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Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő:
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
csak a „Selmeezbányai Hetilap":

Egy évre......................................... 4 frt.
Fél évre......................................... 2 „
Negyedévre.....................................1 „

az „Otthon11 szépirodalmi havi füzettel:
Egy évre......................6 frt — kr.
Fél évre.................... ■. 3 „ — „
Negyedévre.................1 „ 50 „

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatóka kiadóhiv.-ban és JoergesA.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. -—A vasútról.
Ismét volt egy vasúti értekezlet, melyen 

kimerítően szóltak e fontos ügyhöz az egybe
gyűltek s elmondák azt, amit mi is már annyi
szor elmondottunk, hogy az ipolyvölgyi vasútnak 
városunkig leendő kiépítése felette kívánatos, 
sőt szükséges.

Ezt hangoztatta az értekezleten elnöklő pol
gármesterünk, ezt Stuller Gyula dr., Heincz Hugó, 
Krausz Kálmán, Jezsovits Károly, Wankovits 
Lajos és még többen, csak Bernliardt Adolf v. 
tanácsos adott kifejezést e tekintetben is az ő 
konzervatív érzelmeinek azzal, hogy évszázado
kon állott és fejlődött e város vasút nélkül, el 
lehet az ezentúl is e nélkül.

Felesleges mondanunk is, hogy a városi 
gazdasági tanácsos ur ezen véleményét nemcsak 
hogy a kor szellemével összeegyeztethetőnek 
nem tartjuk, hanem egyenesen helytelenítjük 
akkor, amidőn minden város kézzel-lábbal ipar
kodik a nagy világforgalommal összeköttetésbe 
jönni s ez által hatalmas fejlődésnek indulni.

Nézzük csak közel szomszédunkban Zólyom 
városát és Beszterczebányát: milyen nem is re
meit haladáshoz es fejlődéshez juttatta a nagy 
vasúti hálózatba lett beilleszkedése. Vagy ott 
van Salgó-Tarján, Losoncz és más városok, 
melyek főképen a vasútnak köszönhetik fejlő
désüket.

Azt a nézetet tehát, hogy nekünk vasútra 
szükségünk nincsen, kénytelenek vagyunk na-

Templomban vagyok....
Irta: Csapkovich János.

Templomban vagyok, szól az orgona;
De nem hallgatok reá,
Azon a kis lányon jár az elmém,
Ki nyugalmam elrablá.

Olt ül a padban, könyve nyitva ;
Arcza merev és nyugodt.
Egyetlen egyszer sem néz föl
Bár tudja, hogy itt vagyok.

A fekete ruhában lénye
Megtestesült ideál,
Egy könyvből olvas, melynek czime: 
Nőm fia; irta: Kock Pál.Az ezüstkanálka.

— A „Selmeezbányai Hetilap" eredeti tárezája. —
Itt állott hát Kertész Teréz magára hagyatva e 

nagy, zűrzavaros világban.
Még ki sem zöldült a fü édes anyja sírján; még 

ott látszott a nyoma, a mint a szegény árva ráborult 
a hantra, mely egyedüli, utolsó támaszát örökre 
takarja.

Ott térdel most is a fiatal leány ; búcsúzni jött 
oda. Elhagyja e vidéket, mely neki menedéket sem 
nyújt többé.

Semmije sincs, semmije, mint kevéske ruhája — 
és tiszta becsülete.

Egyedüli öröké kis ezüstkanálka; édes anyjától 
kapta emlékül; elővonja kebléből; megcsókolja ; rá
hullatja bánatos könnyét s visszarejti a rá nézve annyira 
becses ereklyét.

El tehát a világba 1
Mi vár reá majd az idegenben ? !

gyón is elavult, oly annyira barokk felfogásnak 
deklarálni, hogy annak megczáfolásába bele sem 
akarunk bocsájtkozni.

Inkább azt óhajtanók, hogy most már ne 
sokat értekezletgessünk, hanem cselekedjünk és 
gondoskodjunk sürgősen a kivitelről.

A csütörtökön tartott értekezlet is a kivitel 
módozatai fölött tanácskozott leginkább és öröm
mel konstatálta, hogy a Németi—-selmeczi vasút 
kiépítésénél — melynek költségéhez való 35 % 
hozzájárulása 440 000 frtra van előirányozva — 
a bányakincstár 100000 írttal, a kereskedelmi 
minisztérium tárezája körülbelül 126 000 írttal, 
Coburg herczeg 30 000 írttal, a selmeczi takarék
pénztár 10 000 írttal, a selmeczi népbank 5000 
írttal és az érdekelt községek is bizonyos ösz- 
szeggel particzipálnának, úgy, hogy Selmecz 
városának nem egészen 200000 frt ára törzs
részvényt kellene jegyeznie.

Kétszázezer frt nem oly horrend összeg, 
hogy ezt városunk a jelzett czélra ne adhatná. 
Hiszen éppen 200 000 frt lett már több mint két 
év előtt a városi törv.-hat. uizottság közgyűlése 
által vasúti czélokra, illetve az ipolyvölgyi vasút
nak városunkig leendő kiépítésére megszavazva.

Daczára ennek, az értekezlet ajánlani fogja 
a jövő közgyűlésnek, hogy a város közönsége 
a kormányhoz felírjon az iránt, hogy a kincs
tár a kilátásba helyezettnél nagyobb összeggel 
járuljon a kérdéses vasút kiépítéséhez és lehe
tővé tegye azt, hogy Selmeczbánya városa csu
pán kerek egyszázezer forintot adjon e czélra.

Ismeretlen neki még a világ ezernyi veszélyével; 
hogy fog ezekkel megküzdeni?!

Egyedüli fegyvere, egyedüli pajzsa az erény.
Azt mondják: gyönge fegyver, gyönge pajzs.

*
Kőhalmy gróf kastélyában mozgalmas élet van.
Az öreg gróf keresztül-kasul járja a rengeteg 

épületet s majd itt, majd ott talál valami igazítani, 
változtatni valót még a kertre is kiterjed figyelme; 
fákat ültet át, szobrokat helyez el; a pálmaház ren
dezése tárgyában minden nap összevesz az öreg ker
tészszel s keresztül vitte az öreg grófné ő méltóságánál 
hogy a dísztermet újólag kifestesse. Már be is ren
deztek egy szobát az e napokban érkezendő festő 
számára, kinek sikerült freszkói neki majdnem művészi 
hírnevet szereztek.

