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szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

A kisipar érdekében.
Alig van már élet, vagy nevezzük, foglal

kozási pálya, mely minősítéshez kötve nem volna, 
mely nem kívánná azt meg szigorúan, hogy az 
illető e pályához kvalifikáczióval is bírjon.

A.különféle altiszti személyzettől kezdve 
a magas rangú hivatalnoki fokig a szükségelt 
minősítés kívántatik meg, mely nélkül nem bol
dogulhat senki sem.

Ezen felül az ügyvédtől, az orvostól, az 
állat- és fogorvostól, a gyógyszerésztől, a bába
asszonytól stb. feltétlenül megköveteli a törvény 
a minősítést — a diplomát.

Csak iparos-üzletet vihet valaki a nélkül, 
hogy kvalifikáczióra szüksége volna; csak pénze 
legyen elegendő.

A szegény iparos itt is a rövidebbet húzza.
Megkívánja az a hézagos, a gyakorlati élet 

nemismerésén megalkotott ipartörvény azt, hogy 
iparos segéd csak az lehet, ki tanoncz volt és 
mester is csak az lehet, ki segéd volt: ámde 
nem zárja ki annak lehetőségét, hogy nem kel
lett sem tanonezoskodni, sem segédnek lenni, 
sem az egyes iparághoz érteni, csak elegendő 
pénzzel bírni, hogy például asztalos-, lakatos-, 
kovács-, szabó-, czipész- stb. üzletet nyisson, azt 
nagyba folytassa . . . persze egy bejelentett és 
minősítéssel biró üzletvezető vezetése alatt.

A sok kitanult szegény iparos pedig kin- 
lodhatik és nyomoroghat minden nehezen, sok 
évi fáradsággal szerzett kvalifikácziójával .... 
a legjobb esetben ilyen pénzes spekulatív ember 
üzletvezetőjévé vagy valamely gyár alkalma
zottjává lesz, mert az önálló kisipar üzéséből a

Az úton.
—. A „Selmeezlúnyai Hetilap" eredeti tárnája. — 

Irta: Janosovszky Lajos.
— Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adjon isten 

jó reggelt!
— Mindörökké. Pálinkás jó reggelt Andris?

Ej bizony jó volna teens uram! Meginnám, 
ha úgy volna.

~’ No ne, igyál rajta! Azzal aztán két garast' 
nyomtam a markába. ' :

Andris elfutott, hamarosan bevette a maga porczió- 
ját a korcsmában s-izében visszajött. Olyan fütyürészve 
nézett a dolga után, hogy a lovak egy-kettőre már 
készen, befogva állottak az ajtó előtt. Megint csak 
bejön, megkérdi:

— Mikor indulunk teens uram? °J
— Mindjárt Andris, mindjárt.
— No azért, mert ha még állnánk itthon, be

takarnám a lovakat. Az a pokrócz a légy ellen, szúnyog 
ellen meg a hideg ellen is jó.

No csak menj, nézd meg, hogy rendben van-e 
minden, mert ma hosszú útra fogunk menni.

— Megyek teens uram, megyek.
El is ment. Megnézte, hogy rendben van-e a 

kocsi, a kas, van-e elegendő eleség a lovak számára, 
meg hogy nem törött-e valami, nem lógnak-e a patkók; 
megkente a tengelyeket, mert itthon még van idő a 
bajt helyrehozni, az utón már késő. Mig ezek meg
történtek, kijöttem, felszálltam a kocsira. Oda szólok: 
„menjünk!“

— Jézus segélj! Gyi!

Meg jelen minden vasárnap. E
..

tőkével szemben lehetetlenné vált küzdelme el
veszi minden kedvét és lehetetlenné teszi a tisz
tességes hasznot, mit becsületes munkájával 
méltán elérni óhajt és iparkodik.

Innen van, hogy a kisipar nemcsak pang, 
de ijesztő módon sülyed, vajúdik, mondjuk ki 
nyíltan, nyomorog.

Már pedig szó ide, szó oda, általában az 
ipar, de kiváltképen a kisipar felette fontos 
tényezőt képez a városok fejlődése, haladása 
körül. Ennek emelése és érdekeinek előmozdí
tása tehát egyik főfeladata minden városnak.

Mit tapasztalunk azonban?
A helyett, hogy a kisipar érdeke kellőleg 

meg volna védelmezve, az a tőke zsákmányául 
van oda dobva.

Például: valaki olyan szerencsés helyzetben 
van, hogy néhány ezer forinttal rendelkezik és 
üzletet nyit, mondjuk szabó- vagy czipész-üzle- 
tet, anélkül, hogy a szabó vagy czipész mester
séghez értene, de pénze lévén, tart üzletvezetőt, 
olcsó munkásokat, elad k.,sz árukat, az árakat, 
mert teheti, oly olcsóra szabja, hogy a szegény 
küzködő iparos a versenyt ki nem bírja és — 
hatalmasan prosperál, mig mellette egy csomó 
tanult, minősítéssel biró kisiparos tönkre megy, 
esetleg ennek a minősítéssel nem biró pénzes 
embernek nyomorúságosán fizetett munkásává 
lesz.

Az ipartörvénynek tehát ez iránti rendel
kezései nem jók, azok megmásitása a kisipar 
érdekében felette égető és minden egyes város
nak oda kellene hatnia, hogy a mostani, minden 
tekintetben áldatlan állapotok szanálása után az 
ipartörvény revíziója okvetlenül megtörténjék.

Azzal aztán megindultunk. Már jó ideig mentünk 
igy szótlanul, ki-ki saját gondolataival elfoglalva. Nagy
sokára oda szól Andris :

— Mondanék kérem alássan valamit, ha meg 
nem sérteném.

— No csak mondd !
— Hát . . . hát . . . kérem ... az . . . lenne . . .
— No ne őtölj, ne hatolj, hanem mondd ki 

kereken. Ugy-e bár nem akarsz nálam maradni? Nem 
akarásnak nyögés a vége. Hallottam már rebesgetni, 
hogy itt akarsz hagyni.

— Az az teens uram, maradnék, de meg akarok 
házasodni. Úgy gondoltam, hogy Szent Mihálykor le- 
tellik az esztendőm, akkor megköszönöm a szolgálatot 
és elveszem Katát feleségül.

