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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

■ZEBKEaZTÓSÉG:
Hóra a lap azallami réazát illető unuden 

közlemény intézendő :
Török-utoza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

— Nyilt-tér soronkint 20 kr. — 

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre

. Fél évre
I Negyed évre

Egye* szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az elő tizet ének, hirdetési éa nyilttén 

díjak küldendők :
Landeiman B. könyvnyomdája.

Osztály-gyűlölet.
Egy alkalommal az urasági aratók nem 

teljesítették úgy a munkát, mint azt a gaz
datiszt kiválttá, de különben erről a szerző
désben szó sem volt, azért dorgálása végén 
a következőképen fakadt ki: . .......................
hiszen a becsületre is kellene valamit adni.“

„Tekintetes uram a becsületet tetszik 
mondani ? Hát kérem alásan nem ilyen 
szegény embereknek való az, hanem az 
uraknak, a kik gondját tudják viselni.“ 

íme a kor jellemzése. Ennek az egy
szerű munkásnak ez a mondása nagyon 
drasztikusan bár, de teljes igazsággal jellemzi 
a mai társadalmat. Az a bizonyos becsület 
csak nagyon ritkán fordul elő annál az 
osztálynál, mely a mezei munkások zömét 
képezi. Már pedig ez nagy hiba, mert az 
határozottan osztály-gyűlöletre vezet.

A nép zöme ellensége az urnák meg
különböztetés nélkül, nem tekintve azt. hogy 
az a hivatalnok, ügyvéd, orvos, tanító és 
jegyző csak épen oly munkása a nemzetnek 
mint ő, hogy annak épen úgy kell küzdeni 
a megélhetésért mint neki, hogy azok hiva
talos felelősége százszorta nagyobb és fonto
sabb s jogai mégis ésak azok mint az övéi.

Ez az osztály gyűlöl mindenkit, a ki 
csak nadrágot visel. Nem tekinti azt, hogy 
annak a nadrágos osztálynak vannak olyan 
tagjai, melyek nélkül nem tudna megélni.

Mi hát annak az oka ?
Ha visszapillantunk a történelem régi 

korszakára, csak egyetlen egy néplázadást 
vagyunk ott képesek felfedezni t. i. a Dózsa 
féle lázadás az, mely határozottan osztály- 
harcznak nevezhető, mert hiszen az a véreng
zés, mely a század elején volt, mikor a nép

T ARCZA.
Hotye Juon husvétja.

— Elbeitzéléfl a inárainarosi oláhnóp életéből.

Hotye Juonnál sem derekabb, s, 111 ügyesebb, 
sem becsületesebb nem volt az egész faluban.

Mikor ünnepnapokon széleskaritnájn, bőkre 
tás kalapjával, patyolatingében, rózsákkal kihintő 
zett újdonatúj tyeptárjában, ezif.ui sallongos tüsző 
jében, ropogós piros csizmájában felballagott a 
domb tetőn épült tágas, gyepes udvarára, bizony 
mindenik eladó leánynak megakadt rajta a tekin
tete. Még a bitó kényes leánya is édes örömest 
állott volna vele szóba, Itt Hotye Juon arra 
érdemesítette volna.

Da ö szegénysége tudatában, megelégedett 
Kondra Parászkával, a ki napszámmal kereste 
mindennapi kenyerét özvegy édes anyjával együtt, 
de szebb volt, legalább az ö szemének, minden 
leánynál, a faluban. El is határozta magában, hogy 
azt a leányt azonnal feleségül veszi, mihelyt a 
lakodalomra valói pénzt összekuporgatja.

Azonban mikor már a pénze csengő tallérok 
bán együtt volt s mikor már l’arászka is bele
nyugodott szándékába, akkor vette észre, hogy 
nagy bökkenője van a dolognak. A pópa tudni
illik nem akarta addig összeesketni őket, mig 
Juon a sorozáson át nem esik.

No de mi ezt illeti, bízott Hotye Juon ab
ban, hogy öt, mint egy kis kunyhó és nehány 
darabocska féld árván maradt birtokossá!, majd 

azon hitben, hogy az urak a kutakat mér
gezik. ilv elvetemedett módon gyilkolt, egye
dül csakis a tudatlanságnak tulajdonítható.

Epén azért megfogj lattannak látszik e 
gyűlölet most már, mikor a nemzet elismerve 
a nép jogait, a nyugati kulturállamok állás
pontjára helyezkedett. A nép tulajdonába 
jutott annak, a mi eddig csak haszonbérlet 
volt ni nézve, megengedtetett neki a vagyon
szerzés, szilvái egyenjogú lett a mágnással, 
a nemessel vagy a szabad polgárral. Külö
nös tehát, hogy épen most terjed az osztály
gyűlölet oly rohamosan.

Hogy ezt megérthessük be kell pillan
tanunk a nép életébe, meg kell ismernünk 
annak szokásait, gondolkozásmódját s mind
azon rugókat. melyek befolyást gyakorolnak 
a nép szellemi életére.

A nép a maga természetes egyszerűsé
gében becsületes és tisztességes mindaddig, 
mig valamely idegen behatás következtében 
ez útjáról el nem tereltetik. Es itt első sor
ban a vallástalanságot kell figyelembe venni. 
A vallástalanéig nem a néptől ered, hanem 
a társadalom félművelt egyéneitől, kik e fél
műveltség behatása alatt állva nem ismerve 
önerejüket, a mai pongyola és trágár iroda
lom azon termékeit szerelik leginkább ol
vasni, mely nekik, illetve az. ő ferde gon
dolta >zásmódj tiknak legjobk.au megfelel. Ezek 
az emberek, mert nagyon sokat tudnak be
szélni és épen azért kitűnő kortesek s mint 
ilyenek, leginkább érintkeznek a néppel s 
hogy saját énjüket állíthassák előtérbe, má
sokat, különösen azok tekintélyét igyeksze
nek lerombolni, kiknek hivatása a nép szel
lemi és erkölcsi nevelése. A másokról elmon
dott rosszat inkább hiszi el a nép, mint a 
jót. Ez pedig onnan van, hogy a nép az ő 
gyermekét már kis-korától fogva bizalmat

csak felmenti valahogy a törvény a tavaszi soro 
záskor, mint másokat.

Talán fel is mentette volna, ha lett volna 
szószólója az urak előtt, hanem annélkiil bizony 
kimondták rá a végzet s „Tauglichot.“

Szomorúan adta elő otthon a síró rívó 
Parászkának és beteges anyjának szörnyű helyze
tét. De azért nem esett kétségbe.