S miért mindez ?
Egy hó múlva lesz Ilka grófkiasszony ünnepélyes 

eljegyzése Baróthy Pista gróf, huszár főhadnagygyal, 
ki majdnem mindennapos vendég Kőhalrnayéknál, föl
használva a kedvező alkalmat, hogy jelenleg a közeli 
helységben állomásozik, honnét lóháton alig félóra 
járásnyira esik a kastély.

Most is ott találjuk az öreg gróffal a pálmaház
ban, honnét a főhadnagy valószínűleg meg akar szökni 
mert csak nagyon szórakozottan hallgatja az öreg ur 
botanikus fejtegetéseit, s nagyon sűrűn tekintget ki 
a kertbe.

Szerencséjére az öreg ur annyira belemerült 
beszédtárgyába, hogy észre sem vette a hallgatóság 
figyelmetlenségét.

Baróthy Pista gróf arczán hirtelen pir ömlik el; 
szeme felvillan: a kert sétányain nyúlánk nőalakot 
pillantott meg, világos ruhában, hosszú, fekete haj
fonatokkal.

Most vége szakadt a huszárfőhadnagy türelmének.

Nos hát való igaz, hogy szegények vagyunk 
és ahol csak lehet, takarékoskodjunk és kísérel
jük meg az állami segélybeni részesülést, de 
viszont ne legyünk szükkeblüek és ne akarjunk 
mindent csak a kormánytól kapni, de igenis 
áldozzunk mi, e város közönsége is, félredobva 
minden szükkörü felfogást, oly czélra, melynek 
gyümölcseit még a késő utókor is, áldva az 
elődök emlékét, élvezni fogja.

Ily hatalmas létesítésnél, mint amilyen itt 
kérdésben áll, e város ragadja a gyeplőt magához, 
e város legyen az iránytadó, domináló központi té
nyező, e város befolyása alatt is álljon a vállalat, 
mi mind nem történhetik meg akkor, ha más- 
honnét — akár az állampénztárból is — kun- 
czurálja össze a vasút építéséhez szükségelt 
költséget és a maga erejéből csak kisebb mér
tékben áldoz.

Kétszázezer frtot ily czélra a város nem
csak hogy elbír, de appellálni merünk — talán a 
gazdasági tanácsos urat kivéve — városunk min
den egyes lakossára: nem-e szavazza meg ezen 
óriási haszonnal járó beruházásra örömmel a 
200 000 frtot. Appellálni merünk különösen ipa
rosaink és kereskedőink mindegyikére: nem-e 
kívánja égetően az ipar és kereskedelem fejlő
dése e vasút kiépítését.

Sokszor mondtuk már, hogy a garamvölgyi 
vasút kiépítése és a forgalomnak átadása mily 
nagy kárt okozott városunk iparának, kereske
delmének, piaczának, összforgalmának, mert el
vesztettük gravitaczionális erőnket a Garam-

— Bocsánat, azt hiszem, Ilka komtesz van a 
kertben; megengedi —

S feleletet sem várva be, sietett, majdnem rohant 
ki Baróthy a cserjék között eltűnt leányalak után. .

Az öreg gróf mosolyogva csóválta fejét; „Fiatal 
vér! Hogy szereti Ilkát! Na, csak azután boldogok is 
legyenek; mi, sajnos, oly ritkaság minálunk!" s tovább 
babrálgat a pálmaházban.

De hát Ilka grófnő volt-e ez a leányalak ?!
Sürü bokroktól körülvett kis tér közepén thuja- 

csoport illatozott, körülfoglalva kis kerti padot, melyen 
gyönyörű leány ült. Termete karcsú s mégis telt, arcza 
a görög szobrokra emlékeztetne, ha nem volna oly 
üde, rózsás. Kékes csillamu fekete haja két hosszú fo
natban omlik le.

Olvasásba merült a szép leány, észre sem véve, 
hogy valaki gyors lépésekkel közeledik. Csak akkor 
riad fel, midőn Baróthy már felé siet, s lángoló szem
mel tekintve végig rajta, izgalomtól majdnem remegő 
hangon suttogja: „Valahára egyedül találom!"

A leányt ösztönszerüleg valami kimagyarázhatlan 
félelem fogta el.

— Gróf ur, Ilka komtesz nincs a kertben; feje fáj 
kissé s visszavonult szobájába.

— Hát hiszen — vág vissza Baróthy — én nem 
is Ilka komteszt keresem, hanem kegyedet, Teréz! 
Hát nem vette még észre, hogy szeretem, hogy imádom ? ! 
Hogy kész vagyok minden vagyonomat lábai elé 
rakni? —

— Hogy mer ön igy beszélni, gróf ur, ki el
jegyezni készült Kőhalmy Ilka grófnőt, ki mindenesetre 
méltóbb tárgya szerelmének, mint én, a szegény tár
salkodónő. Vagy tán éppen szerény állásom, szegény
ségem bátorítja fel rá, hogy velem szemben annyira 
megfeledkezzék azon tiszteletről, melylyel minden 
lovagias férfiú minden; még a legszegényebb nővel 
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völgyére és azt Léva városa ragadta magához.
Ne akarjuk az Ipoly-völgyet is elveszíteni! 

Ez véghetetlen — nem túlozunk — csapás volna 
ránk nézve.

Korpona és Ipolyság már is nagy és buzgó 
fejlődési törekvést kifejtő városok Selmeczbánya 
kontójára fognak emelkedni és felülkerekedni, 
ha e vasút kiépítése által ezt nem sikerül ellen
súlyozni és az egyenlő alapokon nyugvó egész
séges versenyt felvenni.

Jól van tehát, a közgyűlés fogadja el az 
értekezlet indítványait, fogadja el azt is, hogy 
a kormány felkéressék, hogy nagyobb mérték
ben járuljon a kérdéses vasút kiépítési költsé
geihez, de mondja ki azt is, hogy ha a kormány 
a város eme kérelmét nem is teljesítené, a vasút 
kiépítését a fentebb említett particzipálások mel
lett most már saját erejéből is sürgősen 
és okvetlenül lehetővé teszi és a 200 000 frtot 
— mint azt már amúgy is egyszer megtevé — 
megszavazza!

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Farbaky István orsz. 

gyűl, képviselőnk múlt csütörtökön a fővárosba vissza
utazott. — Dr. Schwartz Ottó akad, igazgató 
hivatalosan Budapestre utazott.

