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F1. Ö F I Z F T F S I í K A Ií :Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő:

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-utcza 61./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

csak a „Selmoezbányai Hetilap":
Egy évre......................................... 4 frt.
Fél évre.........................................2 „
Negyedévre...........................  . 1 „

az „Otthon" szépirodalmi havi füzettel:
Egy évre........................ 6 frt — kr.
Fél évre........................ 3 „ — „
Negyedévre................ 1 „ 50 „

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhiv.-bán és Joerges A.özv. és fia könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

- --------- --

.' Meg jelen minden vasárnap. ----

Fontos ügyek.
— A keddi közgyűlésből. —

Valóban fontos ügyeket tárgyalt a múlt 
keddi törv.-hatósági bizottság közgyűlése és azt 
hittük joggal, hogy a bizottsági tagok lehetőleg 
teljes számban fognak azon részt venni, de csa
lódtunk, mert összesen csak harmincznégyen 
jelentek meg, mint azt az egyes ingatlanok meg
vételénél megejtett névszerinti szavazás kons
tatálta.

A közgyűlés elnöki székét, miután főispá
nunk influenzában megbetegedett és igy akadá
lyozva volt az idejövetelben, Szitnyai József 
polgármester foglalta el, kinek felolvasott havi 
jelentését a közgyűlés tudomásul vette.

A fontos ügyek azonban, melyek e köz
gyűlés napirendjére voltak kitüzbe, ezek: „mi
ként kezeltessenek a bor- éshusfogyasztási adók“, 
„a vasút ügye“, „a közegészség- és járvány
kórház ügye.“

A fogyasztási adóknál a közgyűlés a tanács 
indítványát minden szó, vagy éppen vita nélkül 
elfogadta és igy akként döntött, hogy a kérdé
ses adók még ez év folyamán az eddigi adókeze
lők által kezeltessenek úgy, hogy ezek ezen év 
folyamára 2500 frt tiszta hasznot biztosítanak s 
illetve kötelesek kifizetni a városnak. Ezen 
javaslatai a tanacs azzal indokolta — és itt szám
adatokat sorolt fel — hogy a házi kezelés oly 
sok költséggel (4800 írttal) járna, hogy a fenti 
tiszta hasznot a városnak alig lehetne elérnie még 
akkor is, ha ezen adónemekből évenkint 17 000 
frt folyna be, mely összeget a legnagyobb aján
latot tevő ajánlott fel.

r

Atkos szerelem.
— A „Selmeezbányai Hetilap" eredeti tárnája. — 

Irta: Király Ernő.

János, az inas, katonás tartással megállóit a szár
nyas ajtónál, miután urának átadta a levelet, melyet 
egy az előszobában varakozó fiatal embertől kapott, 
kézbesítés végeit.

Nyéki Ferencz, egyike az első budapesti ügyvé
deknek, fáradtan ült a karosszékben s egykedvűen meg
hallgatván inasa jelentését, feltörte a levelet. Mikor 
megnézte az aláírást: „régi jó pajtásod Gombos Andor", 
elbámult, mintha hirtelen nem tudná visszaidézni em
lékezetébe a név viselőjének alakját Azután fokozódó 
érdeklődéssel s izgatottsággal olvasta újra és újra a 
sorokat, ami még János kíváncsiságát is felköltötte ezen 
rendkívüli jelenség iránt. De az inas nem sokat értett 
meg az időnként hangosan ejtett szavakból.

„28 év előtt — — — pesti jogászok — - — 
jóságos szived :— — — kisegítettél a bajból-----------
fiam harmadévesnek megy — — — László jó fiú — 
— — örökké hálás leszek — — —“

Nyéki karja lehanyatlott. Azután hosszan, hosszan 
nézett a végtelenbe. Megfeledkezni látszott, hogy nincs 
egyedül az irodájában. Hol járhattak gondolatai ? Meg
halt feleségén? Egyetlen gyermekén? Egész ügyvéd
kedésén ?

Jánosnak egy mozdulata végre visszahozta őt a 
jelenbe. Felszökött székéről s türelmetlenül adta meg az 
inasnak a parancsot, hogy hívja be a levél hozóját.

Míg János künn iáit s mig a fiatal emberrel vissza 
tért, Nyéki leküzdötte izgatottságát.

Még azon esetben is, ha a tanács eme költ
ség-számítása megállana, ■— min azonban kétel
kedni merünk és van is talán okunk hozzá — 
még azon esetben is el kellett volna rendelni a 
nyilvános árverést; mert mi értelme volt különben 
annak, hogy a város a megváltási jogát feleb- 
bezés utján bérboadásra kérte átváltoztatni? A 
bérbeadhatást a minisztérium meg is engedte s 
daczára ennek, minden csak a réginél marad.

így hát ezek az erőlködések és felebbezési 
históriák egészen feleslegesek voltak, pedig, 
újból hangoztatjuk, a közvéleményt a nyilvános 
árverésen való bérbeadás megtartása nyugtatta 
volna meg csak teljesen.

Ámde elfogadhatóvá teszi a közgyűlés eme 
egyhangú határozatát azon immáron kétségbe
ejtő zavart állapot, mely az „ex-lex“ elnevezés 
alatt országunkban, sajnos, még mindig uralko
dik és azon körülmény, hogy a kezelés csakis 
erre az esztendőre, azaz 1899. évi deczember 
31-ig tartó időtartamra adatott át az eddigi keze
lőknek, kik 500 írttal felemelték elsőbb tett 
ajánlatukat.

A jövő évre azonban készüljünk el ideje
korán, hogy a város e fogyasztási adókat saját 
kezelésébe vehesse, vagy a nyilvános árverés 
megejtése által ezen forrásból nagyobb jövedel
met húzzon. — —

A vasúti ügyben a közgyűlés elfogadta a 
vasúti bizottságnak már általunk is ismertetett 
indítványát, ugyanis azt, hogy a város közön
sége a Horschitz Frigyes tervei szerint Németi
től a selmeczi fémkohóig építendő helyiérdekű 
vasút törzsrészvényeiből 100 000 (egyszázezer)

Gombos László illedelmesen meghajtotta magát 
s lassan közeledelt az öl fürkészve néző ügyvédhez, 
ki első tekintetre nem igen tehetett rá jó benyomást. 
Annál inkább elcsodálkozott tehát az ifjú, midőn Nyéki 
váratlanul ő hozzá sietett s öt megölelve, felkiáltott:

„Egészen az édes atyja, az én jó Andorom, 28 
évvel ezelőtt!“

Azután maga mellé vonta a pamlagra s elhal
mozta kérdésekkel, hogy hogyan van az atyja, hányán 
vannak testvérek, él-e még az anyja ?