— Tudod mit, éd< s Párás kánt ! En téged 
azért nem foglak ám elhagyni. Hiszen isten előtt 
úgy is a magaménak tartalak már. Eskümmel is 
annak fogadtatlak akárhányszor. Annál fogva beteg 
édes anyáddal együtt ide veszlek benneteket a 
hajlékomba. Legalább mig majd oda leszek, nem 
kell a más üszk- farkán kuezorognotok s a va 
gyonkámat is gondozni fogjátok.

Szegény beteg Kondráné szívesen beloegve 
zett ebbe. Hiszen Jaont becsületes embernek ös 
merte mindég, a ki őt is, l’arászka lányát is 
becsülni fogja.

Alig költöztek azonban Parászkáék a .ínon 
lakásába, a régóta sorvadó Kondránét temetőbe 
vitte a tavaszi levélfakadás.

A két fiatal egyedül maradt .’
Gyorsan rohanó pillanatként múlt el tőlük a 

tavasz és utána a nyár. Itt volt az ősz, a mikor 
Juonnak be kellett rukkolni ezredéhez.

Parászka könnyben csillogó tekintettel jelen 
tette a bucsuzáskor, hogy anyának érzi magát.

Hotye Juon nem rettent meg a tudósítástól, 
ő örült neki.

Aztán a katonaságnál minden erejét, minden 
tehetségét megfeszítette, csakhogy mielőtt a három 

lannak neveli, látva azt. hogy az tinik egy
mással szemben bizalmatlanok esodálkozlia- 
tunk-e azon, hogy a nép éppen azért bizal
matlan az urak iárányában.

„Fejétől ... a hal“, mondja a köz
mondás s ez nagyon találó jelen körülményre.

Ezek az emberek terjesztik a nép kö
zött a vallástalanságot, mely szülőanyja az 
erkölcsi sülvedésnek.

Aztán jönnek a különféle választások, 
melyeknek idején, csakhogy egyik-másiknak 
czéljai sikerüljenek, parolázik és pacsizik az 
ur a néppel: de ha czélját elérte, nem ismeri 
többé. Ez oly hiba a társadalomra, mely' 
elkeseríti a népet és szorítja az elégitletlen- 
séget.

Sok, nagyon sok körülményt lehetne 
még felhozni, mely az országgvillöletre te
reli a népet. Am czélunk csak az volt, hogy 
ezúttal rámutassunk azon bajra, mely a tár
sadalmat fenyegeti.

De nemcsak a nép és a nadrágos elem 
között van ily gyűlölet, hiszen ha megfigyel
jük a szoczialis mozgalmakat, azok nem is 
a néptől erednek, hanem a munkásosztály 
azon részétől, mely szellemileg magasabb 
fokon áll.

Tekintetbe kell itt venni minden körül
ményt s hogy a bajt orvosolhassuk, meg kell 
állapítani a diagnózist: mert csak akkor lehet 
ellene gyógyszert alkalmazni, de nem a 
csendőr szuronyát, hanem 'a valláserkölcsi 
nevelést.

Czimkórság.
Folyton hangoztatja mindenki demok

rata voltát Magyarországon, azután sehol 
annyit nem vétkeznek a demokrata-elvek 
ellen mint nálunk. Erősen dühöng a rang.

esztendeje letelnék, szabadságra bocsássák, otthon 
hagyott Parászkájához, csakhogy Parászkával 
együtt minél előbb láthassa az ismeretlen teremtést, 
a kinek isten után létet adott.

Mint kiképzett katonát, szabadon is bocsáj- 
tották egy esztendő múlva.

< Hí milyen öröm volt megérkezése napján a 
kis kunyhóban. Gyügyögő kis fia is hangos neve
tésre fakadt a látásán. Parászka pedig sirt örömé
ben.

A szószátyár falubeliek aztán sugdostak róluk, 
görbe szemmel néztek rájuk, de mit törődtek ok 
a faluval, az egész világgal boldogságuk édes 
érzetében.

A Juon kettőzött szorgalma és a Páraszka 
takarékossága következtében az igazi megelégedés 
tanyára lett az egyszerű gunyhó hónapokon keresz
tül. Csak az hozott rá ismét borút, hogy Juont 
tavaszra megint berendeltek. Epén husvét barma 
dik napján kellett volna indulnia.

Juon annak okáért erre az ünnepére minden 
tőle telhetőt beszerzett a házhoz. Parászka szomo
rúan. de teljes készséggel sürgölődött a bevásárolt 
élelmiszerek elkészítésében. Aztán husvét első 
napján, ragyogó reggelen, csinosan felöltözködve, 
egyszerű vesszőkosarába rakta a húsvéti lakoma 
kész tárgyait s úgy vitte a templom elébe, hogy 
a pópa megszentelje.

Azonban alig foglalta el helyét a locsogó* 
fecsegő asszonyok sorában, a goromba egyházfi, ki 
már egy kissé kapatos volt á mégdézsmált kosarak 
mézes pálinkáitól, durván megszólította.

legjobk.au
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a czimkórság betegség* a társadalom minden 
rétegében.

A föváros bán, vidéki nagyobb városok
ban ma már minden jól öltözött ember nagy
ságos ur, vidéken az olyan ember, a ki 
nyárban is nadrágban jár, a „tekintetes ur“ 
czimére hallgat. Sőt ez a czim pu«ztulóban 
van, mert már a vidéken is általában ter
jedni kezd a „nagyságos" divata. Volt egy 
mágnás képviselőjelölt, a ki választóit igy 
szólította meg: „tekintetes parasztok11, a mi 
nekik bizonyára jobban tetszett, mint mikor 
„felséges népnek11 czimezték.

A nagyságos urak száma is annyira 
megszaporodott már, hogy az olyat, a kit 
ez a czim valóban megillett is, már restellik 
ennek ezimezni, hanem méltóságos urnák 
szólitják. Ha igy haladunk, rövid idő múlva 
annyira előre toljuk egymást czimekben. 
hogy mint Olaszországban mindenki, a ki 
nem jár mezitlen lábbal: „eccelenza“, úgy 
nálunk mindenki fbnséges, vagy legalább 
kegyelmes ur lesz.

Igaz, hogy a rang- és czimkórság ellen 
a társadalom tehet legtöbbet, igen nagy sze
repe van azonban a törvényhozásnak, a kor
mánynak és a hatóságnak is. Sajátságos, 
hogy éppen a hadseregnél vannak száműzve 
a czimzések úgy az egyéneknél, mint a hi
vatalokkal szemben. A legutolsó ujoncz is 
egyszerűen „ezredes urnák11 szólítja ezred
parancsnokát minden további czimzés nélkül, 
ugyancsak igy említik a katonai hatóságo
kat is, még a legfelsőbbet is.