Megmagyarositotta nevét Dr. Schlesinger Antal 
hodrusi kincstári bányamüorvos „Sós“-ra. Kívánjuk 
neki, hogy az uj nevével egyértelmű, az emberi nem 
ételeinek ősidőktől kezdve nélkülözhetetlen szeréi sokáig, 
nagyon sokáig élvezhesse.

— Hymen. Chrien Gusztáv devicsei kántortanitó, 
Chrien Ádám helybeli vasúti alkalmazott fia jegyet 
váltott Uschlbetz Amália kisasssonnyal, Uschlbetz nyug, 
bányafelőr legfiatalabb leányával.

— Erzsébet boldogult királynénk szobrára a 
selmeczi r. kath. polgári leányiskola növendékei 7 frt 
64 krt gyűjtöttek, mely összeget az irgalmas nővérek 
2 írttal, az igazgató, főtiszt. Szártorisz Ferencz pedig 
5 frttal toldották meg és igy e czélra ott összesen 
14 frt 64 kr. gyűlt egybe. — A selmeczi és vidéki 
mészáros egylet legutóbb tartott közgyűlésén ugyan
ezen czélra 5 frtot szavazott meg.

— A törv. hat. bizottság február havi rendes 
közgyűlése jövő hó 14-én lesz alkalmasint Horváth 
Béla főispánunk elnöklete alatt megtartva. A tárgy

szemben is viseltetni tartozik, ha ez a nő neki az 
ellenkezőre nem szolgáltatott okot? —

Ugyan édes Teréz! Hogy mondhat ilyet? 
Én becsülöm és tisztelem, de szeretem is; oly 
igazán, oly lángolón, a mint csak szeretni lehet. 
Családi körülmények házasságra köteleznek Ilka gróf
nővel, s azt hittem - szeretem is ; de a mióta kegyedet 
megláttam s alkalmam nyílt gyakrabban érintkezhetni 
kegyeddel, azóta boldogtalan vagyok. Ne szakítson 
felbe; hallgasson meg, kell hogy meghallgasson! Én 
szeretem, s a fiatal szívnek joga van rá, hogy boldog 
legyen. Ne tagadja, Teréz, kegyed sem közömbös irá
nyomban;- kiolvasom ezt szeméből, gyönyörű arcza 
pirulásából. Hiszen a szerelem nem ismer törvényt, 
mert maga is törvény, a természet törvénye. Én gazdag 
vagyok; függetlenné teszem életét, paradicsommá ott
honát, melynek kegyed lesz korlátlan úrnője, kinek 
kívánsága parancs lesz rám nézve, melyet teljesíteni bol
dogságomul tekintem. Szeretem; legyen enyém, vagy 
meg kell halnom !

Baróthy féltérdre ereszkedettTeréz előtt, s ennek 
derekát át akarta fonni karjaival.

Csak ez érintésre ocsúdott fel a leány kábultsá- 
gából,- abból a mámorból, melybe őt a daliás huszár
főhadnagy, a gazdag főur szenvedélyes szavai ejtették; 
gyors mozdulattal kiszabadította magát az ölelő karok 
közül, s szótlanul, égő arczczal, megriasztott őzként 
eliramodott.

Teréz sehogy sem tudta elfeledni kerti talál
kozását Baróthy gróffal. Csábitó szavai még most is 
fülében csengtek; még most is mintha érezné arczán 
a gróf izzó tekintetét.

E gondolataitól mintegy menekülni akarva, gyak
rabban kereste föl a dísztermet, hol a festő, Fejér Kálmán, 
már serényen dolgozgatott. Közömbös űrügyek alatt be
szédbe eredt vele; jól esett neki az a nyílt, egyszerű 
beszédmodor a festőnél, mely annyira elütött az elő
kelő, magas körök metaferikus szólamaitól.

És csinos is ez a festő! Göndör szőke a haja, 
ibolyakék a szeme, szabályos metszésű az arcza s a 
melleit müveit, intelligens ember; igazán, inkább mű
vész, mint müiparos.

sorozatból ezúttal csak a fogyasztási adók b ® r' 
beadását emeljük ki, mely egymagában véve is oly 
fontos ügy, hogy megérdemli a biz. tagok érdeklődését. 
Mint értesülünk a tanács a nyilvános árverés meg- 
ejtését fogja indítványozni, a mi az adott körülmények 
között a leghelyesebb is.

Törv. hat. bizottsági tagválasztás folyt le 
múlt kedden, mint azt előre jeleztük. Tizennégy bizott
sági tag lett megválasztva, még pedig Csiby Lörincz, 
Bencze Gergely, Heigel Albert és Hidvéghy Árpád 
kivételével a kisorsoltak s illetve a régiek mind. A 
választásnál nagy érdeklődés mutatkozott, mi már 
onnét is kitetszik, hogy összesen 426-an szavaztak, oly 
szám ez, mely a legutóbbi években a bizottsági tag
választásoknál elő nem fordult. A választást igen 
tapintatosan és dicséretes pártatlansággal Wánkovits 
Lajos bizottsági elnök vezette és az eredményt, miután 
a bizottsági tagok által jegyzett szavazatok össze lettek 
számítva, csak másnap szerdán d. e. hirdette ki. E 
szerint meg lettek választva: Csiby Lörincz 387, 
Farbaky István 386, Paulovits József 384, Nyitrai 
László 381, Csiba István 379, Sobó Jenő 379, Cséti 
Oltó 373, Hein Ferencz 363, Heigel Albert 270, Hándel 
Vilmos 240, Oszvald Gusztáv 223, Bencze Gergely 
218, Kachelman Farkás 215 és Bélabányáról Hidvéghy 
Árpád 205 szavazattal. A legtöbb szavazatokat kapták 
ezután : Cziczka Sándor 182, Fodor József 164, Jáhn 
Vilmos 161, Bárdossy Antal, kiről utolsó napig nem 
volt tudva, hogy szintén a kisorsolt biz. tagok közé 
tartozik, mert különben biztosan megválasztották volna, 
158, Fekete Dezső 152, Király Ernő 52, Goldfusz 
Mihály 38 és még többen kisebb számú szavazatokkal. 
E választás eredménye sikeresnek mondható, habár 
jövőre nézve nagyon óhajtanók, ha e fontos aktus 
mentén mindennemű hivatalos vagy éppen felekezeti 
befolyásoktól menne végbe; mert tagadhatatlan, hogy 
most oly tünetek jelentkeztek, melyek egyrészt a hiva
talos, másrészt a felekezeti befolyásokat akarták ér
vényre emelni. Mindkettőtől a jövőben tartózkodni 
kell és engedjék a teljes szabad meggyőződésben meg
nyilatkozását úgy a polgárságnak, mint a munkás
osztálynak, mert ez az egyedüli igazságos és a szabadon 
meggyőződése szerint szavazó állampolgárhoz méltó 
eljárás. — Ne szolgáljon kijelentésünk azonban félre
értésül, hanem intőimül, még pedig pártatlan, külömbség 
nélküli intelmük

— Nem lesz tűzoltó bál. Ezt határozta el tűz
oltó egyletünk választmánya, de azzal, hogy az el
maradt bál helyeit májusban az addig felépített villa
vendéglőben fog majálist rendezni.