Gombos László alig tudott szóhoz jutni, hogy el
mondhassa, hogy szeretett szülei a hivatalnoki fizetés
ből csak nehezen tudják eltartani a nagyszámú csalá
dot, de azért boldogok; kéri az ügyvéd urat, juttasson 
neki nehány forintnyi keresetet, hogy ne legyen kény
telen atyjának annyira terhére lenni

Nyéki kitárta a szomszéd szoba ajtaját, honnan 
két teremben elhelyezve vagy öt joggyakornok s még 
egyszerannyi írnok volt látható, kik az asztalok fölött, 
görnyedve, sietve forgatták a tollat.

„Farkas ur,“ szólt Nyéki az egyik idősebb patva- 
ristájához, „hoztam önnek egy uj munkatársat, Gombos 
László joghallgatót, régi jó pajtásom fiát, kit szives 
figyelmébe ajánlok; csak délutánonkint fog az irodába 
járni, mert délelőtt az egyetemen kell lennie."

Mig az egész személyzet csodálkozva nézte az uj 
jövevényt és csodálkozva hallgatta a princzipális szo
katlanul nyájas beszédjét, azok ketten megint vissza
tértek a főnők szobájába, hol még sokáig elbeszélget
tek a múltról.

Gombos László rövid idő múlva inkább barátja, 
mint írnoka volt az ügyvédnek. Bámulatos hatással 

frt árát jegyezzen, nem pedig 200 000 frtot, mely 
összeget egy előbbi közgyűlés megszavazott 
ugyan, de oly feltétellel, hogy e vasút Szaká- 
lastól Garam-Berzenczéig építtessék ki. Mivel 
pedig ez nem történik meg, a város csak egy
százezer írttal particzipáljon.

No hát ennél már most csak az a kérdés, 
hogy az Ipolyság—Korpona közti helyiérdekű 
vasút, mely már legközelebb átadatik a közfor
galomnak (lásd lapunk Különféle rovatát) Néme
titől egészen a kohóig ki fog e épittettetni ? és 
ha igen — mikor??

Hogy e vasúti összeköttetés ránk nézve élet
kérdés, azzal — azt hiszem — már tisztában 
vagyunk s ennek adott újból igen találó indo
kolással kifejezést a közgyűlésen Marschalko 
Gyula bizottsági tag. De az is életkérdés, hogy 
e vasút mielőbb építtessék ki; mert ha be
várjuk azon időpontot, amig Korponától Zólyomig 
elkészül a vasút, akkor már óriási kárt fogunk 
szenvedni.

A város tehát ne fukarkodjon ily főfontos- 
ságu létesítésnél, hiszen befektetett tőkéje nem 
megy veszendőbe, sőt busás hasznot fog hozni 
idővel és — ha másként nem lehet — szavazza 
meg e czélra a 200 000 frtot is.

Ez a mi régi véleményünk és ezt hangoz
tatjuk most is és az utókor nekünk fog igazat 
adni abban, hogy minden lehetőt meg kell moz
gatni és még nagyobb áldozattól sem szabad 
városunknak viszariadni, hogy e vasút, még 
pedig mielőbb meglegyen. — —

A város közegészségi ügyeiről és a járvány
kórház okvetlen berendezéséről csak nem rég

volt reá az ifjú, ami az irodában is feltűnt, különösen 
midőn egy alkalommal Nyéki azzal lepte meg Farkast:

„A Csarda contra Lépes pörrel felhagyunk, mert 
meggyőződtem arról, hogy Csárdának nincs igaza."

így telt el két hónap. Gombos szorgalmasan járt 
el az egyetemre és az irodába.

Ezen idő alatt csak egy esemény keltette fel ki
váló figyelmét. Mikor egyszer társaival az irodából 
hazafelé indult, a folyosón egy karcsú, halovány leány
nyal találkozott, ki ő reá szegezve gyönyörű kék sze
meit, mintegy kérdezni látszott, „tehát ez az az ifjú, 
kiről atyám annyit beszél nekem." Farkas megmagya
rázta neki, hogy a leány Nyéki Lujza, az ügyvéd egyet
len gyermeke, talán az egyetlen lény, kit a princzipá
lis szeret.

Nemsokára Nyéki az ő irodájába szólította Gombost.
„A gépies másolás nem önnek való, kedves öcsém, 

a többiekre való tekintetből nem is díjazhatom buzgó- 
ságát kellően, azért egy correpetitori állást karestem 
önnek. Hajlandó-e elfogadni Balog gyáros ur III. osz
tálybeli fiának a nevelését? Délutánonkint csak (két 
órára volna olt elfoglalva."

Gombos hálásan fogadta ez ajánlatot, s a Balog 
családnak is csakhamar kedvencze lett. És mivel Balog 
Emma jó barátnője volt Nyéki Lujzának, evvel is sok
szor találkozott ama családi körben. Sőt minthogy a 
két 17-éves hajadon most vezettetett be a nagyvilágba, 
a bálokra is el kellett őket kisérnie.

így mull el néhány év.
Gombos fényesen állotta meg vizsgálatait, s mint 

joggyakornok tért vissza Nyéki irodájába.
Balog Emma férjhez ment, de Nyéki Lujza nem 

akart erről hallani. Pedig kérője volt elég, egy tekin- 
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irtuk meg véleményünket és megnyugvással vesz- 
szük a közgyűlés azon határozatát, melylyel uta
sította a város tanácsát, hogy a járvány-kórház 
felállításáról még ez év folyamán, ok ve
tetlenül gondoskodjék, szabad kezet adva 
a hely megválasztására nézve. Minden jel azon
ban arra mutat, hogy a lő ágygyal ellátandó jár
vány-kórház az Ertl-féle, a város tulajdonát képező 
majorban s illetve laképületben fog berendeztetni.

A közegészségügyi bizottság és a v. tanács 
előterjesztéseit és a városi főorvos jelentését a 
közgyűlés ugyan szintén megnyugvással vette 
tudomásul, de mégis akadt Wankovits Lajos sze
mélyében egy bizottsági tag, ki hulla és beteg
szállító kocsiknak beszerzését nagyon kívána
tosnak tartja. Ezt a főorvos — az általa már 
nyilvánosan is felhozott terepi okokból — elle
nezte s illetve szükségtelennek jelentette ki.