A polgári hatóságnál azonban el nem 
maradhat a czimzés. A minisztériumhoz be
adott iratokat meg kell spékelni kivűl-belűl 
„nagyméltóságu11 czimzésekkel. A kúriának 
is nagyméltóságu, — holott bírái méltósá- 
gosak. A kir. tábla tekintetes (ezt némelyek 
kevésnek tartva, „nagytekintetűnek- bzime- 
zik), birái azonban nagyságosak. A törvény
hatóság, th. bizottság, az árvaszék stb. stb., 
mind tekintetes. Még a községi elöljáróság 
számára is találtak fel czimzést: „az érde
mest-.

Miért ne lehetne úgy, mint a hadse
regnél történt, elrendelni, hogy hivatalos 
iratokban úgy magános-, mint hatóságok 
részéről a fölösleges czimzések mellőzendők ! 
Ez egyszerűrilsitené az eljárást s megfelelne 
a demokrata elvnek. Ha pedig mégis valami 
ezimzéssel akarna valaki élni, tanuljon a 
képviselőháztól. Ha Magyarország képviselő-

—
— Hit te Parászka mit keresez itt a becsű 

letes asszonyok sorában ?
Parászka szemére húzta piros kendőjét, elfor

dult a goromba egyházfitól és nem felelt a kérdé
sére.

A mire az egyházfi még jobban felbőszült 
s indulata hevében megfogta a Parászka rakott 
kosarát s kilökte a templom lejtős udvarára, úgy 
hogy annak czifra piszkált, hintés tojásai s fel- 
pintlikizott üvegei lcgurultak a kerítés vizes 
árkába.

Természetesen, hogy ebben nagy örömét 
találta a jelenlevő női közönség és hangos neve 
tésben tört ki.

Szegény Parászka a roppant szégyentől elfő- 
gédott szívvel hangos zokogásra fakadt s drága 
holmiait a tett helyén hagyva, sietett haza elpa
naszolni a dolgot Juonnak.

A Juon csendes jó lelke felháborodott erre 
a rettenetes sértésre ; nem is szólott egy szót sem 
a Parászka vigasztalására, hanem lopva kisurrant 
az ajtón és sietett a templom udvarára, hol még 
folyvást az ő Parászkája esetén mulatott a közön
ség a goromba egyházfival együtt.

Nekibusultában kilógatott az alacsony kerí
tésből egy súlyos karót s úgy sújtott vele végig 
a nevető egyházfi fején, hogy élettelenül terült el 
a földön azonnal.

Aztán ment a bíróhoz, kérte, hogy tegyék 
rabbá, zárják börtönbe, Ítéljék halálra, de azt 
sohasem fogja tűrni senki fiának, hogy az ő sze
retett Parászkáját valaha valaki ilyen goromba 
módon sértegesse.

Az isten, a ki mindeneket lát, ő tudja leg
jobban, hogy milyen tiszta annak becsülete. 

háza megelégszik a „tisztelt11 czimzessel, 
beérheti ezzel bármely rendezett tanácsú 
város közgyűlése is. Semmi szükség arra, 
hogy dikciók bevezetése ez legyen: „Tekin
tetes (pláne nagyságos) polgájmester ur ! 
Tekintetes közgyűlés !“ Teljesen elegendő 
véleményünk szerint a „Tisztelt közgyűlés11 
megszólítás, benne van az elnök is és sem 
vele, sem mással nem esik tiszteletlenség.

A hatóságoknak kellene elkezdeni n 
czimzések üldözését, mert hiszen egyes em
ber, ha elhagyogatja a czimzést, arról nem 
azt mondják, hogy demokrata, hunéin azt, 
hogy goromba, vagy neveletlen. Egyetlen 
embert ismert e sorok Írója, a ki követke
zetesen mellőzte a czimzéseket; minisztert 
sohasem szólitott kegyelmes urnák, senkit 
sem nagyságéit (férfit), mindenkit nevével, 
vagy állásával szólitott, csak az urat tévé 
hozzá; igy járt el levelezéseinél is.

Mi pedig tekintetes, nagyságos és mél
tóságos demokraták boldogságot találunk 
egymás felezimezgetésében s alkotunk egy 
nehéz tudományt, a czimzések tanát; ma 
már egész tudomány kell hozzá, hogy kinek 
milyen czim dukál és a ki a társadalomban 
akar forogni és nem akarja, hogy kellemet
lenségei legyenek s leginkább, hogy ki ne 
nevessék, annak folyton azon kell az eszé
nek járni, hogy a kellő czimzéseket tudja.

Bizony e helvett is okosabbat csele
kedhetnénk mindannyian.

Kérelem.
Hátralékos előfizetőinket tisztelettel kérjük, 

szíveskedjenek előfizetési hátralékaikat mielőbb 
beküldeni.

A kiadóit iratai.

Vegyes hírek.
— A tanítók bálja. Szombaton nov. hó 

26-án ment végbe a helybeli tantestület által a 
tanítói segélyalap javára rendezett tánczmulatság. 
Mint a mai számunkban közlőit kimutatásból is 
látható, a mulatság anyagilag igen jó sikerült. A 
kik azon megjelentek, mindnyájan jól mulattak. 
Feltűnt azonban, hogy városunk intelligens lakosai 
közül többen távol maradtak a mulatságról, a mi 
teljesen indokolatlan. Pedig a helybeli tantestület 
méltán megérdemli, hogy minden tekintetben párt
fogolja a közönség.

— Villanyvilágítás. Egyelőre még csend 
ben, de elég széles körű mozgalom indult meg az 
iránt, hogy városunkban a villanyvilágítás megbo- 
nosittassék. A terv szerint a telep vagy az uradalmi 
mümalom, vagy pedig a sörfőzdénél lenne elhe
lyezve. A mozgalom nyilvános megindítása esetén 
annál is inkább biztos sikert remélnek a fárad őzök, 
mert feltűnő csekély összegbe kerül a villanyvilá
gítás behozatala és óriási előnye van a petróleum 
fölött. Legközelebb közölni fogjuk tájékozásul a 
tervszerű részletezést.

— jádóŐMffeéró*. Néhány nap óta folyik 
városunkban a pénzügyigazgttóaág egy kiküldöttje 
nek vezetése mellett az adóösszeirás. Az összeírok 
házról-házra járnak és a legnagyobb pontossággal 
teljesítik kötelességüket.