— A sarlach-diftiritisz járvány, sajnos, egyre 
terjed és éppen ezért a hatóság elrendelte ez elemi

Ha úgy ránézett, mint ha vonzalmat érzett volna 
iránta; de akkor ismét csak föltűnt képzeletében 
Baróthy gróf szenvedélytől ihleteit, klasszikus majdnem 
démoni szépségű arcza s akkor érezte, hogy a vér fel
szökken arczába.

így teltek a hetek, a diszterem festése majdnem 
bevégezve, az ünnepélyes eljegyzés a küszöbön.

Fejér Kálmán szerelemre lobbant Teréz iránt s 
ennek nyájas szava, gyakrabbi elpirulása azon reményt 
ébresztette benne, jhogy a leány sem idegenkedik tőle.

Nyilatkozni akart, csak alkalmat várt reá; föltette 
magában, hogy legközelebb, midőn a társalkodónő 
bejön munkáját megnézni, megkéri tőle kezét.

Meg is tette, egyszerű, de igaz szívből fakadó 
szavakkal; megmondta, hogy nem ígérhet neki fényű
zést, pompát, nagyszámú .cselédséget, fogatot, de nyu
godt, gondtalan családi otthont.

Teréz csak hallgatta, hallgatta, mig könybe lábbadt 
a szeme. Föltűnt előtte az a másik, ki fényt, csillogást, 
pompát ígért; melyik ér többet?!

Küzdött magával, nem tudta magát elhatározni. 
-- Majd holnap megadom a választ — sultogá, és 

sietett a kertbe, kedvencz helyére, a thujacsoporthoz.
Visszamenet Baróthyval találkozott, ki úgy látszik 

lesett reá; a mint el akart menni mellette, érezte, 
hogy a huszárfőhadnagy valami levélkét csúsztat kezébe, 
hallgatást intve. Még rá sem ért mondani valamit, s 
Baróthy már elsietett.

Teréz nem állhatta meg, hogy el ne olvassa a 
levélkét; csak irónnal volt írva, nehány szó: »Imá
dom! Legyen enyém! Ma este el kell utaznom; a 
park végén kocsi vár önre, jöjjön velem, boldoggá 
teszem; megédesítem minden perezét, bearanyozom 
még a nyomdokát is, jöjjön, jer; epedve foglak várni.”

Teréz délutánra kimentette magát rosszullétét 
hozva fel. Tényleg, mint ha lázban lett volna. Küzdött 
benne az erény és a kisértés, s e küzdelemtől kime
rült ; oly gyengének érezte magát, hogy kénytelen volt 
nyughelyét felkeresni, s még ott is bántották a kínzó 
gondolatok. —------------

Az est beállt; az éj; a kastélyban minden csen
des. Hamar el! Itt e levél megmondja, hogy önként 

iskolák bizonytalan időre leendő bezáratását. Ez az 
intézkedés helyes, valamint az is. hogy fokozottabb 
ügybuzgalommal történik meg a hatóság és az orvosok 
részéről minden lehető óvintézkedés a nagy bajnak 
elejét venni. Csak egyet sürgetünk újból, és ez a járvány 
korház haladéktalan létesítése. Még megírjuk, hogy e 
rettenes betegségnek már több gyermek esett áldoza
tául a szülők végtelen fájdalmára.

— A felvidék eltótosodása czimü tanulmánya 
Kőrössi József dr.-nak Selmeczbányát is felemlíti és 
ezt mondja: „Selmeczbánya város hajdan teljesen 
német volt : 1554-ben a tanács megkereste a czipész 
ezéhet, hogy egy szegény tót ember ezéhünkben meg- 
türessék, megígérvén, hogy ezentúl tót embernek fel
vételét kívánni nem fogja; 150 évre rá Selmecz városa 
már teljesen eltótosodott. A legújabb időben azonban 
a magyarság ébredését észlelhetni/ Ehhez csak azt 
fűzzük, hogy a ki Selmeczbányát csak 30 év előtt is
merte és összehasonlítja a mostani állapotokkal, az 
örvendetesen fogja mondhatni, hogy városunk a ma
gyarosodás terén igen szép eredményt tud felmutatni, 
habár még sok, nagyon sok teendő lesz elvégzendő, 
mig a hazafias feladat teljesen meg lesz oldva.

— A magyar orsz. bányászati és kohászati 
egyesület központi választmánya holnap hétfőn d. u. 
5. órakor tartja ez évi első választmányi nagy gyűlé
sét a helybeli bányahatósági épület nagy termében 
Scholcz Vilmos főbányatanácsos és egyleti ügyvivő 
alelnök elnöklete alatt. Felhívjuk e gyűlésre a választ
mányi tagok figyelmét ez utón is.

— Szandriki bál. A szandriki ezüstáru gyár 
alkalmazottai farsang utolsó vasárnapján, jövő hó 12-én 
előadásokkal egybekötött jelmez-bált rendeznek az ot
tani kaszinó összes helyiségeiben. A zenét e fényesnek 
Ígérkező bálhoz az esztergomi 26-ik gyalogezred 
zenekara fogja szolgáltatni.

— A Selmecz és vidékének mészáros egyesü
lete múlt szerdán közgyűlést tartott, melyen a tiszt
ségéről lemondott Thuránszky Béla alelnök helyébe 
Závodszky Samu vihnyei és az igy megüresedett vá
lasztmányi tagságra Turcsan János alsó-hámori mészá
rosmester lett megválasztva. Az eddigi elnök, Lestyánszky 
József, visszavonván lemondását, továbbra is megmarad 
eddigi tisztségében.