Mi régebbi álláspontunkhoz ragaszkodunk 
és igenis nemcsak kívánatosnak, de szükséges
nek jelezzük a mai kor követelményeinek meg
felelő hulla- és betegszállító kocsik beszerzését; 
mert hiszen nemcsak a hegyek közt, hanem ta
lán a kocsival is hozzáférhető városrészekben is 
laknak emberek. És ha a járvány-kórház a vas
úti indóház mellett, tehát a várostól jó messze 
eső Ertl-féle majorban fog berendeztetni, oda is 
hordárokkal, hórdágyaknak nevezett zárt ládák
ban fogják a betegeket szállítani a városon 
végig, rémületére a felnőtt lakosoknak, gandiu- 
mára a kiváncsi gyermekeknek?!

Tessék csak ezt meggondolni! — —
A közgyűlés által tárgyalt egyes érdekesebb 

ügyekről lepünk más helyén emlékezünk meg.

Ismét a honvédszoborról.
A ki a létesítendő honvédszobor ügyét figye

lemmel kísérte, az emlékezni fog rá, hogy lapunk volt 
az, mely minden alkalmat megragadt és megragad a 
honvédszobor létesítésének érdekében.

Mennyi idő telt le azóta; mennyit gyüléseztek, 
mennyi papiros lett tele Írva a különféle javaslatokkal, 
tervezetekkel, határozatokkal; csak a tett, a cselekvés 
mezejére sehogysem került az ügy.

Hiába fordultunk a tanács, a város, a közönség 
hazafiérzületéhez, hiába utaltunk arra, hogy az a sok 
halogatás, ez a határozatlanság, az egész ügynek az a 
lanyha menete utóvégre is szégyenére válik a város
nak; mit sem értünk el vele; legalább nem azt, nem 
annyit, mint a mennyit elérni óhajtottunk.

A honvédszoborügy maradt, a mint volt, a csírázás 
állapotában.

Már aggódtunk, hogy az is, mint más, megfeneklik 
véglegesen a tetterőhiány zátonyán ; végre mégis csak 
valahogy újra megindult a dolog.

Folyó hó 13-án összeült a bizottság, de (alán 

télyes ügyvéd, egy híres egyetemi tanár, sőt égy gróf 
is. Hogyne ! Hiszen ő kitűnő párti volt!

Hiába biztatta édes atyja, hogy már határozza 
el magát s alapítsa meg a saját otthonát. Lujza hajt
hatatlan maradt, s egyre jobban halaványodott, egyre 
jobban fogyott.

A szerencsétlen apa aggódva nézte szeretett 
gyermeke hervadását, kinek bágyadt szemében csak 
akkor villant meg félve egy titkos láng, ha neki Gombos 
László szép előbaladásáról tett jelentést.

Hiába vitte fürdőről fürdőre, hiába kérte ki a 
legjelesebb orvosok tanácsát; ezek csak abban tudtak 
egyértelemre jutni, hogy a betegnek testi baja nincs, 
idegzete van tönkre téve.

Nyéki kétségbe volt esve. Fájdalmát még növelte 
hogy az ifjú, kit leányán kívül még leginkább szeretett 
a világon, szinte napról napra jobban sápadott, fogyott. 
Ekkor jött végre arra a gondolatra, hogy azok ketten 
talán szeretik egymást, de a szegény Gombos nem 
meri tekintetét vetni a gazdag ügyvéd örökösnöjére.

Nagy elhatározás szülemlett meg agyában.
Egy napon magával vitte Lászlót a saját szobá

jába és kicsalta belőle szive titkát. Azután együtt 
mentek Lujza lakosztályába.

A beteg már nem birt a lábán állani, egy karos
székbe dűlve fogadta őket. Ámulva irányította lázas 
tekintetét hol az atyára hol az ifjúra. Borzasztó gyöt
relem vett erőt rajta, mintha sejtené, hogy miért 
jöttek ők.

„Tudod, kedves leányom, hogy Gombos ur meny
nyire szeret bennünket. Most is azért jött, hogy maga 
megkérdezze tőled, hogyan vagy/ 

most sem ment volna semmire, ha Krausz Kálmán 
írásba foglalt indítványával nem tereli az ügyet a meg
oldás felé.

Ez inditványból különösen ki kell emelnünk két 
pontot, melyek teljesen egyezők avval, a mit lapunk
ban már ismételten hangoztattunk : hogy a szobor 
helyéül a pachertárói uj sétány fogadtassék el s hogy 
a kamaraház előtti fal kiépítésére megszavazott 4000 
forintot adja a város magára a szoborra.

Daczára annak, hogy e javaslat elfogadása lelt 
volna a legegyszerűbb mód a szobor mielőbbi felállí
tásának lehetővé tételére, a honvédszober-bizottság 
mégis két szó többségei másként határozott, és a kivi
telre elfogadva Tóth András tervezetét, a helyre nézve 
a kamaraház előtti tért ajánlja a közgyűlésnek elfoga
dásra úgy, hogy a meglevő kerek számban 4000 frtón 
felüli költség (10000 frt) megtérítésére, a mennyiben 
ez a gyűjtésekből be nem folyik, a város vállaljon 
szavatosságot.

Nagyobb gyűjtés rendezésével, esetleg a vállal
kozóval szemben való szavatosság elvállalása mellett 
tehát van némi reményünk, hogy ez év folyamán meg 
lesz a szobor; ha valami közbe nem jő.

Mindenesetre lényegesen kedvező tényező a szobor 
létesithetésénél azon körülmény, hogy a selmeczi taka
rékpénztár folyó évi február hó 15-én tartott igazgató
sági ülésén 1000 frtot ajánl megszavaztatni a közgyűlés 
által a honvédszoborra, a népbank részéről pedig 
ugyan-e czélra 500 forint van kilátásban. Csak hogy 
10 éven át tartó évi részletekben lesz az fizetve!

És így nem merünk örvendezni; mert bizony 
még megeshetik, hogy valami apró-cseprő akadály 
miatt ismét csak megfeneklik a honvédszoborügy, 
vagy pedig a vállalkozásnak a kamaraház előtti falba 
törik bele a kése ; de el nem fojthatjuk ama rég táp
lált forró óhajunk nyilvánítását, bárha csak állna már 
az a honvédszobor, lelkesítve honért, a haza, a nemzet 
szabadságáért; bár hallanék már a szobor leleplezé
sénél felhangzani ama szent szózatot;

„Hazádnak rendületlenül 
Légy hive pb magyar!”