— Harm in eshet község iskola nélkül. 
Zemplén vármegyében, a hol a közigazgatási bi
zottságnak legutóbb tartott ülésén Haraszthy Miklós, 
a homonnai járás főszolgabirája azt a szomorú je 
leütést tette, hogy 74 községből álló járásában 57 
községben nincs iskola és a gyermekek neveléséről 
senki sem gondoskodik. Tizennyolcz községben ok
levéllel nem biró egyének tanítanak. A közigaz 
gatási bizottság e szomorú tanügyi viszonyokról 
jelentést tesz a kultuszminiszternek.

— A koronás hitelesítés. A 31.482. sz. 
miniszteri rendelet értelmében az 1899. évi január 
hó 1-vel az úgynevezett korona hitelesítés életbe 
lép. Figyelmeztetjük a vendéglősöket, kávésokat 
és pálinkamérőket, hogy az üzletükben használt 
palaczkokat és poharakat az előirt hitelesítéssel 
lássák el. A kik ezt elmulasztják, azok kihágást 
követnek el s a mértékek elkobozásán kívül szi 
goru büntetést is kapnak.

— A fogyasztási adók uj rendje. E 
hó 20-án adta ki a pénzügy miniszter azt a rende 
letet, mely a szeszforgalmi , a ezukor és a sör 
fogyasztási adóról szóló törvények életbelépése al
kalmával készletben talált szesznek, ezukornnk és 
sörnek pótadóval való megrovásáról s az • czikkek 
után beszedett italmérési és fogyasztási illetve ital
adók visszatérítéséről intézkedik. A rendelet leg
fontosabb pontjait az alábbiakban ismertetjük :

Pótadó Jizetendó:
a) égetett szeszes folyadékok után — a li 

körök kivételével — a bennük levő alkohol minden 
literje után 15 kr. ;

b) likőröknél a bennük foglalt szesz minden 
literje után 15 kr. szeszforgalmi és a likőr meny- 
nyiségének minden hektoliterje után 2 frt ezukor 
fogyasztási adó;

c) czukornál 100 kg. tiszta súly után 6 frt 
ezukor fogyasztási adó;

d) czukorkáknál 100 kg. tiszta súly után 5 frt ;
e) kandirozott gyümölcsnél 100 kg. tiszta 

súly után 4 frt ;
f) csokoládénál és csokoládé gyártmányoknál 

100 kg. tiszta súly után 3 frt 50 kr., végre
g) sörnél minden hektoliter után 5 frt sörfo

gyasztási adó.
Nsm esik pótadó alá: az olyan szesz, sör, 

ezukor, mely a szabad forgalomba még nem ment 
át, továbbá magánosok birtokában levő, 5 litert 
meg nem haladó alkohol, 25 litert meg nem haladó 
likőr, 10 kilogrammot meg nem haladó ezukor, 
ezukorka és csokoládé, végre 5 litert meg nem 
haladó sör; mig a szeszforgalmat közvetítő iparo
soknál pótadomentes marad: 10 liter alkohol, 50 
liter lőkör, 20 kilogramm ezukor és 25 liter sör
mennyiség.

A pótadóval magadóztatandó készleteket lég 
későbben 1899. január 3-ig kell írásban 2 példány 
bán az illetékes pénzügyőri szakasznál bejelenteni 
és a megállapított pódadót a bejelentés elintézésé 
nek napjától számított 8 nap alatt megfizetni. A 
kincstár azonban kellő biztosítás nyújtása mellett 
a pótadó hitelezését, vagy részletekben való lefize
tését is engedélyezi. Kissé bonyolódottabb az el
számolás a regálebérlő és a kincstár, illetve az 
adóbeszedésre jogosított és az italmérési adót fize
tők között.

Az adóbeszedésre jogosított ugyanis tartozik 
a felvett leltár szerint egyes feleknél megadóztatva 
előtalált czikkek utáni adóösszeget — a mennyiben 
a fél az adó megfizetését igazolni tudja — 8 nap 
alatt visszafizetni; a megtörtént visszafizetésről bé- 
lyegtelen nyugtát kérhet az adószedésre jogosított.

Ha az adószedésre jogosított az adóköteles 
fél részére visszatérítendő adót a készletfelvételtől 
számítandó 8 nap alatt le nem fizeti, utóbbi az 
illetékes pénzügyigazgatóságtól kérheti az összeg
nek végrehajtás utján való behajtását s a pénzügy
igazgatóság ez ügy megvizsgálása után az adósze
désre jogosított fél által tényleg megtérítendő ősz 
szegnek esetleg végrehajtás utján való behajtása 
iránt intézkedik
Elrendeli a kincstár, hogy az adószedési jog bérlői 
által letett bérletbiztositékok az illetők részére a 
pénzügyigazgatóság által mindaddig ki nem utal
hatók, mig a bérlők az Őket terhelő adóvisszatéri 
tési kötelezettségüknek meg nem feleltek.

— Halálozás. Nov. hó 25-én a tőketerebesi 
lőrabbi 2 heti súlyos betegség után kiszenvedett. 
Temetése 27 én ment végbe, mely alkalommal 
négy szomszédos város főrabbijai is jelen voltak. 
Mindegyik meghaló de egyszersmind izgató beszé
det mondott, mivel a szegény hitközségre a mely 
álmodozni sem akart, rá erőszakolták a boldogult 
rabbinus fiát, hogy rögtön válaszszák meg őt apja 
helyettesének ; anélkül, hogy ismerték volna egyéni 
tehetségét. A hitközségnek egy része engedvén a 
lelkipásztorok erőltetésének, letették a halotti ko
porsót és rögtön meg is választották a rabbinusok 
jelöltjét. Ez által nagy viszály és felháborodás ke
letkezett az addig békességben élt hitfelek között, 
mi azonnal be is következett az által, hogy nyom 
bán két pártra szakadtak. Az egyik párt korteske 
déssel és választással volt elfoglalva, a másik párt 
pedig a hűlt totemet örök nyugalomra sírba vitte. 
— A lelkipásztorok tehát, a kiknek kötelességük 
volna, hitfeleiket vallásosságra buzdítani, ily mó
don izgatják őket. B. B.

— Állatok bélyegzése. Az állatoknak tör 
zsükön sülővassal való bélyegzéséből származó 
károsodás meggátlása czéljából a földmivelésügyi 
miniszter rendeletet adott ki, hogy a gazdaközön
séget felvilágosítsák az állati bőröknek ezen eljá 
rásból eredő értékcsökkenése felől és figyelmeztes
sék a tenyésztő gazdákat, hogy jövőre a tüzesvassal 
való bélyegzést teljesen mellőzzék, vagy pedig azt 
a törzs helyett az állat szarván, esetleg állkapcsán 
alkalmazzák.