— Hangverseny. A selmeczbánya i pol
gári dal és zene kör, mint azt már hírül adtuk, 
1899. évi február hó 4-én a városi vigadó nagyter
mében saját pénztára javára tánczmnlatsággal egybe
kötött hangversenyt rendez, melyre a meghívók már 
szétküldettek. Kezdete este 8 órakor. Helyárak: Család
jegy 3 személyre 2 frt, azon felül 2 frt 50 kr. Személy
jegy 1 frt. Karzati számozott hely (egyesületi tagok és 

hagyta el a házat. Ő vár, a daliás férfi, a gazdag 
főur! Mily ragyogó lesz élete!

Egy-kettő! mint tündérszárnyakon siet át a par
kon. Ott a kocsi, ott ölelő kar, forró csók fogadja. A 
mén tüszköl, vágtat; a hintó nyilsebesen gördül az is
meretlen csábitó világba. — — —

Pazar fénynyel berendezett budoár; délszaki nö
vények, perzsa-szőnyegek, arany kalitban csevegő kis 
madár.

Léptek hangzanak ; az ajtó tárul s belép Baróthy 
Pista.

— Ah, itt vagy, jöttél valahára, én szerelmem, 
gy váltalak már. De most nálam maradsz ugye?

Nem lehet, Teréz! Búcsúzni jöttem ! Külföldre 
kell utaznom s talán soká lesz, mig visszatérek. Itt e 
táiczában találsz annyit, mi egyelőre biztosítja lételedet 
Unatkozni nem fogsz! Miki báró majd szórakoztat 
No pá, muezuskám, sietnem kell! ,

Nem, nem, Pista ! Nem eresztelek ! Te elámi- 
tasz ' Oh, észrevettem régen, hogy már nem szeretsz 
hogy meguntál, most szabadulni akarsz tőlem!

Bohó aki vagy! Mi sem tarthat örökké! De 
nekem igazán el kell utaznom! Isten veled!

S az a férfi, ki szenvedélyes szerelmében még a 
lábahegyét is csókolgatta, most bucsucsók nélkül tá
vozik tőle.

I^apról-napra hullanak könnyei; de végre is a 
fialal szív rugalmas. Folytatja ismét előbbi életmódját, 
színház, lóversenyek stb.

Miki báró híven kisérgeti. Egyszer-kétszer segít 
pillanatnyi pénzzavarán; ajándékokkal is kedveskedik 
s ő, Teréz, elfogadja. Sejti már, hogy Baróthy Pistát 
nem látja többé oldalán.

Most már Miki báró a pártfogója; de meddig ? !
Az élet elsuhan, a szintér változik. Szalón helyett 

ejjeh kávéház parkettjén lejt Teréz piczi, selyemharis- 
nyás lába. Oh ez a láb, mennyien rajongnak érte; az 
a boldog, ki zsarretierrel kedveskedhetik s maga csa
tolhatja fel; csakhogy nem akárki oly boldog; leg
alább most még nem.

S leréz mulat, dalol s iszik az ifjú urakkal, csak 
néha-néha; ha valaki régi előkelő kedvesei közül be- 



1899. január 29. SELMECZBANYAI HETILAP 3

azok családjainak is) 1 frt. Személyjegy egyesületi 
tagok és azok családjainak, valamint az ifjúság szá
mára 50 kr. Jegyek előre válthatók Joerges Á. özv. és 
fia könyvkereskedésében, s az estélyen a pénztárnál. 
Ki meghívót nem kapott és erre igényt tartana, legyen 
szives a rendezőséghez fordulni. A hangverseny műsora 
a következő; 1. Nyitány a „Leichte Gavalleric" ope
rából Suppé Ferencztől. Előadja a zenekar. 2. A 
szerelem. Müdal Gaal Ferecztől. Előadja az énnekkar. 
3. Bihari érzelgője. Szerzé Zsadányi. Zenekar kísérettel 
előadják Knoblauch Richard és Pencze Rezső urak. 4. 
Az éj. Dal Schuberttól. Előadja az énekkar. 5. Álla 
Marcia a Próféta operából. Előadja a zenekar. 6. Nép
dalok. Férfikarra átdolgozta Méder Mihály. Előadja az 
énekkar. 7. Mézes hetek. Induló Rasé G-től. Előadja 
a zenekar.

— Leforrázott gyermekek. Grecs Ignácz terem- 
tőtárnai bányamunkás 1 éves Ignácz fia és 4 éves 
Mária nevű leánya forró kávéval leforrászták magukat 
úgy, hogy a fiúcska sérülése súlyos, a leánykáé meg 
épen életveszélyes. A gyermekek a forró kávét a taka- 
réktüzhelyről rántották egy vigyázatlan pillanatban 
magukra.

— A bélabányai bál, mely e hó 21-én a Mendl- 
féle vendégfogadóban tartatott meg, kitűnően sikerült úgy 
erkölcsi, mint anyagi tekintetben s azt mondják, hogy 
Bélabányán még ilyen fényes sikerű mulatság nem volt. 
A terem igen szépen volt feldíszítve; a csinos táncz- 
rendet Schramek Lajos selmeczi festő készítette és a 
zenét Balogh Laczi zenekara szolgáltatna. A pompás 
mulatság reggelig tartott. Hogy a résztvett fiatal szép 
asszonyok és lányok oly jól mulattak, azt a selmecz- 
bányai kereskedő ifjaknak is köszönhetni, kik meg
jelenésűkkel a bál sikerét nagyban előmozdították. — 
Menüi Frigyes vendéglős is kitett magáért úgy étel és 
ital, mint előzékeny kiszolgálás dolgában.

— A tánczközbeni vizivásra vonatkozólag egyik 
jeles fővárosi napilap, a M. H. tárczájába ezt olvassuk : 
„A tánczczal járó veszedelmek közül a közönség álta
lánosan a legnagyobbnak tartja a hideg viz ivásából 
eredő veszedelmet. Pedig a dolog nincsen egészen úgy, 
ahogy gondolják. A tánczközben való vizivást olyan 
veszedelmesnek tartják mindenfelé, hogy minden bajt, 
mely a táncz nyomában támad, annak a pohár hideg 
víznek tulajdonítanak, melyet a tánczosnő hirtelen le
öblített. S mert annyiszor hallani arról, hogy egyiknél 
tüdőbajt, másiknál szívbajt, a harmadiknál meg gyomor
bajt okozott egy gyorsan fölhajtott pohár viz, annyira 
rettegnek a hideg víztől, hogy inkább a szomjúságnak 
minden kínját elszenvedik, minthogy pár csöpp hideg 
vízzel nedvesítenék meg a táncztól kiszikkadt torkukat. 
Pedig a vizivástól való teljes tartózkodás még na
gyobb veszedelmet rejt magáb in, mint a vizivás maga. 
A vizivás nemcsak nincs ártalmára a tánczoló szer
vezetének, hanem ellenkezőleg hasznára van. Nem 
kell persze mindjárt jéghideg vizet pohárszámra le
öblíteni, a vizivasnak ez a módja igenis ártalmára lehet 

teszi oda lábát, akkor eltűnik, elrejti magát, szeretne 
föld alá bújni szégyenében. — —

Rohan az idő ; az arcznak már festék kell; séta
helyül az Andrássy-ut a legjobb ; leSz-e valaki, ki őt 
megszólítja, meghívja vacsorára?! Egész nap nem 
evett ; elzálogosítani már nincs mit; oh be keserves 
keserves ez a nyomorult élet! .