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hirek„ Farbaky István orsz. 

gyűl, képviselőnk Budapestre vissza utazott. — Krisz
ti nkovits Ede dr. földrniVelési minisztériumi osztály
tanácsos, múlt pénteken, hivatalos mezőgazdasági ügyek 
síintézése miatt ide. érkezett és ma vssárnap hagyja el 
városunkat. — He igei Albert, dohánygyári aligaz
gató f. hó 16-án Kolozsvárra utazott az ott megejtendő 
követválasztásra, ma este érkezik vissza. — Czeke 
Endre, dohánygyári osztályvezető, Csongrádról, a 
dohánybeváltástól f. hó 10-én délután érkezett vissza 
s 11-én ismét elfoglalta hivatalát.

— Rudnay Béla volt főispánunk gyásza. 
Rudnay Béla Budapest fő- és székvárosi főkapitány 
édes anyja, Rudnay Istvánná múlt csütörtökön halt 
meg Divék Újfaluban, Nyitra megyében. Az általánosan 
tisztelt és szeretett úrnőt nagy részvét mellett temették 
el múlt pénteken, melyen Rudnay Béla főkapitány is 
részt vett. Volt főispánunk gyászában e város közön
sége is igaz részvéttel osztozik.

— Halálozás. Barth Antal hentes mester polgár
társunkat és családját mély gyász érte édes anyjának

„Mint érzi magát, Lujza kisaszony?”
„Köszönöm, köszönöm, jobban ; nemsokára már 

semmi bajom sem lesz” tette hozzá szomorúan, mi az 
apát kétségbe ejtette.

„Ne gyötörj bennünket olyan rettentő gondola
tokkal, mikor bizton reményeljük, hogy még sok bol
dog napot fogsz velünk együtt eltölteni, velem — és 
fiammal, Lászlóval!”

A leány átszellemülten nézte az ifjút; ez pedig 
érzelmein már tovább nem bírva uralkodni, térdre 
esett a beteg előtt, megragadta kezét s fuldokló hangon 
rebegte:

„Ne hagyj el, ne hagyj el, Lujza, mikor oly vég- 
hetetlenül szeretlek!“

Lujza néhány pillanatig teljesen átengedte magát 
a szerelem boldigiló érzelmének. De azután kibonta
kozva az ifjú ölelő karjaiból, pihegő kebellel sugá:

„Szeretlek, tudod, régen, régen” — majd össze
szedve végső erejét, a szék támlájára támaszkodva, 
lassan felemelkedett, s édes atyjára egy isszonyu te
kintetet vetve, hőrgé: „Szeretlek, mint hű testvért, — 
de feleséged nem lehetek soha, soha------ mert örökké
az a gondolat gyötörne, hogy csak azért választottál 
életpárodnak. — — mert gazdag vagyok !“

Azután visszahanyatlott karosszékébe, szemei 
lecsukódtak, lesoványodot karjai még egykétszer rán
gatóztak s életlenül terült el.

„Meghalt, meghalt!” kiáltá örjöngve Nyéki, s mig 
László rohant a cselédségért és az irodába, a szeren
csétlen apa szinte ájultan rogyott össze.

Hosszú időre szomorú lett a gazdag ügyvéd 
háza.

özv. Barth Antalnénak múlt csütői’tökről-pénlekre menő 
éjelen, hosszas betegség után bekövetkezett halálával. 
Az elhunytnak temetése tegnap szombaton ment végbe 
a rokonság és ismerősök részvéte mellett.

—- A Bánffy-miniszterium lemondott és 
a lemondás a korona által elfogadtatott. E hir 
járta be villámgyorsan városunkat tegnap, szom
baton reggel és kutforrása egy Farbaky István 
orsz.-gyűl, képviselőnk által polgármesterünkhöz 
intézett távirat volt. A hir való, mi különben is 
előrelátható volt. ABánffy-kormány bekövetkezett 
bukásával az „ex-Iex állapot napjai meg vannak 
számlálva és az ország ügyei és kormányzata 
a rendes kerékvágásba jő. — Az uj kabinet 
alakitasaval ő Felsége Széli Kálmánt bízta meg.

— A szandriki jelmez estély fényesen sikerült. 
Az előadásokkal egybekapcsolt tánczmulatságon a 
Teremtő tárnaiak és Szandrikiakon kívül sokan vettek 
részt Barsmegyéből különösen Zsarnóczáról, Bars-Szent- 
Keresztröl, Léváról és városunkból is többen. Az estély 
érdekességét a sok szép jelmez és az esztergomi kato
nai zenekar játéka, fényét pedig lovag Berks Róbert 
csász. és kir. kamarás a Geramb Unió képviselője és 
szeretetre méltó neje ő méltóságaik esteli 9 óra után 
történt és éljenzéssel fogadott megjelenése nagyban 
emelte.

— Breznyik János síremlékére mint Okolicsány 
Gyula, a „Magyar jelzálog-hitelbank” ügyésze révén 
értesülünk, eddigelé 615 forint gyűlt össze hálás tanít
ványai részéről. A síremlék minimális költsége 1000 frt, 
mely összeg hihetőleg rövid idő múlva meg lesz.

— A múlt keddi törv. hatósági bizottság 
közgyűlése elfogadta és a tanács javaslataihoz képest 
elhatározta, hogy a szegényalap ez évi segélyezésére 
az árva- és szeretetház alapjának kamataiból 300 frt 
adassék, hogy a városi mérnök az uj vízvezeték léte
sítése körül kifejtett munkásságáért 300 frtnyi juta
lomba részesillessék, hogy az uj vízvezeték költségei, 
mire 12000 frt volt előirányozva, 14380 frt 34 krban 
megállapiltassék, hogy a légszesznek fából leendő 
előállításának tanulmányozása czéijából Krepuska Lajos 
v. mérnök Brassóba küldessék, hogy az Ottergrundi 
tó és a Smintorin-tárna vizének vízvezetéki czélokra 
a bányakincstár által történt átengedése mellett a 
kincstár által kikötött feltételek elfogadhatók, hogy 
(ez Fekete Lajos főerdőtanácsos felszólalására történt) 
az Akadémia-utcza mélyre sülyedt járdája magasabbra 
emeltessék és kijavitassék, (mikor jön egyáltalán a 
desperátus állapotban lévő járdák általános kijavítá
sára a sor?) hogy a befásitás és legelők ügye most 
már az e czélra kiküldött bizottság előleges helyszíni 
eljárása után végleg rendeztessék, hogy a minisztérium 
által kifogásolt cselédszerző intézet szabályrendelete 
felderítő jelentés kíséretében megerősítés végett újból 
felterjesztessék, hogy az O-várban berendezett jég
verem használata és a jég kiszolgálása tárgyában 
szabályrendelet készíttessék, hogy a szatmári irgalmas 
nővérek főnöknője megkerestessék az iránt, hogy a 
városi kórházban az ápolásra apáczák alkalmaztat
hassanak. A bányaadő kivető bizottságba beválasz
tattak : Farbaky István és Kachelmann Farkas rendes, 
póttagokul pedig: Faller Károly és Sobó Jenő, a fel- 
szólamlási bizottságba: Bárdossy Antal és Pauer János 
rendes, póttagokul pedig: Schelle Róbert és Litshauer 
Lajos. A vasúti ügyben egy szőkébb körű bizottság 
választatott, melynek tagjai lettek: Szitnyai József 
elnök, Sztancsay Miklós, Altmann Imre jegyzők, Svehla 
Gyula, Heincz Hugó, Farbaky István, dr. Stuller Gyula 
Wankovits Lajos, Marschalkó Gyula, Csiba István,’ 
Greguss Antal és Leslyánszky József tagok. —■——■