— Főgimnázium Beregszászban. Erő 
sen mozognak Beregszászban, hogy a reálgimná
ziumot főgimnáziummá változtassák át.
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— -4* orvosságok áfa. A jövő év első 
napján már nagyobb lesz, mint most. Az uj „Gyógy
szerész árszabvány- szerint az orvosságok egy 
részét drágábban, a másik részét olcsóbban fogják 
adni. 320 gyógyszer ára módosult, melyből csak 136 
lesz olcsóbb, 146 nak az ára emelkedik. Az árak 
változásával egynémely orvosságnak az üvegje is 
változni fog. így például ama gyógyszereket, a 
melyeket külsőleg kell használni, csakis hatszögletű 
üvegben szabad kiadni. Az ilyen fajta üveg lég 
kisebb ára 10 kr., a legnagyobb hatszögletű iiv. g 
ára azonban már 40 krba kerül, de csak azon 
esetben, ha az üveg fehér, mert ha az üveg fekete, 
avagy’ sárga, még félszer annyi számítható fel érte 
Egy szóval drágább lesz az orvosság és újdonság 
lesz az 'egek alakjában.

— Iltarm naptixAnioMk adómentes
sége. Nagy horderejű adóügyi reformról szól a 
pénzügyminiszter egyik újabb körrendelet*, a me
lyet a következőkben ismertetünk : A pénzügy mi
niszter meghagyja a pénzügy igazgatóságoknak és 
adófelügyelőknek, hogy’ utasítsák, illetve hívják 
fel a munkások adójának kivetésére illetékes köz
ségi és városi közegeket, hogy a gyárakban és 
iparmiihelyekben alkalmazott egyének az adóosz
tályokban való sorozásánál szigorúan és kizárólag 
a következő elveket tartsák szem előtt: A gyá
rakban és iparosok műhelyeiben alkalmazott egyé 
nek közül megadóztatandók :

1. a szakismerettel nem bíró, szolgai minő
ségben, cselédként alkalmazott egyének (évi 1—2 
írttal);

2. a szakismerettel bíró segédek és segéd
munkások, ha 48 írtnál több havidijat nem húznak, 
vagy ha darabszámra dolgoznak (évi 3—5 írttal), 
ellenben a heti- vagy tisztán napibér mellett al
kalmazott munkások adómentesek. Mindazok a 
gyár és iparvállalati munkások, kik a törvényen 
alapuló emetaxativ felsorolás szerint az adóosztá 
lyok egyikébe sem sorolhatók, napszámosoknak 
tekintendők és keresetük után adó alá nem von 
hatók.

— Karácsonyi ajándékok. A közeledő 
karácsonyi és újévi ünnepek alkalmából a helybeli 
Landesman B. czég már felszerelte nagy raktárát 
szebbnél-szebb alkalmi czikkekkel. Valóban érde
mes a megtekintésre ez a szép raktár, annál is 
inkább, mert a czég minden vevőnek külön is ad 
karácsonyi ajándékot.

— Meghívó. A sárospataki főiskola ifjúsági 
zene egylet 1898. évi deczember hó 3 án saját 
alaptőkéjének gyarapítása végett a városháza ter
meiben tánczmulatsággal egybekötött dal- és zene

estélyt rendez. Belépti dij : Ülőhely szeinélyenkint 
2 korona. Állóhely 1 korona. Kezdete este 8 órakor.

— Krétárajxoló. Tisztelt olvasóink szives 
figyelmébe ajánljuk Tyroler Gyula rajzolót, ki 
most érkezett városunkba. Tyroler arezkép után, 
életnagyságban valóban kitűnő, művészi kivitelű 
képeket rajzol. Néhány napig tartózkodik Nagy 
Mihályban a Barnai szállóban. Tyroler krétarajzai 
oly tökéletesek és hitek, hogy szívesen ajánlhatjuk 
öt különösen azoknak, a kik alkalmas karácsonyi 
és újévi ajándékkal kiváltnak övéiknek kedveskedni. 
Mintakép megtekinthető Landexman B. könyvke
reskedő kirakatában.

— Állatorvosok államosítása. Illetékes 
körökben most élénk tárgyalás folyik, hogy az 
állatorvosok már régen vajúdó államosítását meg 
valósíthassák. A földmivelésügyi miniszter legutóbb 
felhívta a vármegyéket, hogy Írják össze a terű 
létükön működő állatorvosokat és azok javadalma 
zásáról és egyéb körülményeiről tegyenek jelentést.

— Ax aj bankjegyek. A közös pénzügy 
minisztériumban immáron megállapították, hogy 
milyenek legyenek az uj bankjegyek. Az uj ko
rona értékű bankjegyeknek halavány rózsaszínű lesz 
az alapszínük, a rajzok pedig igen szép, mert 
első rangú művészek készítik. A bankó egyik ol
dalán magyar szöveg lesz, a másik oldalán pedig 
német, de ezen a német oldalon lesz nyolez kis 
négyszög, bennük pedig cseh, lengyel olasz, szlovén, 
horvát, román, rutén és szerb nyelven a bankjegy 
értéke. Csak a magyar oldal marad meg e szerint 
tisztán egynyelvűnek. Ez után tehát nemcsak a 
szerelmes levelek, hanem a bankjegyek is rózsa 
színűek lesznek s igv a jövőben a rózsaszin lesz 
az uralkodó mind a szívben, mind a zsebben.

— Fertőtlenítő sxerek a gyógyszer
tárakban. Mindinkább szükségesnek mutatkozik 
az, hogy a gyógyszertárakban könnyebb hozzá
férhet és czéljából különböző fertőtlenítő szerek 
áruitassanak. A m. kir. belügyminiszter az orszá
gos közegészségügyi tanács véleménye alapján el 
rendelte, hogy 1899. évi január hó 1 tői kezdve a 
gyógyszertárakban különböző fertőtlenítő szereket 
hozzanak forgalomba.