— Az már más fiam! Ha nősülni akarsz nem 
bánom, Szent Mihálykor eleresztlek, nem tartóztatlak, 
hanem aztán meggondoltad-e fiam, kit veszel el? Te 
árva gyerek vagy, megtudtok-e élni ?

— Ej, ej teens uram, hogy kérdezhet ilyet. Hát 
nincs nékem olyan tenyerem, mint másnak ? Amig 
ezeket emelni tudom, addig én nem félek.

— Jó, jó fiam, derék ember lesz belőled ha igy 
beszélsz akkor is, de hát miért házasodol a télre, holott 
a farsangban jobb lenne?

— Akkor teens uram nem ismeri a szegény 
embert. Jobb annak a télre meghásasodni, a hosszú 
télen összebújik az ember, mint a szegény ember 
malaczai, valahogy csak átvergődnek a télben és ta
vaszra már mehetnek a munkába. Mig ha tavaszkor 
házasodik a szegény ember, a nagy dolog mindjárt 
elszakítja őket egymástól. — Csak egyet nem tudok 
még teens uram?

De térjünk ezen általánosságban mondottak 
után a mi szükebb körű érdekkörünkbe, Selmecz- 
bánya város viszonyaihoz.

Az embert bizony lehangoltság és szomorú
ság fogja el, ha ipari viszonyainknál csak né
hány évtizedre gondol vissza.

Hány iparos vagyonosodott meg városunk
ban ?! Mennyire virágzottak egyes iparágak itt, 
jó hirt, vagyont hozva városunkra is?!

És most?
A szegény kisiparos örül, ha valamiképen 

megtud nélkülözések mellett élni, nemhogy va
gy onosodásra gondolhatna, vagy azt elérni remé- 
nyelhetné.

Vannak egyes iparágak, melyek világhírt 
szereztek e városnak és most teljesen megszűn
tek vagy nagyon, de nagyon sokat vesztettek 
egykori jelentőségükből.

így a régi világhírű húrgyártás, mely még 
a hatvanas években annyira virágzott, hogy az 
iskolás gyermekek földrajzi tankönyveikben is 
fel voltak sorolva, teljesen megszűnt; az egykor 
nagy hirü „selmeczi pipa“-gyártás kevés kivé
tellel (Zachar jó nevű gyárát kivéve, már alig léte
zik itt számottevő pipagyár) elvesztette régebbi 
nagy jelentőségét.

És mi okozta e két iparágnak szomorú vég
zetét? Mint az, hogy a nagy tőke hatalmával 
megbirkózni nem tudott, nem bírt; hogy húr- és 
pipagyárak látesittettek máshol (különösen a zó
lyomi Takáts-féle „selmeczi pipa“-gyár) és el
nyomták ezen egykor itt virágzott iparágainkat.

De hogy állunk a többivel ?
Aki ma olcsó és aránylag elég jó ruhát 

akar venni, alig fordul kitanult szabómeste-

— No mi az ?
— Hát hogy a Katának Szent György napkor 

tellik ki az esztendeje, nem tudom maradhat-e még 
ott Szent Mihályig. Nem követelik-e aztán, hogy már 
most maradjon Szent Györgyig?

— Egy cseppet se busulj ezen fiam. A leány ott 
maradhat Szent Mihályig ha akar, aztán felmondhat 
és elmehet. Nem kell maradnia tavaszig.

— Miért teens uram ?
— Hát a leánynyal nem úgy van, mint a legény

nyel. A legény akkor házasodik a mikor akar, de a 
leány csak akkor, ha kérik, azért azt Szent Mihály 
napján nem is tartóztatják, mig a legényt igen, mert 
megmonják neki, hogy minek szegődött el újra, ha 
házasodik.

— Köszönöm teens uram a jó tanácsot, majd 
csak megmondom a Katának, hogy Szent György napkor 
ne szóljon semmit, hanem csak maradjon meg. Mihály 
napkor meg majd el megyek érte.

*

Megszakadt a beszélgetés. Hátra dőltem a kasban 
s lassan szenderegni kezdtem. Az az egyhangú rázás, 
döczögés elaltatott. Szundikálásomból egyszerre csak 
a kocsis keltett fel, aki hátra kiált:

Nézze csak meg teens uram ott azt a keresztet 
tudom még ilyen utszéli keresztet nem látott. Ott majd 
lassabban fogok hajtani.

Már erre aztán kiváncsi lettem. Felpillantok 
szemeimből az álmot kidörzsölöm. Éppen akkor haj
tottunk el mellette. Olvasom azt a szép nagy arany 
betűket, a mely alatta állott: 
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reink üzletéhez, hiszen itt vannak a készruha- 
kereskedők.

Aki butort akar vásárolni, minek csinál
tatná azt meg valamelyik asztalos mesterünknél, 
mikor jóval olcsóbban kapja meg a butorraktá- 
rak és bútorkereskedőknél.

Aki czipöt kíván venni, minek készíttetné 
el czipész mesternél, mikor olcsóbban veheti a 
készczipőket boltokban, czipőraktárakban stb.

Hát hogy élhet meg akkor az a kisiparos, 
ki évek hosszú során át csak azért tanulta meg 
mesterségét és ambicziójának minden rugója csak 
az volt, hogy egykor mester lehessen és íme 
összes tanulásából megélni nem képes, ha csak 
az ipart űző tőke szolgálatába nem lép és vala
melyik nagy üzlet vagy gyár szegényesen fize
tett alkalmazottjává nem lesz.

Amidőn a selmeczi czipőgyár állami segé
lyezés mellett létesittetett, kizáratott annak lehe
tősége is, hogy e gyár helyben kicsinyben el
adhassa gyártmányát. Most ezen túl tette magát 
és gyártmányait városunkban is kicsinyben áru
sítja kiszámithatlan kárt okozva ez által a hely
beli czipész-kisiparnak.

Egy perczig sem habozunk kijelenteni, hogy 
e gyár már csak az alkalmazott munkások nagy 
számánál fogva is nagy előnyt nyújt városunk
nak, de viszont, ha szembe állítjuk azon kárt, 
melyet a kicsinyben való eladás által okoz czi- 
pész-kisiparunknak, hamarosan nem tudnók meg
mondani, mi a nagyobb: a haszon-e vagy a kár-e.