Az erősebb férfi természet mégis hamarább leküz
dötte az iszonyú idegrázkódlatást, s az ő és Lászlónak, 
valamint a szerető barátnőnek, Emmának gondos ápolása 
végre megmentette a halállal küzdő Lujzát.

Lassan, lassan felépült, mit lényegesen előmozdí
tott az, hogy édes atyja kíméletesen közölte vele egy 
tervét, melyet már ama borzasztó jelenet előtt gondolt 
ki, de melynek kivitelét éppen amaz esemény akadá
lyozta eddig.

Mikor az orvos is beleegyezett, Nyéki családi 
összejövetelre hívta meg az övéit, kik közé most már 
az ő régi jó pajtását, Gombos Andort is számította. 
És mikor együtt voltak mind a négyen, a két apa 
és a két gyermek, Nyéki a következőleg adta elő 
élete történetét jó Andorjának :

„Nemsokára elválásunk után, kedves barátom, 
ügyvédi irodát nyitottam itt Budapesten. Megszerettem 
egy akkor ünnepelt szépséget. Megkértem kezét, de ő 
visszautasitetta a szegény ügyvédet. Nem tudtam le
mondani róla. Az én átkos szerelmem arra kénysze- 
ritett, hogy minden áron vagyonhoz jutni törekedjem. 
Kíméletlen, kegyetlen lettem másokkal szemben. így 
lett 5 év múlva a te jó pajtásodból gazdag, híres, 
hírhedt ügyvéd. Imádott szerelmem ekkor már nem 
utasított vissza. Talán, talán ő is szeretet már. De a 
vagyonszerzés valóságos szenvedélyem lett. Noha fele
ségem költekező életmódja roppant összegeket nyelt 
él, birtokom mégis napról napra növekedett. És midőn 
2 évre rá egy könnyelműen szerzett áthülés őt sírba 
vitte, egyetlen leányom lett szeretetem egyetlen tárgya. 
Neki minél nagyobb örökséget biztosítani volt most 
már legfőbb vágyam. De a sors irgalmatlan. Hibáztam,
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— Lyceumi hangverseny. Ha nem erkölcsi 
vétség az, ha az ember böjtben meghallgat egy iskolai 
hangversenyt, a mely tulajdonképen az ifjúságnak az 
ének- és zenéből tett vizsgálata, akkor a f. h. 25-én 
szombaton megtartandó hangverseny igen látogatott 
lesz. Az érdeklődők figyelmét különösen felhívjuk az 
énekszámokra, a melyek az ifjúság erejéhez mérten 
dallamosak, válogatottak és kiváló gonddal vannak beta
nítva. Kedves meglepetésül szolgál majd a kisebb tanu
lók által előadott symphonia. A hangverseny jövedel
méből a Zenetársaság most is mint máskor — juttat 
a honvédszobor alapnak. Jegyek előre válthatók Joerges 
és Márkus uraknál.

— A járványról sajnálattal konstatálhatjuk, hogy 
csökkenőben nincs és az iskolákat továbbra is zárva 
fogják tartani.

— Pénzintézeteink igazgatósági gyűlései. 
A selmeczi takarékpénztár igazgató választ
mány múlt szerdai gyűlésén elhatározta, hogy a Németi— 
Selmeczi vasútra 10000 frt, a honvédszoborra 1000 írt 
megszavazását fogja a közgyűlésnek indítványozni. Ezen 
utóbbi összeg tiz éven át 100 frtos részletekben lesz 
fizetendő. A selmeczi népbank igazgató választ
mánya a marczius 21-én tartandó közgyűlésnek azt 
fogja javasolni, hogy a Németi—Selmecz közötti vasút 
építési czéljára 2500 írttal, a honvédszoborra pedig 
500 írttal járuljon hozzá az intézet. Ezen utóbbi összeg 
szintén 10 évi részletekben fog fizettetni. A már mar
czius 22-től fizetendő osztalék részvényenkint 7 frltal 
lesz megállapítandó. Ha valamely esetben áll az, hogy 
„bis dat, qui cito dat“ akkor a honvédszobor javára 
teendő adományoknál áll az. Minek fizeti e két pénz
intézet tiz évi részletekben az 1000 s illetve 500 frtos 
adományát ? Hiszen ha már e hazafias czélra szánta 
ez összeget, ne nyújtsa ki annak fizetését egy évtizedre 
és ne halassza el ez által a honvédszobornak lehető
leg még ez évbeni felállítását.

— A kútba fűlt. Özv. Vagaday Józsefné szül. 
Trnka Katalin e hó 16-án este a laKása udvarán levő 
kutból vizet akart meiiteni, de oly szerencsétlenül járt, 
hogy a kútba beleesett s mire onnét kihúzták, már 
meg ,volt halva. Halálát fulladás okozta. A nyomban 
megejtett rendőri vizsgálat kiderítette, hogy a végze
tes esetet a nő saját vigyázatlansága idézte elő.