— Az idei dohánytermés. Ma már. a 
midőn a dohány a szárítókban van, a mikor a do 
hánysimitás és csomózás is megindult, — lévén az 
időjárás kedvező ezeknek a munálatoknak, — nem 
lesz érdektelen pár szóban megemlékezni az ez idei 
dohánytermés eredményéről. A vidéki tudósítások 
az ország nagy részéből, főkép az Alföldről és a 
Dunántúlról, onnan termezszetesen, a hol a jég kárt 
nem okozott, nagy általánosságban kedvezők, a 
mennyiben a termés a közepes átlagot többnyire 
olertc, sőt itt ott meg is haladta. Jól, illetve kielé 
légitően sikerült a dohánytermés Pest, Bihar, Arad, 
Csanád. Békés, Jász Nagykun Szolnok, Hajdú, Sza
bolcs, Heves. I ng, Tolna, Torontói. Temes, Borsod, 
Somogy és Szatmár vármegyékben, tehát a legki
válóbb dohánytermő vidékeken. A mi a minőséget 
illeti, az is nagyobbára jó és kielégítő s igy a be 
váltás iránt az idén ismét oly fokozott mérvű ér
deklődés mutatkozik, mint a múlt évben; csakhogy 
mig a múlt évben a termés az ország nagy részé 
ben várakozáson fiiül sikerült, azaz az országos 
átlaghozam a 7 métermázsát is jóval meghaladta, 
addig a f. év termésátlaga csak 6—7 métermázsa 
között fog maradni. A dohánytermelőknek általá
ban véve az a nézetük, hogy habár a múlt évinél 
valamivel kisebb is a termés, a minőség jó és igy 
a beváltási átlagárak is magasabbak lesznek. A 
mull évben az átlagos beváltási árak az ország 
különböző helyein 12—24 frt közölt ingadoztak ; 
beváltottak pedig 456.592 métorinázsa dohányt, 
melyért a dohány termelőknek 8,105.966 forintot 
fizettek ki. így tehát a kát. holdankinti országos 
átlagos bruttó jövedelem 129 frt 50 kr. A folyó 
évre az összes dohány prodnkciót mintegy 62000 
kát. holdról 400—420 ezer métermázsára lehet be 
csiilni, a melynek becsértéke — ép a jó kvalitás 
nál fogva — szintén aligha fog alul maradni a 8 
millió írton. Ebből természetesen az osztrák do 
hányjövedék legalább is ötven százalékot fog át 
venni gyárai részér». Azt aztán ott feldolgozzák 
szivarrá, behozzák hazánkba s itt drágán eladják 
nekünk.

— Milyen idő lesz. lm már megjelent 
Falbnak időjóslása a jövő évre. E szerint nem 
kevesebb mint 23 kritikus nAp lesz, vagyis olyan 
napok, a mikor — Falb teóriája szerint — külön 
féle tényezőknek összejátszása légköri zavarokat 
okoz, földrengések és gázrobbanások híreivel tar 
kitja a nap eseményeit. Ilyen döntő tényezők pedig: 
A holdnak a földhöz való közelsége; parigaeumJ 
A holdnak aequatort állása. A napnak a földhöz 
való közelsége (perihélium. ’ A napnak aequatori 
állása. Az uj és a teljes hold. Nap és holdfogyat 
kozás.

E tényezők különféle kombináeziókban talál 
kozhatnak és minél nagyobb a hatásuk, annál 
,kritikusabb- a kritikus nap. Ehhez képest három 
osztályba sorozza Falb az ő kritikus napjait. Az 
első osztályba 1899-ben nyolez nap esik, melyek 
nek rendje fokozatok szerint a következő:

A másodrendű kritikus napok száma 1O és pedig:

Augusztus 21. Január 12.
Szeptember 19. Október 18.
Február 10. Julius 22
Márczius 11. Április 10.

Junius 23. Február 25
Márczius 27. November 3
Április 25. Deczember 3
Május 25. Szeptember 5
November 17. Május 9

Végül harmadrendű kritikus nap csak 5 van és 
pedig :

Deczember 17. Június 8.
Január 26. Július 7.
Augusztus 6.
Lássuk most már az időjárást.
Január hó első harmadában sok hó lesz és 

nem épp alacsony hőfok ; a második harmadban 
kevés lesz a csapadék, de annál hidegebb; a har
madik harmadán kevés hó és igen alacsony hőfok.

Februárban az időjárás nem mutat valami 
érdekeset.

Márczius végére árvíz veszedelmet és ziva 
tarokat jósol Falb.

Áprilisban sok hó lesz, sok zivatar, sok csa
padék.

Május utolsó harmadában sok hó (örülhetnek 
a csúnya lányok.)

Júniusban sok csapadék, zivatar, felhőszaka 
dás. árvizek, esetleg még hóesés is.

Hát bizony ez a félesztendő kevés vigaszta 
lást nyújt Falb szerint. No majd elválik, mi tel 
jesedik belőle.

— Leleményes gazdasszony. Óriási a 
panasz a gazdaasszonyaink között, hogy rossz a 
toj, szörnyen vizes. Hiába az egészségügyi bizott
ság ellenőrzése, hiába minden, a tejben annyi a 
viz, mint akármelyik ügyes korcsmáról borában.

X. gazdaasszonyhoz két évig hordott egy 
asszony tejet, ami az utóbbi időben ihatatlan volt, 
annyira sok volt benne a viz. Hiába mondta az 
elkeseredett gazdaasszony, hogy rossz, vizes a tej, 
az asszony átkozódott égro földre, hogy ő egy gyű 
ssünyi vizet sem öntött a tejbe.

Végre az X. gazdasszony, hogy meg győzze 
a tejel honló asszonyt, cselhez folyamodott.

Egy reggel egy kis pohár tejet kóstoltatott 
meg vele :

— No lássa, ilyen tejel hozzon. Ez aztán tej, 
ebben nincs egy csep viz sem ’ — szólt a gazda
asszony.

A tejes asszony ivott a pohár tejből, aztán 
mérgesen pattant fid.

— Mi ? Ez is tej ? Hisz kétszer annyi ebben 
a viz, mint a tej. Kiről való ez, adja ide a téns- 
asszony, hogy jelentsem fel a kapitányságnál.

— Ne jelentse fel l«4kem, — szóit a gazda
asszony mosolyogva. — mert ez a pohár tej a 
magáéból való.

z\ tejes asszony szégyenkezve kotródéit ki a 
konyhából és aztán jobb tejet hordott a leleményes 
gazdasszony nak.

A tanítótestület estélye.
A helybeli állami iskola tanítótestülete által 

rendezett tombola estélylyel egybekötött táncmulat 
ság f. hó 26-án megtartatott, melynek kimutatása: 
bevétel 270 frt 60 kr, kiadás 139 frt 56 kr; tiszta 
jövedelem tehát: 132 frt 04 kr.