Méltán, sőt feltétlenül kívánhatjuk meg tehát 
azt, hogy igen is e gyár fejlődjék és nagyobbod
jék városunkban, de gyártmányait semmi szin 
alatt se legyen szabad itt a városban kicsinyben 
árusítania. Hiszen elég tág tere nyílik az or
szágban, sőt talán annak határain túl is.-------

Ez úttal czélunk nem áll egyébből, mint 
rámutatni azon okokra, melyek a kisipar pan
gását, sülyedését okozzák ; rámutatni arra, hogy 
a kisipar sülyedése óriási kárt okoz egy város 
fejlődésének; rámutatni, hogy a kisipar újbóli 
emelését csak úgy érhetjük el, ha az ipartörvény 
sürgős revízió alá vétetik és a kvalifikáczióhoz 
kötött ipar-üzés — minden mellékes kibúvó el
hagyásával — szigorúan törvényileg kimonda- 
tik és végre is hajtatik; rámutatni J arra, hogy 
a kisipar immáron törvényi védelemre szorult.

Ha ez eléretik, városunkbanHs újból fel
lendül a kisipar és e város fejlődésének hatal
mas tényezőjévé váland.

«Reflexió.»
Ily czim alatt Dr. Kapp Jakab t. főorvos a 

„Selmeczbányai Híradó” f. é. 6. számában az^igazság 
kedvéért kényszerítve érzi magát lapunk legutóbbi

Emeltette:
KEREKES ILONA

1860.

— No már aztán ez szép kereszt, de én ennél 
már szebbet is láttam.

— Elhiszem azt teens uram, de a mi környékünk
ben nincs ennél szebb. Szegény már meghalt.

— Honnan tudod te ezt ?
—■ Az apám Kerekeséknél parádés kocsis volt 

mikor a nő férjhez ment 60-ban, akkor állíttatta azt a 
keresztet, annak az emlékére. Ez a darab szőlő itt ni, 
meg az a pajta, amott meg az a szép présház mind 
az asszonyé volt, de tudja az Isten, valahogy nagyon 
rájuk járt a rud vége.

— Hogy-hogy?
— Nagyin szerencsétlenek lettek a gyermekeikkel. 

Volt nekik két fiuk, meg egy lányuk. Az asszony a 
negyedik szülésnél meghalt. A leány férjhez ment, 
elvet tó egy jegyző. Apjuk jó tehetős, gazdag ember 
volt, de az a két léhütő, mihaszna fia mindent elprédált. 
Koldusbotr:i juttatták apjukat.

— Tanulni nem akartak, gondolták m agukban 
hogy hisz van apánknak elég, abból majd csak meg
élünk. Sok . . . sok adósságot csináltak, mit az öreg
nek kellett kifizetni. Csak nem nézhette, hogy saját 
véreit becsukják. Ez okozta aztán a tönkre jutását. 

számában megjelent s a közegészségügyre vonatkozó 
czikkünk némely pontjára válaszolni. Szemünkre lob- 
bantja, hogy a város egészségügyét kirívóan rósz, két
ségbeejtő színben tüntetjük fel, a helyett, hogy meg
nyugtatóig hatnánk.

Felhozza, hogy a város évekkel ezelőtt halottas 
kocsival rendelkezett, de ez városunk sajátságos terep
viszonyainál fogva czélszerütlennek bizonyult; mintegy 
teljesen megfelelőnek tünteti föl, hogy a városi kór
háznak külfin hordágyai vannak a halottak, külön a 
betegek szállítására s megjegyzi, hogy Szűcs József, 
akadémiai tanársegédet nem társai vitték puszta kar
jukon a kó. házba, de két hordár, kiket azután a t. 
főorvos maga fertőtlenített a kórházban.

Czikkünk vonatkozó pontjait ekkép ily győztesen 
1.vervén, ráfogja a vörheny-, difleria-, kanyaróra, hogy 
szegény ártatlanok nem is képeztek, nem is képeznek 
járványt; -a város közegészségügyi állapotát teljesen 
megnyugtatónak s kielégítőnek ecseteli, hiszen csak 6 
vörheny esetnek volt halálos kimenetele.

Hát a halálos difteritisz esetek ?! Miért hallgatt 
azokról a „Reflexió^ Írója?!

E kézzelfoghatóig tarthatatlan „reflexiódra 
nem is reflektálnánk ha.tiszta, az ügy érdekében tett 
törekvéseink elvárt támogatása helyett, oly irányt nem 
látnánk benne mely a jelenlegi körülmények között 
czélját téveszti sőt káros befolyású: a tényállás szépí
tését, lakargatását.

Fertőző betegségek feltűnésénél oda kell hatni, 
hogy minden lehető óvintézkedés megtétessék ama 
betegség tovaterjedésének meggátlására. Hogy ez óv
intézkedéseknek sikerük legyen, kell, hogy e közönség 
a lakosság is szorosan betartsa azokat, mi pedig csak 
akkor történik meg ha a fenyegó veszély teljes nagy
ságában áll előtte. A mint a félelem oszlik, a mint 
megnyugtatják, hogy hiszen nincs oly nagy baj, vissza
tér a felületesség, hogy mondjuk, a hanyagság amaz 
óvintézkedések keresztülvitelében. Annál is inkább 
czéltévesztett a t. főorvos megnyugtatása, mert az előbb 
említett betegségek tényleg járványszerüleg léptek fel, 
sőt azok nem hogy csökkennének, de ijesztőig terjednek ; 
alig van utcza, hol az a félelmes piros czédula ne 
lenne látható: .Fertőző betegség. Tilos a 
látogatás,”

De járványnak van elismerve azon körözvényben 
is, melyet f. é. január 31-iki kelettel a polgármester 
a város közönségéhez intézett, s melyben a közönség 
legszorosabb éberségre s óvatosságra figyelmeztetik.

Nem festettük tehát nagyon kirívóan a köz
egészségügyet; talán komorabb képet adhattuk volna, 
feltételezve, hogy a járvány elhatalmasodik.

A városi hórházban 2 szoba lett külön beren
dezve, s ez a két szoba képezi a járványkórházat.

Kell-e ehhez még valami megjegyzés, hogy ezt az 
állapotot elítélendőnek ismerjük el? !