— A Szitnya-Osztály választmánya e hó 17-én 
gyűlést tartott Szitnyai József polgármester elnöklete 
mellett. A választmányi tagok szép számban jelenlek 
meg és a múlt gyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesí
tése után Tírts Rezső ügyvivő alelnők beszámolt az 
egyleti kezelési ügyekről, kiemelve, hogy bizony sokat 
kellene az egyletnek a turistaság érdekében még tennie, 
de ebben a pénz hiány akadályozza meg. Épen ezért 
elhatározta a választmány, hogy a szomszédos megyék 
az egylet istápolására megkerestessenek és a pártoló 
tagok dija 50 krtól egy ftra felemeltessék. Elhatároz
tatott továbbá, hogy az utak és források a tavasz be- 
álltá után kjtisztitassanak, az Ó-város körüli uj séta
hely rendeztessék a Szklenó fürdőbe vezető gyalog ut 
kijavitassék. Felolvasások rendezésére Király Eruő 
elnöklete alatt egy szükebb körű bizottság választatott. 
A város valamint Vihnye fürdő igazgatósága meg 
fog kerestetni hogy az egyletnek clichék, táj képek be
szerzésére és ez által a nyaralási ügy előmozdítására 
segélyt nyújtson. A helynevek megmagyarositása ügyé
nek végleges és érdemleges eldöntése iránt a város 
újból meg fog kerestetni, Ezen felül elfogatatott a Csiba 
István egyleti pénztáros által benyújtott múlt évi szá
madás és a jövő évi költségelöirányzati tervezet, mely 
szerint előre nem látható kiadásokra 60 frt marad. A 
múlt évi egyenleg 3 frt 07 krt tesz ki. Nagyon óhaj
tandó volna, ha ezen városunk és vidékünk fejlődésére 
oly üdvös befolyást gyakorló egylet tagjainak soraiba 
mentői többen lépnének be és annak érdekeit előmoz
dítanák.

tehát bűnhődnöm kell. A kinek szereztem, visszauta
sítja ezt a vagyont. Lujzám a mai naptól kezdve 
szegény!“

Nyéki a mellékterembe ment s onnan egy alapitó- 
oklevéllel és egy tervrajzzal tért vissza. Azután igy 
folytatta:

„Magamnak, mint becsületes munkám gyümölcsét 
visszatartva 50000 frtot, egész vagyonomat egy szere- 
tetház felépítésére és fenntartáséra adom, hogy abban 
100 olyan szerencsétlen embertársam találjon biztos 
menedéket, ki önhibáján kívül jutott koldusbotra/

Nem folytathatta tovább. Megrendült egész való
jában. De a többiek is az ö látásán.

Végre Lujza szakította meg a kinos csendet. Oda
rohant édes atyjához és kezeit ezer csókkal halmozta 
el. Nyéki pedig soká, soká keblére zárva tartotta sze
retett gyermekét. Azután igy szólította meg:

És most, kedves Lujzám, azt kérdezem tőled, mint 
szegény leány is visszautasitanád-e ezen ifjú kezét ?“ 

„Nem!“
„És te, Gombos László, feleségül vennéd-e a sze

gény Nyéki Lujzát is?“
„IgenP ujjongott ez. A két apa pedig örömmel 

nézte a két ifjú, szerető szív egybeolvadását.
De Nyéki nem mondott el még mindent. László

hoz fordult:
„Fiam, ha akarod, átveheted irodámat, de a sa

ját neved alatt folytasd és más városrészben."
Azután régi jó pajtását átölelve, igy szólt :
„Mi ketten pedig imádkozni fogunk az irgalom 

Istenéhez, hogy gyermekeink mindig szeressék egymást 
és embertársaikat is.“

— Az ipolyság—korponai h. é. vasút annyira 
elkészüli, hogy a közforgalomnak legközelebb át fog 
adatni. Ézen vasútvonalon a megnyitás napjától kezdve 
mindkét irányban 2—2 vegyesvonat fog az alantabb 
olvasható menetrend szerint közlekedni, melyek közül 
a 6812. és 6813. számú vonatokban az Ipolyság— 
Korpona és Korpona—Ipolyság 282. számú kalauzposták 
fognak közlekedni, s ezek az összes postaküldemények 
továbbításával foglalkoznak, mig ellenben a 6811. és 
6814. sz. vonatok vasúti kalauz közvetítése mellett 
csakis levélzárlatok szállítására használtatnak fel. 
Selmeczbányát illetőleg annyiban érinti ezzel változás, 
hogy a mostani Németi—Berencsfalu selmecsbányai 
kocsiküldönczjárat, mely az ipolysági anyagot hozta, 
a megnyitás napjától kezdve a mostani d. e. 8 óra 
30 perez helyett d. u. 1 óra 15 perczkor fog beérkezni 
ide s visszaindul Németire d. u. 4 órakor. De amennyiben 
itt csakis a másnap reggeli 6 óra 40 perczkor induló 
6811. számú vegyesvonathoz csatlakozik, melyben vasúti 
kalauz utján csakis levélzártátok lesznek közvetítve, 
Ipolyságra ezen járat utján csakis a levélpostai kül
demények érkeznek be d. e. 8 óra 20 perczkor, a 
kocsiposta csomagok visszamaradnak Németiben a 
d. u. 2 óra 27 perczkor induló vonathoz, vagy esetleg 
innét kerülő utón Garamberzencze—Léva—Csatán át 
fognak indíttatni. A Budapesten megjelenő tápokat 
Korpona Zólyomon át, a jelenlegi Zólyom—korponai 
kocsijárattal még aznap d. u. 4 óra 55 perczkor fogja 
kapni, de Teszér, Gyügy és Felső-Szemeréd már csak 
másnap reggel. Szent-Antal—Berencsfalu és Németi— 
Selmeczbányán át ugyancsak aznap fogja a Budapesten 
megjelenő napilapokat kapni a Selmeczbánya—Németi 
járat utján, mely innen d. u. 4 órakor indul s este 
7 órakor ér Németibe.

Vasúti menetrend.
Ipolyság—Korpona. Korpona—Ipolyság.

6814 számú 
vegy.vonat

6812számu 
vegy. vonat

Állomások.

0811 számú 
vegy.vonat

6813 számú 
vegy.vortat

erk. indul érk. indul érk. indul érk. indul
0. P oJpL ó. P- ó.|p. ó P- ó. P- ó.| P- ó. P-
_ _ 657 Ipolyság 8 20 4 5

7 17 722 10 6 10 11 Hont Tompa-■ 7 55 8 _ 3 42 8 45
7 34 7 36 10 23 10 24||E. Szalatnya (m.r.h-1 7 42 7 43 3 29 3 30
8 1 8 9 10 50 10 58 Teszér 7 6 7 18 2 53 3 5
8 41 853 ÍJ 30 11 42 1 Hont Németi 6 55 6 40 2 22 2 27
9 32 —1 12 21 -

■ Korpona — 5|58 — — 1 45
— Felülfizetések. A selmeczi polgári dal- és 

zenekör e hó 4-én tartott hangversenyén felülfizettek: 
Krausz Kálmán 1 frt, Fekete István 1 frt, Vincze N. 
1 frt, Imler János 1 frt 50 kr. összesen 4 frt 50.