S a sors irgalmatlan!
Ő érzi, hogy beteg, hogy nagyon beteg; oda ván

szorog maga a kórházhoz s felvételért esedezik.
Oh mily nyomort tanul itt megismerni, mily nyo

mort, s mily bűnt!
De hát ő jobb-e ? Elámitja a derék, becsületes 

festőt s a külső fény után indul, a bűn, a szégyen 
ösvényén.

Hová jutott?! Mi lesz még belőle?!
A kórházból elbocsátják; ott áll az utczán, kenyér 

nélkül, pénz nélkül; mit tevő legyen ? ! Ah, hiszen meg
van még az ez’üstkanálkája, az a becses ereklye! Ettől 
mégsem vált meg még eddig; ez néhány napra ki
segítheti.

Keblébe nyúl, hogy kivegye, a kanálka nincs meg! 
Nagyot sikolt —
S felriad Teréz, álmodta Ő csak az egészet; oh, 

be rettenetes álom! De hála a könyörületes égnek, ott 
van ő most is még Köhalmy gróféknál; de hát a 
kanálka ? !

Lázasan keresi; a zsinór elszakadt s a kanálkál 
megtalálja párnái között.

Oh, hogy összecsókolja azt az ereklyét! Mintha 
édes anyja szelleme susogna belőle: „Maradj tiszta, 
maradj becsületes!" —

Nem, nem, ő nem enged a csábnak! Ö becsüle
tes, tiszta akar maradni, jó asszony, hü feleség!

Reggel csak egy szóL mondott Fejér Kálmánnak, 
csak egy szót: „Igen", de ez boldoggá tette a festőt 
s boldoggá tette Terézt is. —

És Báróthy ?
Esküvője napján levelet kapott; benne Teréznek 

irt összelépett sorai, semmi egyéb.
Nemo. 

az embernek, de nemcsak akkor, ha tánczől, hanem 
más alkalommal is. Ha ellenben csak lassan szürcsöli 
az ember a mérsékelten hideg vizet úgy, hogy az a 
szájban fölmelegedhetik, mielőtt a gyomorba ér, a viz
ivás sohasem lesz se tüdő- se semmiféle más bajnak 
az előidézője."

— „Nines jég!" panaszkodnak a korcsolyasport 
kedvelői s fidibuszt csinálnak a jégpályarészvényekből. 
„Nincs jég, nem lesz jég!" sóhajtanak fel a vendég
lősök, czukrászok, mészárosok és hentesek; s vala
mennyi furcsa kétségbeeséssel bámulja a ragyogón 
tiszta eget, melyről a nap ifjúi, azon hogy tavaszi 
hévvel tüzel. A kertekben kihajt a fü, a sóska, a téli 
kabátok Finldihez kerülnek, s egy két vallálkozó fiatal 
elindul ibolyát keresni — január vége felé; bizony 
már mind hiába tagadják, ee kizökkent a mi vén föl
dünk a kerékvágásból, mert ilyen csodát még nem 
láttunk itt Selmeczbányán, mint a milyen a idei január, 
mely csak most haldoklásakor kezdi éreztetni fogyasztó 
hatalmát.

— Mennyi pénzt vert ki a körmöczi pénz
verő a múlt évben, kitűnik a következő kimutatásból:

1 Té
te

l sz
ám

 1
Darab Arany

pénz
Bronz
pénz

A kivert 
pénz 

névértéke

szám klgr r. klgr r. korona fi.

1 Arany húsz ko
ronás . . . . 1281373

1
8681 489 25 627 460

2 Arany tiz koro
nás ................ 217 506 736 809 2175 060

3 Bronz két fillé
res ................ 14972 860 50 006 414 299 457 20

4 Bronz egy fillé
res ................ | 1419 343 _ _ 2 348 707 14 193 48

Összesen. . |17 891 087 9418 198 52 355 121 28116170 68

— A zsarnóczai kaszinóban f. hó 22-én volt 
a közgyűlés. Elnöknek Bócsy János, pénztárosnak 
Mihályfy Mihály, jegyzőnek Oberaygner Oszkár és könyv
tárosnak Chabada Géza lett megválasztva. Megválasz
tottak még ezekén kívül 5 választmányi tagot.

— Steingrube szomszédos nagyközség jelme
zes „báld“-ja márczius hó 4-én lesz megtartva a 
vigadó összes termeiben. Az előkészületek már is foly
nak és a mulatság érdekességét nagyban fogja emelni 
főispánunk megjelenése, ki ezt megígérte.

— Névtelen levelet kapott a törv,-hat. bizottsági 
tagok megválasztása előtti napon Svehla Gyula kir. fő
bányatanácsos és kerületi bányaigazgató, melyben el
panaszolják azt, hogy a városi bizottsági tag választá
soknál, sőt a városi tisztikar megválasztásánál is a 
katholikus hitüek feltűnően mellőzve lesznek. A „katho- 
likus bányamunkások" aláírással ellátott, tót nyelven 
irt levél maró gúny tárgyává teszi egyes törv.-hatósági 
bizottsági tagok visélkedését és habár tagadhatatlanul 
van benne szatirikus humor, mégis nemcsak, hogy a 
a mai zavart viszonyok között jó szolgálatot nem tesz 
az általa hangoztatott közügynek, hanem egyenesen, 
ismételjük, a mostani féltve őrzött és veszélyeztetett 
rend fentartására nézve az ilynemű dolog csak veszé
lyeztetheti a nép életet. Ez pedig üdvös eredmény
nyel soha sem járhat. — A levelet, inelybenfa polgár
mester is ki van gúnyolva, a bányaigazgató a polgár
mesternek adta át.