A fennti jövedelemhez felülfizetéssel járultak : 
Dercsényi Bertalan 3 frt; Czibur Bertalan 2 frt 
50 kr; Füzesséry Gyula 2 frt, Glück Mór 2 frt, 
Dr. Glück Samu 2 frt, Szoták István 2 frt; lhnatko 
János 1 frt 50 kr, Machnyik Andor 1 frt 50 kr, 
Mattyasovszkv Mór 1 frt 50 kr. Müller Mór 1 frt 
50 kr, Dr. Koth Mihály 1 frt 50 kr, Sznistsák 
Nándor 1 frt 50 kr ; Bárczv Gusztáv 1 frt, Bu- 
csinszky Lajos 1 frt, ifj. Bucsinszky Lajos 1 frt, 
Bujdos István 1 frt, Egreczky Mihály 1 frt, Fried- 
man Mihály 1 frt, Hodossy Béla (Sárospatak) 1 frt, 
Kárpát Lajos 1 frt, Dr. Kellner Mihály 1 frt, 
Kolozsváry Ödön 1 frt, Leuchtman Lajos 1 frt, 
Papp Gyula 1 frt, Polányi Géza 1 frt, Dr. Tar- 
novszky István 1 frt, Widder Béla 1 frt, Dr. 
Widder Márk 1 frt; Bujdos Antal .‘>0 kr, Brűgler 
Ármin 50 kr, Herczik József 50 kr, Horváth Já 
nos 50 kr, Lándai József 50 kr, Marschall Ferenc 
50 kr. Magyaroséin Mihály 50 kr, Tolvay Imre 
50 kr, Zseltvay Géza 50 kr.

Nem mulaszt el a tanitótestiilet ez alkalom 
mai hálás köszönetét mondani úgy a feliilfizetők- 
nek, mint < ’zibur Bertalanná, Füzesséry Tamásáé, 
Dr. Kerekes Pálné, Tolvay Imréné, Gara Gizella 
és Homicskó Gizella ő nagyságáiknak jóakaró ke
gyességükért ; s végül mindazoknak, kik szives 
megjelenésükkel bennünket szerencséltettek.

A tanitótestiilet megbízásából:

Lásxló E. Flóris. Jelen Mátyás.

N. Míhályi ipartestületi betegsegélyzö pénztár igazgatósága.
sz. 1898.

Nagy-Mihály város iparosaihoz!
Az ipartestületi betegsegélyző pénztár igaz

gatóságának folyó év és hő 29-én hozott határoza
tok folytán ezennel figyelmeztetnek a Nagy Mihály 
bán lakó összes iparosok, hogy alkalmazottaikat 
az ipartestületi betegsegélyző pénztár tagjaivá ezen 
felhívás keltétől számított nyolez nap alatt any- 
nyival is inkább jelentsék be, mert az ezen záros 
határidő leteltével még tagokul be nem jelentett 
alkalmazottak munkaadói u kereskedelemügyi in. 
kir. miniszter 1894. évi 1770, - továbbá az 1896. 
évi 7955, — úgyszintén az 1896. évi 66061 számú 
határozatai értelmében múlhatatlanul büntettetni 
fognak.

Nagy Mihály, 1898. év november hó 30.
ltontsinsxky Ayoston,

rínőlc.
Király Antal, MathMiu Jóxnef,

könyvtlü. ijtartrtl. hitton.

Malatinxxky Láxxló,
alrlnuk.
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CSARNOK.
Majd holnap.

„A czimzett — meghalt !“ 
így hangzott a szegedi levélhordó jegyzete 

azon a borítékon, a mely Putnoky Adél kisasz 
szunynak visszakézbesitettek.

Adél kisasszony megkövültön bámult egv 
ideig a jegyzőire, azután könyek nedvesítették meg 
kék szemeit és anyjához sietett.

— Auna a dadám meghalt! — rebegé alig 
hallhatóan.

— Már tudom! — válaszoló l’utnokyné, egy 
másik levélre mutatva, melyet kezében tartott. — 
A férj? velem is tudatja nejének elhalálozását. íme 
olvasd.

.Ha Adél kisasszony levele", hangzott a levél, 
„csak néhány órával korábban érkezik, véghetet- 
len nagy örömet okozott volna az elhunytnak, 
mert még az utolsó perczekben is ismételve tuda 
kozódott sorai után.u

— Oh anyám, anyám, — mondá Adél zo
kogva, — mért nem szereztem meg az én daj 
kámnak ezt az örömet •

— Én figyelmeztettelek, — válaszoló az anya, 
egy komoly és szomorú pillantást vetve leányára, 
— de te azt mondád . . .

Majd holnap! — egészité ki a mondatot 
Adél, s fejét lehorgasztva, még keservesebben 
zokogott.

Az a piros tinta, a melylye) ama szavak: 
.A czimzett — meghalt" Írattak, tüzes lángként 
égette a lelkét, a melynek szemrehányásait azzal 
igyekezett enyhíteni az okoskodó ész, hogy hát 
ki hitte volna, hogy oly hamar befejezi élete 
pályáját bölcsőjének ringatója.

— Ha sejtettem volna ! — sóhajtó Adél.
— Akkor mull hétfőn nem mentél volna 

csónakázni.’ — folytató most a félbeszakadt mon
datot az anya — hanem megírtad volna a levelet. 
Ezt én, mind' n hizonyitgatás nélkül is elhiszem ; 
de épen azért, mert a legközelebbi napnak, sőt a 
legközelebbi órának sem vagyunk urai, ama pél 
daszót: .A mit ma megtehetsz, ne halaszd hol 
napra" hasznos és czélszerü mindig szem előtt 
tartani.

— E példaszót én eddig inkább az élveze
tekre vonatkoztattam, — vallá be Adél őszintén.

— Mint a mai kor gyermekei általában. 
Pedig az nem a mulatságokra, hanem a köteles 
ségek teljesítésére vonatkozik.

— Hm! Ez talán nem is annyira az ifjúság 
hibája, mint inkább az emberi természet kifolyása. 

a melynek nagyobb hajlama van a halogatáshoz, 
mint a rögtön cselekvéshez.

— A filozófia soha sem volt kenyerem ! — 
jegyzi meg Putnokvné tréfásan. — Menjünk n 
papához, ő majd a bölcsészetiéi szemben is meg 
védi az általain idézett példaszót.

A papa épen most tért haza reggeli sétájá
ról s mogorva arczczal haladt föl az erkélyhez 
vezető lépcsőkön s mielőtt neje és leánya egy 
szót is szólhattak volna, boszaukodva mondá :

A szőlővételből nem lesz semmi. Már elad 
ták. Ha egy nappal előbb megyek, nem előznek 
meg.

— De hát mért nem mentél ? — kérdi a 
feleség.

— Tudom is én. Valószínűleg azt gondol
tam. . . .

— Majd holnap! — kiáltó közbe kaczagva 
Adél. — Látod mama, a papa is. . . .