Nagyon jól tudjuk, hogy egyszerre mindent nem 
lehel létesileni, de nem az idén beszéli fink első Ízben 
a járványkórház szükségességéről!

A t. főorvos hangoztatja, hogy minden lehelő el 
lesz követve, hogy a város elmaradottsága pótoltassák.

Talán arra az „ismert zöld hordágyéra 
gondol a t. főorvos ur, mely „egészen uj, s akkor 
szereztetett be, mikor a kórház vezetését* 
átvette ?! »

Ez is ugyan jobb a semminél, ha jobb legalább

— Sokszor mondogatta az édes apám, hogy 
nemcsak mi szegényeket, hanem még a gazdagokat is 
megveri az Isten gyermekei álla). Mikor az a két 
léhütő nagykorú lelt, kikapták az örökséget, azt a 
keveset a mi még maradt, azzal aztán elmentek világgá. 
Az egyik hamar elprédálta a mije volt, lett aztán 
belőle minden, csak ember nem. A másikról meg azt 
beszélték, hogy elment Amerikába, honnan semmi hir 
sem jött többé róla. Az apjuk úgy maradt, mint az 
ujjam. Nem maradt annak semmije sem. Koldusa lelt 
fiainak. Elment ő is erről a vidékről, mert szégyenlette 
magát fiai tettei miatt es most valahol arra fölfelé 
van. Hej pedig beh derék ember volt!

Elgondolkodtam Andris elbeszélésen. Kis idő 
múlva befordultunk egy falu nagykorcsmájának az 
udvarába.

— Te Andris, most itt megebédelünk. A lovakat 
kifogod, megeteted és megitatod. Itt van, nesze az 
istállópénz, meg egy pohár borra való. Egy óra múlva 
tovább megyünk. Megértetted ?

— Igenis teens uram !

Benéztem a korcsmába vájjon mi enni valót 
kaphatnék. Magánosán, egyedül voltam, még az ebéd 
alatt is szeget ütött a fejembe Andris elbeszélése.

— Aztán neveljen az ember gyermekeket! Soha 
sem tudja, kiből mi válik. Még azt mondják, az alma 
nem messze esik fájától és hogy a gyermekek a 
szülőkre ütnek.

a Szűcs József-féle eset azt látszik bizonyitani, hogy 
ama hordágy rosszal) a semminél, mert különben nem 
vitték volna őt „hordárok” puszta karjukon a kór
házba.

A „Reflexió” írója azt állítja, hogy évekkel 
ezelőtt a város halottas kocsival rendelkezett, de ez 
nem bizonyult be czélszerünek a város sajátszerü 
terepviszonyai miatt. Lehet, hogy a mi emlékezőtehet
ségünk cserben hagyott, de egyáltalán nem tudunk 
visszaemlékezni arra, hogy a városnák valaha halottas 
kocsija lelt volna; ha csak nem talán nehány száz év 
előtt.

Hogy nem mindenüvé lehet kocsival férni, az 
még nem olyan nagy haj, de közel férni majdnem 
mindenütt lehet, de kétségtelenül a belváros belterü
letén; a t. főorvos, ugylátszik, elleue van a városi 
halottas kocsinak; szeretnők tudni, miért? és miért 
nem ellenzi azt, hogy a helybeli izraelita hitközségnek, 
melynek a t. főorvos is tagja, tudomásunk szerint van 
halottas kocsija ? Talán erre nézve kedvezőbbek váro
sunk sajátszerü terepviszonyai ? !

Nincs szándékunkban támadni; az igyekezetei 
elismerjük, a lelkiismeretesség előtt kalapot emelünk, 
de a 2 külön szobát lehetetlen járványkórháznak 
neveznünk; ama zöld ládát sehogysem találhatjuk 
biztatónak, s hízelegnénk, ha a közegészségügy terén 
ma, jelenleg felmutatható haladást, eredményt kielégí
tőnek mondanók.

Rémiteni senkit sem akártunk, csak figyelmessé 
lenni, inteni a legnagyobb óvatosságra; eszébe juttatni 
a városnak, hogy a mostani járványos betegségeket 
tekintse intőjelül egy járványkórház mielőbbi be
rendezésére.

Közegészségügyünk nem oly megnyugtató, mint 
a „Reflexió” vissza akarná tükrözni.

Nem megnyugtató az a tudat, hogy a városnak 
csak 1 kórháza, s e kórháznak csak t orvosa és csak 
1, egyetlen egy ápolónője van.

Ember az orvos, emberi lény az ápolónő is, 
lehetetlent ők sem mivelhetnek; terhes a feladatuk 
rendes körülmények között is, de lehetetlen igényeket 
támasztana velők szemben bármely hevesebben fellépő 
járvány.

Erre akartunk ráutalni s ez okból reflektáltunk 
a „Reflexiódra azzal, hogyha áll az hogy „Si duó 
faciunt idem, non est idem” még inkább áll ez esetben 
az: „Si tacuisses, filosofus mansisses.”

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek, Horváth B éla főispánunk 

holnap hétfőn d. u. érkezik városunkba és elnökölni 
fog a keddi közgyűlésen és a közigazgatási bizottság 
ülésén. — Farbaky István orsz. gyűl, képviselőnk 
haza érkezett. — Dr. Keömley Nándor pénz
ügyi tanácsos, a dohányjövedéki központi igazgatóság 
személyügyi előadója, f. é. február 5-én délután váro
sunkba érkezett a helybeli dohánygyár iparfelügyelői 
vizsgálatára, melynek végeztével szerdán délután ismét 
elutazott.

— Egy tehetséges fiatal ember halt meg 
e hó 7-én két napi rövid szenvedés után. Schmer 
Arthur, Csányi Oltó városi főszámvevő sógora múlt 
vasárnapon tüdőlobbot kapott és már kedden halva 
volt. A 21 évet élt tehetséges, törekvő fiatal ember a 
városi pénztári hivatalban állott alkalmazásban. Teme
tése nagy részvét mellett ment végbe múlt csütörtökön.