— A selmeczi népbank 1898. évi zárlata sze
rint az összforgalom teszen 3.748.89 frt, tehát majd
nem fél millióval emelkedett. Az üzlet minden ágaiban 
tetemes emelkedés mutatkozik, a betéteknél több mint 
41000 a többlet. A tiszta nyeresség teszen 12685 frt, 
tehát 1000 frttal több, mint a múlt évben úgy, hogy 
a mnlt évi osztalék fizetése ésl?az alapok szabályszerű 
dotálása után még 2900 frt áll a részvényesek rendel
kezésére. Gratulálunk e valóban szép eredményhez.

— A legérdekesebb hetilap ez idő szerint kétség
kívül a „Rejtelmes Világ", emez egyetlen magyar lap, mely a 
modern spiritizmussal foglalkozik. A „Rejtelmes Világ" újévkor 
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A „SZAHÍRIE” eíüstárú-gyár,
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított. Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

SGST in i ii <1 enne ni n ezüstárút, 
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

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

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

már-a III évfolyamba lépett s azóta teljesen újjá alakítva, meg
kövülve, állandóan igen csinos borítékban, több szép képpel díszítve 
jelenik meg. Legújabb száma két szenzáeziós fényképfelvételt közöl 
Crookes Vilmos, a hírneves angol egyetemi tanár kísérletezései 
közben igen sokszor s sokaknak megjelent Ring Katié mrgtestesült 
szelleméről; a lap élénk, változatos s gazdag tartalmából pedig a 
következőket emelhetjük ki: szervezkedési javaslat (dr. Dean Clark 
után B. M.) — A kísérletezésről (Nérei Ödön). — King Katié. 
(Tóvölgyi Titusz.) — Táreza: Eszmék, ti földi gondok . . . (Költe
mény; Petrus Jenő). — Az őrködő anyai szellem (Mrs. Burrows 
után br. M. J.) — Egyről-másról (Tud-e hamar egy jó viczezet 
vagy a megszorult szerkesztőség.) Tréfás melodráma. — Az atya és 
elhunyt fia. — A szellemhajó. — Bismarck halála és a szomnambu- 
lizmus. — Még sz,ellemhajó. — Egy mátérializáezió a 18. század 
elején. — Irodalom. — stb. stb. — A „Rejtelmes Világ" kétféle 
kiadáskan jelenik meg. Az egyszerűnek előfizetési ára egész évre 
6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr., a finom papirosra 
nyomtatotté pedig: 10 frt, illetve 5 frt és 2 frt 50 kr., mely ösz- 
szeget a kiadóhivatalnak: Budapest, VIII., Üllői-ut 12. sz. (Miiller 
A. könykereskededése) kell beküldeni, a honnan kívánatra bár
kinek szívesen küldenek mutatványszámot.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Sak muszáj nekemnek csudálkoznyi azon, hogy gázvilágitás 

bevezetése miatt két hét óta repedezés van a meszki domon és sak 
úgy hadják zottan a lajtorjákat. Ha privatus zember tenné zesztet, 
hej bó prisszám, megbiintetnyék ... De ez tehetyi, mert városi. 
Vagy talán zazért hagyják zottan a létrákat, hogy sok meszki pán 
tulbuzgalmában azon mászon be a hivatalba. ? ?

Világításról jutja eszembe, hogy felső Rózsa-uliezában nem 
zakarnak meszki pánok világítást csinálnyi. Talán azért, hogy ne 
lássa senki ezen városrész zelhanyagolását és nyomorúságos 
zállapotát.

Hát sak választottunk a meszki viborba tagokat zis kívánok: 
pán boeh nekik pomáháj. De sak volt nálam több tovarisom zegy 
levéllel, hogy én is írjam zasztat alá. Éhben olvastam, hogy 
oszviezeni pán direktor, kit nagyon tisztelnyi muszáj, ha nem is
— mint zottan Írva volt — a katoliezki felekezethez tartozik, ne 
küldjön minket, jako óveze, az akolba, ale legyen szlobod miénk 
okoskodás szerint választanyi zis e levél még zasztat is povedálja: 
micsoda zemberek vannak zottan a viborban, kik nem zakarnak 
keresztet halottas búdén, pedig zelig keresztyiik volt már zéletben 
zis, kik sak katolikus zemberek ellen beszilnek zis hogy a meszki 
pánok között több luteránus van, mint katoliezki krestyán, zis 
hogy a fözember sem nem zsidó, sem nem luteránus, de még sem 
nem katolikus, zis sak pri plotye tartja magát, zis hogy van 
zolyan zember is viborban, ki még késekkel, állványokkal és 
kittekkel csalafintaságot csinálta ... No sak már, povedálom, zesztet 
én alája nem irom, mert a mi sok, tője us potom pri vela, zis 
katoliezki hitem nem zengedi, hogy zembereket hiába bántalmazzák. 
Mert zugy kell nekem okoskodnyi, hogy legyen meg a békesség 
közöttünk zis felekezeti különbségekre terasz us ne nézzünk, zis
— bár moja zsena povedálta, hogy zirjam én is alá — zeszt a 
levelet alá nem Írtam zis tovarisoknak is tanácsoltam asztat alá 
nem irnyi. Nekiinknek, Náezkóknak zilyes féléből semmi hasznunk 
nincs van, sak kárunk lehet.

Meszki Styavniczában a múlt héten zolyan viz folyt a köz- 
kutakba, mint a kapusztalé . . . lehetett vele jól is lakni zis hasbajt 
is kapnyi.

Zenyim zismerős a Drosgyák, ki van már proveziáns taná
csolja nekemnek; sak oda menj laknyi. a hol közelben meszki pán 
lakik . . . zakkor ott van jó világítás,jó zut és rendőrség is. Nem 
történhetik semmi bajod.

Ha volna zis nagyobb sötétség a bánya mélyénél, zoda is 
világítanék kahanyeezzel bányász miniszteremnek, — mert jó 
zember nekiinknek.

Járvány van, de járványkórház nines van. Hogy járvány 
van, zárról zember nem tehetyi, de hogy járványkórház nincs van, 
zárról tekintetes magisztrátus tehetyi.

Már sak látom, hogy meszki viborba zolyan zemberek nem 
kellenek, ki povedálni tudnak; sak zolyanok, kik hallgatják, mint 
a hal a vízben.