— A steingrubeni „báld“ invitáczios képekkel 
ékesített czédulái (paksus) már kiadattak és igy szól
nak : Dicsértessék ! Invitáló-Cédula vagyis Belépő Igaz
ság (Paksus) Mejben mindeneknek a kiket mögillett, 
öregek és ifjak, asszonyok és lyányok — tudomására 
hozatik, hogy a Nemes és Nemzctes Steingrube Nagy- 
kösség 1899-iki esztendőben Krisztus Urunk születése 
után tavaszelő (mártzius havának 4-ik napján tartja 
az Báldot . . . ! (Tánczos Czéczót.) Ennek a paksus- 
nak az erejinél fogva mindenek a kik nem sokallyák 
az taksát, együhetnek tánezot ronnyi, vagy pediglen az 
kakas ülőről néznyi az nagy vigasságot, hogy otthun 
emondhassák hogyan ment végbe az tánczos Czéczó 
az subickos pádimentumon. Nagy nap lészen akkor, 
hát a pógárság húzza föl az ünneplő ruháját a fehér 
nép peniglen a legszebbik prusliját és bokor ugrós 
szoknyáját, mán azt a mit az Nakkösségbe, meg a szip 
magyar fődön tálunk, mer hát e van a legénynek az 
kedvire. De ha valaki etanuta vóna az úri módit, 
csak gyüjjék úri ruhába, szívesen láltyuk mi úgy is. 
A fizetség az következő lészen: á ki az kicsubickót 
pádimentumot akarja taposnyi és koptatnyi fizessék 
233 fillért, a kik peniglen az kakas ülőről akarják vé
gig néznyi az vigságot, — mivelhogy oda főn jó meleg 
lészen, osztég az topánjok talpát sem koptatják azok 
fizessenek 297 fillért. Ha a tánczos Czéczó jövedel
méből marad ojjan pénz a kit nem kék kiadnyi, hát 
mán arrul is dondoskodott az Bőcs Kupaktanáts; még 
peniglen jótékonyságra fogja adnyi, az szomsédságba 
lévő hasonfajtáju de sínylődő kis-községnek. (Akadé
miai ifj. kör.) Az Báld az Nakkösség csárdájának szépen 
kimeszelt nagy szobájában lészen áz árendás zsidónál, 
(Vigadó) és kezdődik eslve 8 órakor vige penig csak 
akkor legyik, mikor az bíró ur mongya. (Soha!) Kelt 
Steingrube, 1899. év dinomdánom havának valamelyik 
napján, salyát tulajdon kezével Vassányi Mihály Están 
biró ur. Gombossy Gyula s. k. feőpenna. Ezután követ
kezik az báld rendezőinek névsora rang és állás szerint.

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

= czlpészüzletét és dusválasztéku czipőraktárát = 
az Ezüst-utczában levő Jezsek-féle házba (alsó gyógy tár mögött) helyeztem át és az eddigi 
szakavatott szabászt ott is alkalmazni fogom.

Kérve a nagyrabecsült támogatást maradok
Kiváló tisztelettel

Özv. Langauer Józsefné.

— Az ismeretlen süketnéma, kiről megírtuk, 
hogy a hodrusi rendőrbiztos szállitatta be, eltűnt a 
rendőrkapitányi hivatal előcsarnokából s máig sem 
került meg. Bizonyára jobbnak találta az arany szabad
ságot élvezni, mint a zárt levegőt. Az is' lehet, hogy 
haza tatáit, mihez szerencsés utat kívánunk.

— A vízvezetékhez felhasználni szándékolt 
bányatáró vizeket Schelle Róbert akadémiánk jeles 
tanára analysálta, minek, eredménye, hogy a Sobó és 
Mór tárónak vize hallatlan rósz. Ez utóbbinak köb 
centiméterenkint 8300 (nyolezezerháromszáz) káros ba- 
czillusát leheti konstatálni. A többi tárók vize alkalmas 
vízvezetéki czélokra. Az is biztosan kimutatható, hogy 
mentői magasabban és beerdősitett részen van a for
rás, annál jobb és tisztább a vize. Az érdekes vizsgá
latról a tudós tanár kimerítő jelentést tett, mely a köz
gyűlésen felolvastatott. A vizsgálat összes költségei 
300 frtot tettek ki.

— Épületanyag-raktárt szándékozik már leg
közelebb létesíteni Selmeczen egy ismert nagy ezég, 
melynek megbízottja Weinert Dávid a Dolina bérlője lesz 
és már is gondoskodva van raktárnak alkalmas helyi
ségről. Ez tehát — a Wünsch Róbert ezég után — a 
második ezég, mely itt épületanyag-raktárt akar fel- 
átlitani. így hát tatán az építkezések dolgában is lassan 
boldogulni fogunk.

— Uj nyomdát nyit Selmeczbányán, a magas 
ház földszinti bolt helyiségében, Blayer Adolf eddigi 
munkácsi nyomdász „Pannónia nyomda1' ezég alatt 
Az uj nyomda már legközelebb be lesz rendezve és 
megkezdi működését.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Sak esudno je, hogy nálunk banyikoknál mennyit kell tenni 

zis szolgálni, mig pán zinzsellér kapja jutalmat zéletet koezkáztató 
munkájáért. Zis styavniezki meszki dóm már zannyira gazdag, 
hogy nem is két zévi munkáért, zis povinosztot kell megcsiuálnyi’ 
zagya 300 frt jutalmat zis nem tud szeginyeknek 300 frtot zadnyi 
sak zugy, hogy zárva- és szeretetházbul viszi zasztat el. Hej, bo 
prisszám [ zesz nem jól fogja végződnyi 11 Mennyi jutalmat fogja 
zosztogatni a nagy vízvezeték elkészítésénél?!

Meszki pánok sak nem zakarják gondolnyi zárrá, hogy sok 
beszid nem sokát zéri, mert „vrecsi sza vravija a ehlieb sza je. “ 
Kekünknek sok beszid helyett kell a — kenyir.

Zelmult a farsang; volt mindenkinek mnlatsága; sak szeginy 
Náezkók töltötték farsangot hideg kövek zis sötét zéjszakában, lent 
bányában ... zis ha felkerültek, sak bolonditó gájsztot zittak 
Abi ho pán boch potresztau zaki ezt a nyomorúságot zokozó zitalt 
kiokoskodta zis megengedi zeszt a mérget kimérnyi. Majd rájuk 
zis rákerüli a sor — lem türelem, majd zazoknál is rongyos 
nadrágot terem!