— Halálozás. Strbik Ráta el, felső hámori 
kántor-tanító f. hó 6-án éleiének 34-ik évében meg
halt. A 19 éven át mint tanító működött fiatal ember 
halála egy mókus marása okozta vérhiérgezés követ
keztében állott be. Temetésén az egész vidék intelli- 
gencziája, köztük a tanítói kar teljes számban, vett 
részt. A zsarnóczai népbank, melynek a korán elhunyt 
igazgatósági tagja volt, külön gyászjelentést adott ki és 
a ravatalt szebbnél-szebb koszorúk halmozták el, me
lyek egyesek és a különféle egyletek által küldettek. 
Kivonult a temetéshez a zsarnóczai önk. tűzoltó-egylet 
is, melynek a boldogult 12 éven át volt tagja. Az el
hunytat özvegye és négy kis árvája gyászolja.

— A törv. hat. bizottság február havi köz
gyűlése, mint azt már előre jeleztük, jövő kedden, e 
hó 14-én tartatik meg alkalmasint Horváth Béla főis
pánunk elnöklete mellett. A közgyűlés tárgysorozatába 
igen fontos ügyek vannak felvéve, melyek közül külö
nösen kiemeljük a vasút ügyét és hogy miként kezel
tessenek a fogyasztásiadók. Mind két főfontosságu 
ügyre felhívjuk a biz. tagok, de a nagy közönség figyel
mét is, mely a közgyűlésen, habár csak mint hallgató, 
szintén részt vehet. Nem ártana egy cseppet sem 
a közügynek, ha a közönség is közvetlen bepillantást 
szerezne magának ily közgyűlés lefolyásába.

— A selmeczbányai polgári dal- és zenekör 
hangversenye folyó hó 4-én igen sikerült mulatság 
volt, kivált a hölgy közönség mutatta ki érdeklődését 
nagy számú megjelenése által. A városi vigadó terme 
fenyőgalyfüzérekkel volt díszítve, a nagy csillár s a 
többi Auerégők üveggolyói piros, ritka szövedékkel 
bevonva, mi ugyan a hangversenyzőknek megnehezítette 
a kottaolvasást, de különben igen jól festett s gyöngéd 
rózsapirt bűvölt mindenre. A hangverseny műsora jól 
volt megválogatva s szabatosan, élvezetesen előadva ; 
a közönség igazán feszült figyelemmel követte az egyes 
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pontokat, s megérdemlőit tapssal tüntette ki a közre
működőket. A sikerült hangversenyért kétségtelenül 
részrehajlatlan elismerés illeti a polgári dal- és zenekör 
karmesterét, Bachraty Józsefet, ki fáradhatlan buzga
lommal azon van, hogy ama kör működését fokozza, 
képességeit a inai kornak, a kor igényeinek megfelelő 
színvonalra emelje. — A hangverseny végeztével pilla
nat alatt el lettek távolitva az ülőhelyek s Laezi prímás 
vérpezsdítőig ráhúzta a csárdást, melyet a jó kedvű 
tánczoló közönség oly tüzesen járt, hogy meg is uj- 
rázta. A első négyest két rendben 50 pár lejtette. 
Hozzáfogtam a jelenvolt hölgyek névsorának a meg
örökítéséhez, de már bocsássanak meg, hogy felhagytam 
e sikertelen kísérlettel, mert höl itt, hol amott magára 
vonta figyelmemet egy-egy bájos mozdulat, szép arcz 
ízléses öltözék, úgy hogy sziszifoszi munka lett a név- 
sorirás; sajnosán kell azonban konstatálnom, hogy 
ifjú urak bizony nem oly számban voltak jelen, mint 
azt remélni jogunk volt, de viszont a jelenvoltak buz
galmát és kitartását elismerés illeti. Ha a hangverseny
nek nem is volt a kívánatos anyagi eredménye, a szellemi 
siker tökéletesen meg volt, s a kedélyes, jó kedv ele
jétől végig zavartalanul kitartott. A nemtánczosok ott 
telepedtek le az étteremben és bizony oly sűrűn voltak, 
hogy vajmi nehezen, csak csellel, jogtalan elfoglalással 
lehete helyet kapni. A késői szünióra alatt azután volt 
dolguk a pinczéseknek ; mindenfelől ostromolták őket, 
mert nagy vala mindenfelé az éhség és a szomjúság. 
No de hiszen Winterstein Bernát bérlő jól gondosko
dott arról, hogy senki éhen ne haljon, szomjan ne 
vesszen.

— A Selmeezi Gyógyászati és Természettudo
mányi Egyesület folyó hő 11-én (szombaton) délután 
5 órakor a Belházy-féle fiáz tantermében közgyűlést 
laitott, melynek tárgyai voltak: 1. Elnöki megnyitó és 
jelentés a bécsi nemzetközi' chemiai kongresszusról. 2. 
Titkári és pénztári jelentés. 3. Esetleges indítványok.

— A beteg rendőrség. A járványos időt rend
őrségünk is sinli. 5 rendőr fekszik betegen és Küti 
István, a mi derék alkapitányunk is ’ influenzában, 
Aschner Ferenc/ rendőrtiszt pedig .mellhártya gyűla- 
dásban betegedett meg. Egyik rendőrnek a- gyermeke 
pedig dilterilisl kapott. Képzelhetjük: mennyi rengeteg 
munka elvégzése háramlik fáradhatlan főkapitányunkra

— 25 év múltán . .. Azon tényezők között, me
lyek nagymértékben hozzájárultak a hazai mezőgazda
ság és kertészet haladásához, az elsők között látjuk a 
Mauthner Ödön magkereskedő czéget, melv az idén 
ünnepli fennállásának 25 éves jubileumát. E czég mű
ködését mindenütt elismerés és méltánylás kisérte és 
hogy többet ne említsünk, a czég tulajdonosát a Ferecz 
József-rend és az orosz Szt-Anna-rend lovagkeresztjé
vel és a bolgár nemzeti rend tiszti keresztjével tüntet
ték ki. Ezenkívül a Mauthner czég cs. és kir. udvari 
szállító és évek óta szállítja ö felsége kastélyai és bir
tokai magszükségletéi az egész osztr.-magyar monar
chiában ; továbbá több királyi, fejedelmi, főherczegi és 
herczegi udvarnak is szállítója. A Mauthner-í'éle mag
vak különben 27-sz.er lettek bel- és külföldi kiállításo
kon első dijakkal kitüntetve. A jubileumi főárjegyzéke
— melyet a czég kívánatra ingyen és bérmentve küld — 
valódi remekmű, egy kitűnő növénytermelési útmutató, 
nemcsak a benne előforduló számtalan tenyésztési uta
sítások, hanem a megragádóan szép és hű növény
fényképek miatt is. Legjellemzőbb, hogy e főárjegy
zék nem a rendelő rovására ilyen fényes, mert a mag
árak, tekintve az ismert kitűnőséget és föltétien megbíz
hatóságot, sokkal olcsóbbak, mint bármely másik magyar 
vagy külföldi czégnél, hanem a Mauthner czég rengeteg 
forgalmában leli magyarázatát s elég érdekes megtudni, 
hogy említett árjegyzék költségeit az összes rendelésekre 
megosztva, egy rendelőre nem egészen kr esik.