Putnokvné asszony látva férje kérdő pillan
tását, elmondó rövideden, mi szolgáltatott okot 
Adél megjegyzésére.

Ej, ej, az én kicsikémnek, —szóla Putnoky 
leánya szőke fürtéit simogatva, — úgy látszik 
nagyon tetszik az, hogy bűntársa lön az atyja. 
No de menjünk reggelizni.’ ()lyan étvágyam van 
hogy kielégítését nem szeretném holnapra halasz
tani.

A három tagból álló család helyet foglalt az 
erkélyen terített gazdag asztal körül.

Putnoky ur derekasan hozzálátott az evés 
hez, de szemei keresni látszottak valamit. Végre 
megszólalt:

— Hol vannak a rákok, kedvesem! Már 
tegnap számítottam reájuk. Tudod, hogy holnap 
megkezdődnek az „r“ végű hónapok s igy az 
idén nem eszünk több rákot.

A rákok ? .’ — ismétli Putnokyné zavarral. 
— Tegnap sok mindenféle ételünk volt s igy az 
hittem . . .

— Majd holnap! — kiáltó kaczagva Putnoky 
ur. — Tehát te is, fiain Brutus!

— Csak a jó háziasszony szempontjából és 
a jobb beosztás kedvéért hagytam őket mára ; — 
védekezek Putnokvné, — de biz azok elromlottak.

— Az ok sokféle; de az eredmény mindig 
egy és ugyanaz ! — folytatta az atya. — Adél a 
mulatság kedvéért, én lustaságból, te takarékos 
ságból — követtél el mulasztást — és mind a 
hárman kárát vallottak, ámbátor az éremnek más 
oldala is van. Egy barátom ugyanis épen egy 
mulasztás kövekeztében menekült meg a korai 
haláltól.

— Hogyan? — kérdé az anya és leány 
egyszerre.

— Lekésett a hajóról, s a hajó, a melylyel 

el kellett volna utaznia, törést szenvedett és összes 
utasaival együtt a tengerbe merült. Eltekintve 
azonban ettől, — fordult az atya egyenesen a 
leányához, -— a mai eseményekből levont tanú 
ságot nem fogod egykönnyen elfelejteni s remény
iem, kedves Adél, hogy soha sem fogod többé 
holnapra halasztani azt, a mit ma megtehetsz ; ne in 
különösen akkor, ha jót kell tenni, örömet kell 
szerezni, szükséges munkát kell elvégezni, bajt 
kell elhárítani, egy szóval: kötelességet kell telje 
siteni. Végy példát anyádról is s a holnapi napra 
való túlságos gondoskodás miatt ne vond el ma 
gadtól a jogos és megengedett élvezeteket sem. 
Ha azonban megsértett valaki, ha haragra lob 
bántál s bosszúra ösztökél az indulat ; ha anyagi 
helyzetedet túlszárnyaló kiadást akarsz tenni, 
akkor bátran mondhatod: „Majd holnap!“

Nekem pedig, ki e sorokat Írom, bocsásson 
meg az olvosónő mert Gellert szerint:

„Ki tükröt tart elém, mely hűn mutat
Nem rejti tőlem el a foltokat. 
Szelíden int cm dorgál szeretet ben, 
Ha kötelességem be nem töltöttem, 
Bár néha ellenségemnek látom : 
Az ilyen az igaz barátom.

I»e az. ki dicsér szertelen 
Soh'sem int s hízeleg szüntelen 
S kezet fog rosszra is velem : 
— Az, bárha jó baratnak tessék, 
Valósággal gonosz ellenség.-

Felelős szerkesztő : Gál Vilmos. 
Kiadó-tulajdonos : Landesman B.

HIRDETÉSEK.

NAPTARAK 
nagy választékban 

LANDESMAN B. 
könyv kereskedésében kaphatók.
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Megjelenik tizenkét Megjelenik füzetes
kötetben kiadásben Is ♦

♦

Világtörténet”^
Képes diszmü a müveit közönség számára.

ÁLDÁ8SY ANTAL, BOROVSZKY SAMU, FOGARASSY ALBERT. GERÉB JÓZSEF, 
GOLDZIHER IGNÁCZ, GYOMLAT GYULA, MIKA SÁNDOB

kótrcinttködteéVGl szerkeszti

MARCZALI HENRIK
A/nifegy 2500 szövegképpel, 500 mümelléklettel. 60 színes mülapps!

50 történeti térképpel, 8500 szövegoldaliul.
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Hérái Tentrrrek 
trodnhui iuíétef rssgvénytnrsaság

240 füzetben.
T<>bb fUi.t asniinikcp sem lesz.

Hetenkint egy füzet fog 
közrvbocsá tta tni.

Egy-egy füzet tri
30 kr.

.4 fütetos kiadáshoz díszes be- 
köteti táblák mállitatnak

famentes, tehát soha meg 
nem sárguló papíron.

Egy-egy kötet ára 
rendkívül díszes félbőr
kötésben, bőrháttal és 

vászontáblával

8 frt.
Minden négy hóban rgy—egy 

kötet Jelenik meg

Nyomatott B. kaayvB/omd^ÜMa.

f Jfa9y Képes Világtörténet megszerezheti:
• i Füntw kiadásban het'-nkinti 30 kros fősetekben 

minden rendes hasai kónyvArusnAl.

b) Kötete, kiadásban /2 kötetben. H frtjival 
al kötetenkinti utánvéttel bérmentra, 
b> havi 1 frt 60 kros részletfizetésre.

* 
MMH ■ atiji aiaiid tuMttai litinHIk

*

Tájékoztató képen prospektust
vagy

m utat rém ufüzetet 
ingyen és bépmentve 

küld a mü kiadóhivatala 

Budapest, Vili., Üllöi-ut 18. szám

J fi Jfagy Képes Világtörténet czíija.
\ Jelen munkával az első nagy világtörténeti mű jelenik meg magyar nyelven.
J Tervében, cxéljában, eszközeiben, alakjában és terjedelmében egyaránt nagy és je- (
lentős ez a vállalkozás.

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

fi Jíagy Képes Világtörténet iiiuztricziói.
A Nagy 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 egybegyüjtőtt s a 
legnagyobb műszaki tökéletességgel reprodukált illuaztrácziók 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, tanáé s ad ója, mind n úri háznak ékessége legyen.
A mű kiadására egyesült két könyvkiadó intézet bizalommal ajánlja, tehát nagy 

magyar vállalatát a nagy magyar közönségnek. *

Franklin Társulat
magyar irínia Imi integet és konivriynuls