Zenyim jó zismerős, a Drosgyák, ki van már proveziáns 
tanácsolja: „Náczkó ne zokoskodj semmit többet, mig „zekszi-lekszi“ 
blázni zállapotok tartanak. Zigy hát sak nem zokoskodom, sak 
majd később. Zaddig is: „Poohvalen!*1

NYILT-TÉR.*

Nyilatkozat.
Több rendbeli olyan eset jutott tudomásomra, 

hogy velem semmi néven nevezendő össze
köttetésben nem ál’ kereskedők gazdasági- és 
egyéb magféléket, különösen répamagvakat mint 
Mauthner-féle magvakat hoznak forgalomba.

E miatt kötelességemnek tartom, egyrészt a 
gazdaközönség tájékozásául, más
részt a magszükségletüket nálam bevásárló 
kereskedők érdekeinek megvédéséül 
kijelenteni, hogy a vidéki ismételadóknál csak 
azon gazdasági és kerti magvak tekinthetők való
ban czégemtől származóknak, melyek vagy

az én ólomzárammal
vagy egy álló 

medvét jelképező 
törvényszékileg bejegyzett védjegyemmel, vagy 
mindkettővel ellátott zacskókban vagy zsákokban 
vannak.

Mauthner Ödön
es. és kir. udvari szállító 

magnagykereskedés 
Budapest, VI., Andrássy-ut 23. sz.
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Selmeczi felfrissített friss újság.
A múlt számunkban közölt közgyűlési póttárgysorozat egy

hangúlag elfogadtatván, mint végrehajtandó rendeleteket a követ
kezőkben közöljük:

1. Az uj akadémia ez idő szerint meg nem vehető járvány-kórház 
czeljaira, e helyett apáezák alkalmaztatnak ápolónőkul.

2 A Seltnecz—Németi vasútnak egyelőre egy vágányává való
kiépítése kérelmeztetik.

3 Mindenki köteles az őralánezán, ha az nincs — a kislajbi
zsebében, ha az sincs — egy madzagon a nyakán egy kézi 
legújabb szerkezetű köpőládát v. tálat .hordani a tüdővész 
terjedésének megakadályozása végett.

■t. Minden nyaraló részvényes köteles ez idei szelvényére kapott 
osztalékát a honvédszoborra felajánlani.

5 A vörheny járvány meggátlása czéljából az egész lakosság az 
utezákra tereltetik és szivattyúkkal desinfieiáltatik.

6. A városháza falát támasztó létra örökre ott hagyatik, hogy mindenki 
kerüljön és ezáltal a városháza iránti respektus fejlesztéssé!,.

7 A város közönsége figyelmeztettetik, hogy — mivel a beteg 
rendőrség felgyógyult, ismét kellő rend legyen.

8. Mivel atavasz megnyílt, a városi iskolákat már nem kell megnyitni.
9 Mindenki nyugodt lehet, az idén még nem lesz vízvezeték.

10. Az „erdei belzet“ alatt a városi erdőkben felejtett levágott 
tűzifa értendő, mely megrothadt és nedves mivoltában 
„külzet“ elnevezés alatt a publieumnak eladandó.

Jó konyha, kitűnő italok, előzékeny kiszolgálás
íi Hótli-féle ven<le<>lotoeii.

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

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

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

Kitűnő tisztelettel

I
Üzlet-átvétel.

A midőn van szerencsém a mélyen tisztelt közönség nagyrabecsült tudomására hozni, hogy az 
igen jó üzleti hitnek örvendő

Glücksthal Gyula-féle

átvettem és azt

„Glücksthal Gyula utódja"
czég alatt tovább vezetni fogom, egyben vagyok bátor arról értesíteni, hogy áruházamat a legújabb, legdiva
tosabb és legjobb áruezikkekkel 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 kielégítő, dusválasztéku áruk raktáron tartása 
és eladása által mindkoron főlörekvésem leend nagyrabecsült vevőim teljes megelégedését kiérdemelhetni.

Kérve tehát, hogy azon támogatással és bizalommal, melylyel üzleti elődömmel szemben a n. é. közön
ség viseltetni szives volt, engemet is kitüntetni kegyeskedjék, maradok Kitűnő tisztelettel

Üzletemben egy jó házból való tanuló azonnal felvétetik. ^VeiSZ Simon. !

240 füzetben.
Több füzet semmikép sem lesz.

Hetenkint egy füzet fog 
közrebocsáttatni.

E g y - e g y füzet ; r i 
30 kr.

A füzetes kiadáshoz diszo il < - 
kötési táblák szállitatnak

Megjelenik füzetes 
kiadásban is

i," Megjelenik tizenkét 
kötetben

Képes diszmü a müveit közönség számára.
ÁLDÁSSY ANTAL, BOROVSZKY SAMU, FÖGARASSY ALBERT, GERÉB JÓZSEF, 

GOLDZIHER IGNÁCZ, GYOMLAY GYULA, MIKA SÁNDOR
közreműködésével szerkeszti

MARCZALI HENRIK
Mintegy 2500 szövegképpel, 500 miimelléklet,tel, 60 színes mülappal 

50 történeti térképpel, 8500 szövegoldaliul.

famentes, tehát soha meg 
nem sárguló papíron.

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

vászon táblával,

S fr-t.
Minden négy hóban ogy—egy 

kötőt jelenik meg.

fi |(agy Képes Világtörténet megszerezhető:
a) Füzetes kiadásban hetenkinti 30 kros füzetekben 

minden rendes hazai könyvárusnál.

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

rendelések a helyi k&nyvkeraskedishsz vágj alélirt kiadókhoz mtízeodSk.

Tájékoztató képes prospektust
vagy

mutatvány füzetet 
ingyen és bénmentve 

küld a mii kiadóhivatala

Budapest, Vili., Üllői-ut 18. szám.

*

yr Jíagy Képes Világtörténet czcija.
Jelen mannával 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.

Jhgy Képes Világtörténet iiiusztrácziőí.
A Nagy Képes Világtörténet összes iiiusztrácziőí 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 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 mű' kiadására egyesült két könyvkiadó intézet bizalommal ajánlja, tehát nagy, 

magyar vállalatát a nagy magyar közönségnek.

Franklin Társulat
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda, J

Révai Testvérek
irodalmi intézet részvény tár saság.

Előfizető gryüjtuőlc szivesktjdjenek a kiadóhivatalhoz foi»dixlni

Nyomatott Jocrges ígost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán l»9u.
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