— A zsarnóczai kaszinó holnap, hétfőn, a sör
ház nagytermében á 1 a r c z o s j e 1 m e z- e s t é 1 y t ren
dez a saját pénztára javára.

— Bálok. Ma vasárnap lesz a Sembecy terem
ben a Lestyánszky József elnöklete alatt álló selmeezi 
vegyes ipar társulat nagy bálja, melyen Balogh Laczi 
és a hegybányai bányász zenekar fog közreműködni. 
Ugyancsak máma rendezik a szandriki ezüstárugyár 
alkalmazottai is az ottani kaszinó összes helyiségeiben, 
előadásokkal egybekötött jelmezes báljukat.

— Rendőri hirek. Bányaszerencsétlen
ségek. Ocsenás Gábor bányamunkás f. hó 3-án az 
Istenáldástárnában leesett és jojbb lábát elörte. — 
Gregus Ignácz hodrusi sötétvégtárnai bányamunkás e 
hó 9-én a bányában nagyon súlyosan megsérült. A 
reá esett kötömeg karján, bal lába térdkalácsán, alszár 
csontján töréseket okozott. A bányakorházban szállítot
ták, hol tegnap szombaton meghalt. A szerencsétlen
séget, úgy látszik, a sérült társának Szeleczkynek 
könnyelműsége okozta. A vizsgálat folyamatba tétetett.
— Süket néma ismeretlen embert kísér
tetett be a hodrusi rendőrbiztos a minap rendőrkapi
tányságunkhoz A szerencsétlen ember kilétét és hová 
való illetőségét eddig megállapiani nem lehetett. 
Az ismeretlen rettenetesen elhanyagolt állapotban talál
tatott, a rongyok csak úgy lógtak testéről. Szitnyai 
József polgármesterünk megszánva a szerencsétlent 
ruhával látta el sajátjából. A rendőrség pedig nyomozza 
azt a lelketlen embert, ki ily nyomorultat idegen köz
ségbe hoz és ott leteszi, mint ezt egy idegen fuvaros 
hozta Hodrusra és szekeréről letette.

— A járvány ismét erősebben lépett fel és szedi 
áldozatait városunkban. A betegek száma nem hogy 
nem csökkent, de sajnos emelkedett. A halálozások is 
szaporodtak. Az iskolák továbbra is zárva maradnak. 
Pénteken fordult elő az első halálozási eset kanyaróban, 
szombaton ismét meghalt egy gyermek vörhenyben, 
míg egy VIII. osztálybeli lyceumi tanuló ugyanazon 
napon e betegségbe esett. De eltekintve ettől, igen 
sok kanyaró, vörheny, hurutos tüdőlob, influenza bete- 

gedések fórdultak elő az utóbbi napokban és a difteritisz 
sem akar szünetelni. Persze, ennek főoka az abnormis 
időjárás. Újból felhívjuk t. közönségünket a hatóság 
és orvosok által előirt óvrendszabályok szigorú és 
pontos betartására.

— Uj üzlet tulajdonos. Az eddig is jó birnek 
örvendő Glückstbal Gyula féle nagy üzletet Weisz Simon 
vette át ez évi február 1-étől és azt oly dúsan szerelte 
fel a legújabb és legdivatosabb aruczikkekkel, hogy 
bízvást ajánlhatjuk t. olvasó közönségünknek annak 
megtekintését.

— A nagy képes világtörténet 12-ik füzete 
megjelent. Közöljük itt e füzetből a következő ismer
tetést: Az egyiptomi művészet legszebb emlékeinek, 
a karhaki nagy templom oszlopainak pompás színes 
mását adja a nagy képes világtörténet most megjelent 
12-ik füzete. A természet legbájosabb növényének, 
a lotosnak vonalait utánozták az egyiptomiak csodá
latos báju oszlopaikon. A bimbózó lotos-szárat, a kinyílt 
kelyhű lotos-virágot, és legtömörebb épületeiknél a 
többezikkü lotosköteget. Ki is festették e hatalmas, de 
finom vonalú oszlopokat, a kék, sárga, és vörös szin 
legszebb árnyalataival. Finom vonalakkal varázsolták 
az oszlopföre a lotoskehely köré a növény pompás 
leveleit, tövükön tarka szallaggal szorítva által. A lotos- 
köteg alul is levelekkel ékeskedett, az oszlop lábánál; 
ott a hajtásokat jelölte meg a művész, gyengéd, 
halvány vonalakkal. A virág kelyhét ábrázoló oszlopfőt 
keskeny kék vonalak tarkázták, mintegy a növény erei. 
A bimbó keskeny vállkőbe ment át, úgy tartotta az 
épületet, a többi oszlop közvetlenül hordta terhét. 
Gyöngéd, finom, előkelő oszlopok ezek, még nagy ará
nyokban is s az építészek, ma is sokat tanulhatnának 
az egyiptomiaktól, kik oly szerencsésen tudták össze
olvasztani a bájt és kecset a hatalom és erő jellem
vonásaival. Az ó-egyiptomi művészetet egészében kitü
nően ismerteti az illusztrácziókban dúsgazdag Nagy 
Képes Világtörténet, melyből most a 12-ik füzet jelent 
meg. Egy füzet ára 30 kr. Kapható minden hazai 
könyvkereskedésben és a kiadó társulatnál.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Sak muszáj volt nékem mosolyogni, hogy ineszki vibor 

farsang zutolján húshagyó kedden tartja közgyűlését zis povedálom: 
legalább senkinek sem kell restelni maszkát, mit fel tesz zilyenkor 
magára.

