozat.

A „Selmeczbányai Hetilap" és „Selmeczbánya 
Híradó" 1898. júliusban megjelent számában kije
lentettem, hogy Dr. Tóth Imre ur, kincstári főorvos 
ellen boldogult atyám megrágalmazása miatt a bűnvádi 
eljárást megindítottam.

A selmeczbányai polgármesteri hivatal 1899. évj 
2. szám alatt egy átiratot és Horváth Béla főispán ur 
ő méltóságától 1899. jan. 14-éről keltezett levelet 
kaptam, mely szerint Dr. Tóth Imre kincst. főorvos 
ur a főispán úrhoz egy levelet intézett. E levélben 
Dr. Tóth Imre kincstári főorvos ur vádjait teljesen 
visszavonja, mert megboldogult atyám érdemeit sem 
elhomályosítani, sem emlékét bántani nem akarja, 
nevének bevonása 1898. évi május hó 23-áról kelte
zett vádoló levelébe csak a tévedés szüleménye, atyám 
emléke ellen még csak gondolatban sem akar véteni.

Ennek alapján a fenyitő feljelentést vissza fogom 
vonni.

Az eredeti levelek nálam mindenkor megtekint
hetők.

Selmeczbánya, 1899. jan. hó 20-án.
Clement Béla,

in. k. segéd-mérnök, b.-isk. tanar

* E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen férjem, Langauer 

József elhunyta szomorú alkalmából részvétükkel eny
híteni iparkodtak fájdalmamat, különösen a selmeczi 
önkénytes tűzoltóság és elhalt férjem t. polgártársai, 
fogadják gyermekeim nevében is hálás köszőnetemet.

özv. Langauer Józsefné.
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T'O wzéna

eladó. Hol? megmondja akiadó
hivatal.

Fehérnemű varrónők kerestet
nek azonnali

foglalkozásra és felvételre
TIBÉLY ÁGOST üzletében.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: IBIIIJAPEST, Aiidrássy-tit 39. (I. em.) 

Raktár: IBÉCS, I., Seilergasse 1. szám.

A „SZAKÍRIK” $2Ü$taru*gyár,
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

gfgr iái i n d e n n e ni ti e z ii s t á i* íi t.
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

kat, gyertyatartókat, serlegeket, 
dísz-emléktárgyakat és verseny dijakat, 

mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 
pipere-tárgyakat, stb. stb,

Tudomásul!
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására 

adni, hogy

czipöraktáramat 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 és czipész-üzletemet 
f. évi február hó 5-én az Ezűst-utezában, az alsó 
gyógyszertár mögött fekvő Jezsek-féle házba

teszem át,
hol úgymint eddig mindennemű készezipők és mérték 
után készített lábbeliekkel, az ismert jó minőségben 
és szolid ár mellett fogok szolgálni.

Kipróbátt üzletvezetőm s illetve szabászom továbbra 
is szolgálatomban marad és igy azon kellemes hely
zetben leszek, hogy a mélyen tisztelt közönség igényeit 
ezentúl is kifogom elégíteni.

Megköszönve az eddigi bizalmat és pártfogást és 
kérve azt részemre továbbra is biztosítani, maradok 

kiváló tisztelettel
özv. Langauer Józsefné. 

uhíF"" Üzletemben két portálé és egy hosszú 
üvegszekrény eladó.

Megjelenik tizenkét
kötetben

A

Révai Testvérek
irodalmi intézet részvénytársaság.

240 füzetben.
Több füzet semmikép sem lesz.

Hetenkint egy füzet fog 
k özrebocsátta tni.

Egy-egy füzet éra
30 kr.

A füzetes kiad fishoz díszes be
kötési táblák szállitatnak.

Megjelenik füzetes 
kiadásban is

famentes, tehát soha meg 
nem sárguló papíron.

Egy-egy kötet ára 
rendkívül díszes félbör- 
kölésben, börháltal és 

vászontáblával

8 írt.
Minden négy hóban egy—egy 

kötet jelenik meg.

fi jfagy Xépes Világtörténet megszerezhető:
a) Füzetes kiadásban hetenkinti 30 kros füzetekben 

minden rendes hazai könyvárusnál.

b) Kötetes kiadásban 12 kötetben. 8 frtjával
a) kötetenkinti utánvéttel bérmentve,
b) havi 1 frt 50 kros részletfizetésre.

*

reníelések a helyi könyvkereskedéshez vagy alölirt kiadókhoz rntézendök.

*

Tájékoztató képes prospektust
vagy

mutatványfüzetet
ingyen és bénmentve

küld a mü kiadóhivatala

Budapest, Vili., Üllői-ut 18. szám.

Világtörténet
Képes diszmü a müveit közönség számára.

ÁLDÁSSY ANTAL, BOROVSZKY SAMU, FOGARASSY ALBERT, GERÉB JÓZSEF, 
GOLDZIHER IGNÁCZ, GYOMLAY GYULA, MIKA SÁNDOR

közreműködésével szerkeszti

MARCZALI HENRIK
Mintegy 2500 szó'vegképpel, 500 műmellékléttel, 60 színes mülappal 

50 történeti térképpel, 8500 szövegoldallal.

fi Jlagy Képes Világtörténet czéija.
Jelen munkával az első nagy világtörténeti mü jelenik meg magyar nyelven. 
Tervében, czéljában, eszközeiben, alakjában és terjedelmében egyaránt nagy és Je

lentős ez a vállalkozás.
A magyar tudomány nyújtja a magyar közönségnek az élet könyvét, a világtörténetet. 
Nemzeti művelődésünkre nézve fontos mozzanat ez.
Egy régi hiány pótlása, egy régi szükség kielégítése, egy régi kötelesség teljesítése.

fi Jfagy Képes Világtörténet iiiusztrácziói.
A Nagv Képes Világtörténet összes illusztrácziói kizárólag egykorú vagy korhű ábrázola

tok lesznek. Képes mellékletei, történeti térképei, a szöveg közé nyomott rajzokkal és 
irásmásolatokkal a Világtörténet egy olyan kicsinyített históriai múzeumot nyújtanak az előfizető
nek, a minőt a maga valójában lehetetlen beszerezni. Ezek a nagy európai múzeumokból, 
családi és nyilvános könyvtárakból és levéltárakból, építészeti műremekekről egybegyüjtött s a 
legnagyobb műszaki tökéletességgel reprodukált illusztrácziok rendkívül emelik a mű becsét, 
az egésznek művészi .értéket adnak. _____________

Ez a tizenkét kötet a legfényesebb magyar könyvek közé tartozik.
Ez a tizenkét hatalmas könyv arra való, hogy nemzetünk minden műveltjének tanítója 

barátja, tanácsadója, minden úri háznak ékessége legyen.
A mü kiadására egyesült két könyvkiadó intézet bizalommal ajánlja, tehát nagy, 

magyar vállalatát a nagy magyar közönségnek.

Franklin Társulat
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1899.

Előfizető gyűjtőit szíveskedjenek at, Itiaűóliitratallioz fox»dLvilrai.
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