Viletlenül kezembe kerülte magát selmeezi hivatalos zujság, 
zis mert a piac/ legjobban /érdekel, /olvastam zottan, hogy borjú
hús van kilója 40—48 krajozárral, pedig zenyim zsena mindig 
veszi 58—62 krajezárért, mint nekem povedálja Hm, gondolom: 
zenyim zasszony megcsalja engemet ... zis lett zebből veszekedis 
zolyan, hogy szomszédok is összefutották magukat. De mikor 
hallották, miért veszekedni nehern volt muszáj, hát sak kezdtek 
nevetni zis kiabálták : bizony borjúhúst 58 krajezáron zalul kapnyi 
nem lehet zis hivatalos zujság sak nem tud számokat jól nyomatnyi. 
Hej, bo prjsszam zugy elszigyeltem magamat zis sajnáltam zenyim 
zsenámat, hogy hivatalos /újságban, a piacai zárakat látnyi sem 
zakarom többet.

Mégis sak mi Náczkók vágyunk mérvzadók Styavniezán; 
mert /azért nem lehety .hulla zis betegszállító kocsit mudri meszká- 
nak tartanyi, lebo hegyekben lakunk sfárolnyi zoda nem lehety.

Ha sak egy hlapesokom volna zis — meszki doktornak nem 
zadnám. mert nem zakarna hegyekbe fárolnyi, hanem betegeket 
hordárokkal lehozatnyi; a tője nye nyi dobre.

Zegy helyt zolvasom: járvány van vigyázni kell zis pán 
pürgermeiszter van zaláirva. Más helyen zolvasom nincs van 
járvány nem kell vigyázni zis meszki fődoktor van zaláirva. Hát 
zenyim zostoba fejemmel most nem tudom kiokoskodnyf: kinek 
van zigaza. Na moj praudu csudno /állapotok ezek!

Zenyim hlapesok, hogy nem kell most /iskolába járnyi,

Van szerencséin a nagyérdemű közönség- becses tudomására hozni, hogy néhai férjem 
Longauer József J

= czipészüzletét és dusválasztéku czípőraktárát = 
az Ezüst-utczában levő Jezsek-féle házba (alsó gyógytár mögött) helyeztem át és az eddigi 
szakavatott szabászt ott is alkalmazni fogom.

Kérve a nagyrabecsült támogatást maradok

zörömébe /olyanokat kurjongatja, hogy voláki difteritus baczilliárok a 
a levegőbe kikiálja, zis nines£semmi baja. a

Ha valaki kérdezné tőlem: mi akarsz lennyi: Náezkó vasrv 
Náczkó maradom. ' h0j’ bo zinkább sfk

• ■ ?®”yim z!s jó barát a Vizkocs Janó, ki zolvassa
Wagokat povedálja nekemnek, hogy Kis Czellen csődbe kerülte 
magat a sparkassa zis hogy vannak zországban még más bankok 
kracholasra. Hej, milyen jo povedálom zerre, hogy nincs van semmi 
penyazim betennyi; hat sak nem (Is veszthetek semmit,

Az öreg Drosgyák, ki már van proveziáns, tanácsolja nekem
nek. ha mienk zurakkal beszelsz az utezán, vedd le a kalapot 
mert mienk panok fogják nekod parancsolni: tedd fel a kalapot’ 
Ha meszki pannal beszilsz az utezán, hadd fen a kalapot, mert 
ogjak parancsolni vedd le a kalapot. . . zigy zasztán boldogulsz. 

knrinviZlpev-Pk°'r °tys ~ sak sok zember szeret e mellett tartóz- 
kodnji km balja zenyim szuszét: Klincsok pogy, egy kalisesok 
^'sangi hrmioi a. Hat sak hogyne sietnék. Majd ráérek zokoskodnyi 

jövő heten zis. Addig is: „Poehvalen 1“ unusaounyx

1.

2.

Selmeezi felfrissített friss újság.
A jovo heti közgyűlés tárgysorozatának eredeti eoneeptusa kezünkbe 

jutván, abban a törlések alatt eredetileg a kővetkező pontok 
voltak felvéve:

Tanácsi előterjesztés a legújabb akadémia megvétele tárgyában 
járványkórház czéljaira.

Tanácsi előterjesztés a Selmeez-Németi vasút kettős váganyuvá 
való építése tárgyában.

Tanácsi előterjesztés a Zlinszky-. Urbán-, Ertl-féle házakra vo- 
natkozolag, hogy azokra a város aranyozott czimere tétessék 

főorvosi előterjesztés, hogy az utczák vizipuskákhal carbollaí 
desinnciáJtassanak.

Tanácsi előterjesztés egy életnagyságu, de már használt honvéd
szobor megvétele tárgyában.

6. Erdőmesteri előterjesztés az „erdei belzef elnevezés értelmezése
es mikénti magyarázata tárgyában.

7. Tanácsi előterjesztés az összes városi iskolák örökre való bezára-
tasa tárgyában.

8. Tanácsi előterjesztés a városnak üvegfedél alá való tétele tár- 
gyaban, hogy a nagymennyiségű hó a járó utakat ne rontsa

Tanácsi előterjesztés a helybeli termésű „részegség! baeillus" 
terjesztése és ismertebbé tétele tárgyábau

10. Tanácsi előterjesztés az épületanyag raktár hiányának konstatá- 
lasa tárgyában.

3

4.

5.

9.

A közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Fogadják mindazok, kik testvérünk, sógorunk 
s illetve rokonunk, az oly fiatalon, rövid ideig tarló 
betegseg után elhalt Schmer Arthur elhunyta alkalmá
ból részvétükkel igyekeztek fájdamunkat enyhíteni, ez 
utón is őszinte köszönetünket.

A Zsoldos és Csányi család 
===== ====_____ =_ __ tagj ai.

Szerkesztői üzenet.
i r í xW" Em’ Selmeczbányán. A Breznyik János emlék szobrára 
befolyt penzek Okolicsanyi Gyula budapesti ügyvéd (lakik- Tiszt
viselő-telep, Delej-utcza 10. sz) által kozeltetnek és az e czélra 
szóló további adományok is hozzá küldendők. Hogy a sirszobor 
ugye mily stádiumban vau, azt nem tudjuk, de annyit tudunk 
ÍZ e?dlS V CZélra tÖbb mint 200 frt ^ült össze és legalább 
W.,° frtnak egy begyűjtése czéloztatik. Az elhunyt jeles férfiúhoz 
méltó síremlék felállítása mindenesetre meg fog történni.

Kiváló tisztelettel
Özv. Langauer Józsefné,

Gyár: Alsó Mámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BIJMAPEST, At drássy-ut 29. (j. em.) 

Raktár: MÉCS, I., Seilergassi* 1. szám.A „S2ANDBIK” e2ust<rwyar,
mely az 1752-ben Selmeezbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
8^* in i sí <1 e n ii e m ü ezüstár ü t, 

mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 
kat, gyertyatartókat, serlegeket, 

dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 
mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 

pipere-tárgyakat, stb. stb.
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Üzlet átvétel.
A midőn van szerencsém a mélyen 

tisztelt közönség nagyrabecsült tudomására 
hozni, hogy az igen jó üzleti hírnek örvendő

Glüeksthal Gyula-féle 

nagy áruházat 
átvettem és azt _____

GLÜKSTHALGYULAUTÓDJA
— czég alatt

tovább vezetni fogom, egyben vagyok bátor 
arról értesíteni, hogy áruházamat a leg
újabb, legdivatosabb és legjobb áru- 
czikkekkel kiegészítettem és gazdag 
választékban felszereltem.

Egyszersmind biztosíthatom a n. é. 
közönséget arról, hogy igen jutányos árak, 
pontos és szolid üzleti kiszolgálás, a 
legmodernebb igényeket is teljesen ki
elégítő, dusválasztéku áruk raktáron 
tartása és eladása által mindkoron főlörek- 
vésem leend nagyrabecsült. vevőim teljes 
megelégedését kiérdemelhetni.

Kérve tehát, hogy azon támogatással 
és bizalommal, mellyel üzleti elődömmel 
szemben a n. é. közönség viseltetni szives 
volt, engemet is kitüntetni kegyeskedjék, 
maradok

Kitűnő tisztelettel

Weisz Simon.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét felhívni a
Vankovits-féle házban levő, különféle szeszes italokkal, mindennemű 
finom likőrökkel gazdagon felszerelt

raktáramra.

Ezen raktáramban kaphatók : kitűnő minőségű r»um, cognac. 
valódi trencséni borovicska és 12 éves szirmiai szilvórium, 
különféle eredeti töltésű palaczk-sövök, úgymint pilzeni-, salon- 
és pesti Haggenmacher-féle sör; saját töltésű tiszta valódi borok; 
különféle champagnevek. u. m. Törley, Talismann sec, Extra 
Dry Cremant, Rosé, Vin-But stb.

Különösen kiemelem, hogy a 
magyar minta piucxe egylet 

kitiinö minőségit I>oi*iiil>ól 
a város területén kizárólagos raktárt tarlók.

Amidőn a n. é. közönséget biztosíthatom arról, hogy minden lehetőt 
elkövetek teljes megelégedésének kiérdemelhetésére, egyben kérem bizalmával 
megtisztelni és maradok

kitűnő tisztelettel
Rosenfeld József.

Üzleti tudósítás.
Helybeli főüzletem átadása folytán tisztelettel fel

kérem mindazon b. volt vevőimet, kiknek számlája 
kiegyenlítve nincsen, hogy az illető összeget vagy nekem 
budapesti czimem alatt (V., Erzsébet-tér 10.) beküldeni, 
avagy alsó-utczai fióküzletem üzletvezetőjénél, Weinert 
Lipót urnái megfizetni szíveskedjenek. Egyben kérem 
a Weinert Lipót ur által továbbra is vezetett alsó üzle
temet nagyrabecsült pártfogásával megtisztelni.

Tisztelettel
Gliicksthal Gyula.

Jó konyha, kitűnő italok, előzékeny kiszolgálás
a llötli-íele vendéglőiben.

Bátor vagyok a mélyen tisztelt közönség b. tudomására hozni, hogy 'V'enclécjrlőm- 
ben kitűnő ételeket és italokat, úgymint: természetes, jó fehér- és vörös borokat, 
friss sört, különösen a világhírű pilzeni és culmbachi palaczksört szolgálok ki. — A pilzeni 
és culmbachi palaczksört állandóan raktáron tartom.

Vendéglőmben elfogadok koszt-abonálásokat is jutányos árak mellett.
Amidőn még a n. é. közönséget arról is biztosíthatom, hogy az előzékeny, gyors kiszol

gálásra is nagy gondot fordítok, egyben kérem tömeges látogatását és nagyrabecsült pártfogását.

Kitűnő tisztelettel

Budapest, Vili., Üllöi-ut 18. szám,

famentes, tehát soha meg 
nem sárguló papíron.

Egy-egy kötet ára 
rendkívül díszes félhőr- 
köiósben, bőrháttal és 

vászontáblával

3 frt.
pl u len négy hóban egy—egy 

kötet jelenik meg.

240 füzetben.
Több füzet semmikép sem lesz.

Hetenkint egy füzet fog 
közrebocsáttatni.

Egy-egy füzet éra
30 kr.

A füzetes kiadáshoz díszes be
kötési táblák szállitatnak.

Megjelenik füzetes 
kiadásban is

Jtagy Képes Világtörténet czéija.
) Jelen munkával az első nagy világtörténeti mii 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.

$ ftagy Képes Világtörténet illusztrácziói.
A Nagy Képes Viiágtörtenet 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 egybegyüjtőtt s a 
legnagyobb műszaki tökéletességgel reprodukált illusztrácziók 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.

fi Jhay Képes Világlijrtén’t megszerezhető:
a) Füzetes kiadásban hetenkinti 30 kros füzetekben 

minden rendes hazai könyvárusnál.

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

JZ.

rendelések a helyi könyvkereskedéshez vagy alóllrt kladökhoz rntézendék.

*
Tájékoztató képes prospektust

vagy

mutatvány füzetet 
ingyen és bévmentve

küld a mü kiadóhivatala

Megjelenik tizenkét 
kötetben

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 szövegképp el, 500 mümelléklettel, 60 színes mülappal 

50 történeti térképpel, 8500 szövegoldaliad.

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

Révai Testvérek
irodalmi intézet részvénytársaság.

Előfizető cjyüjtöl-i szíveskedjenek a 1-fordulni.
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