Éppen meghi a kmotra, hogy mennyek zozsonyára hozzájuk 
valami farsangi pampuskás zegér tésztát zenni; hát muszáj zoda 
mennyi zis okoskodnyi sak a jövő héten fogom. Addig is: 
„Pochvalen !“

— A zsidó nép története. A zsidó nép politikai 
és társadalmi története, — az irodalmi és művészeti fejlődéssel 
szorosan összeolvasztva — jelenik meg most a magyar irodalom
ban. E nagyratermett nép hódításait, királyválasztásait a legpon
tosabban beszéli el egy kis füzet, könnyen olvasható, szép nyelven, 
tartalmasán, egyúttal művészi illusztrácziók kíséretében. Dávid 
királyról és Salamonról mond el érdekes, bizalmas részleteket. A
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A szélaknai kapu melletti Mayer
Frigyes-féle

ház és kert
f. évi április 1-töl bérbeadó.
Jelentkezhetni a s e 1 in e <• z i né p- 

bankba n.

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

Jf* •
Ezen raktáramban kaphatók : kitűnő minőségű x»um, cognac, 

valódi treneséni borovicska és 12 éves szirmiai szilvórium, 
különféle eredeti töltésű palaczlc-sörölc, úgymint pilzeni-, salon- 
és pesti Haggenmacher-féle sör; saját töltésű tiszta valódi lóox’olc ; 
különféle champagnerek, u. m. Törley, Talismann seck, Extra 
Dry Cremant, Rosé, Vin-But stb.

Különösen kiemelem, hogy a
magyar minta pincze egylet 

lcitünö minőséin I>oi-ail>ől 
a város területén kizárólagos 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.

Kis hirdetések.
E rovatban közölt hirdetésekre vonatkozó felvilágosítással a 

kiadóhivatal szolgál,

J^IADÓ LAKÁS. Egy három nagy és egy kis szobá
ból álló lakás, közel a lyceumhoz, május 1-étöl 

bérbeadó.

rY jó karban levő Wertheim-szekrény olcsón 
eladó.

gELMECZI NÉPBANKI rész vények meg
vételre kerestetnek.

• >

hős, a nagyhírű Dávidról, ki a lázadó ammoniták közül „néine 
lyeket fürészszel fűrészelted, némelyeket vasborona alá, némelyet 
fejsze alá vetteti, másokat mészkemenezébe hányata", (2. Sám. 12. 
31.) — E kis füzet a „Nagy Képes Világtörténet" 10-ik füzete, a 
legjelesebb orientalista, Maspero Ga3ton világhírű müve után 
készült. — Egy füzet ára 30 kr. Kapható minden hazai könyv
kereskedésben.

Selmeczi felfrissített friss újság.
41-ik bús epigramma a választásra.

Egy akol és pásztor I ha e leszen Selmeczen egykor
Béke csak akkor lesz s tiszta kezű szavazás.

Merő rágalom, hogy a tanácsterem előszobájában a szavazó pol
gárokat egy egyházias férfin előbb meggyóntatta.

Még nagyobb koholmány, hogy a néppárt — ha van ilyen — 
minden követ megmozgatott; mi csak embereket láttunk 
mozgatni.

Egy múlt századi tanácshatarozat ezt mondja: „mivel az papnak 
meg az kikiáltó kántornak nagy mérvű az hangjának ereje, 
ennélfogvást a tanácsban nekik hely ne adassák, nehogy á 
lárma szaporittassék." Ez csak félig hajtatott végre.

Az — a ki a tanácsot kupakosnak merte nevezni, méltó 8rra, hogy 
maga is bekerüljön. Különben ellene rendőri nyomozás 
indult meg. Helyes.

Legközelebb elrendeltetik, hogy minden zavar és félreértés ki
kerülése végett, a jövő szavazás alkalmából minden szavazó 
vallásának kezdő betűit homlokára siittesse avagy festesse.

A szavazást megelőző este több helyen nedves vigília tartatott 
böjt nélkül.

A szavazó czédulák nemsokára a hontmegyei múzeumba kerülnek. 
Hírlik, hogy föllebbezes készül, mert egyik megválasztott szép őse 

valamikor a föllebbező ősével nem akart együtt egerészni.
Járványszerüen fellépett nálunk az — őszinte szó.

A közönség köréből.
Tudomásul!

Teljes tisztelettel értesíteni bátorkodom a n. é. 
közönséget, hogy f. évi február hó 1-től a legjobb 
hírnévnek örvendő Glüksthal Gyula ur üzletét át
veszem és azt a fent jelzett naptól kezdve az én 
czégem alatt fogom tovább vezetni.

Amidőn ezt a mélyen tisztelt közönség becses 
tudomására hozom, már most biztosíthatom arról, hogy 
ezen üzlet eddigi jó hírnevét nemcsak megóvni, hanem 
még inkább megerősíteni, öregbíteni és ez által t. ve
vőim megelégedését mindenben kiérdemelni legfőbb 
iparkodásom, legbuzgóbb törekvésem leend.

Kiváló tiszteletem kifejezésével és kérve nagyra- 
becsült pártfogását, maradok a n. é.közönség

Selmeczbánya, 1899. január 26.
alázatos szolgája

WEISZ SIMON.

Révai Testvérek
irodalmi intézet részvénytársaság.

a müveit közönség számára.
Megjelenik tizenkét

és
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Budapest, ^ll.r Üllői-ut 18.

240 füzetben.
Több füzet semmikép sem lesz.

Hetenkint egy füzet fog 
közrebocsáttatni.

Egy-egy füzet éra
: i 30
|w.A füzetes kiadáshoz díszesbe- 
, kötési táblák száll itatnak.

Megjelenik füzetes 
kiadásban iskötetbe n

famentes, tehát soha meg 
nem sárgulj papíron.

Egy-egy kötet ára 
rendldTÜl díszes félbör- 
kölésheo, bőrháttal 

vászontáblával
/• 8 frt.

Miufleii négy.- hóban egy^-egy 
kötet jelentik meg.

Világtörténet megszerezhető:
a) Füzetes kiadásban heten kinti 30 kros füzetekben 

minden rendes hazai könyvárusnál.

b) Kötetes kiadásban J2 kötetben, 8 írtjával
a) kötetenkinti. kitárt réttel bérme’ntve,
b) havi 1 frt 5© Áros .részletfizetésre.

rendelések a helyt HnyrtmsJ.e.léstiez vagy alólirt kiadókhoz intézendSk.

-X*

Tájékoztató képes prospektust
\xagy

mutatvámpfüzetet 
in0yen éta bépmentve

küld a rmü kiadóhivatala

szám.

Képes diszmü
ÁLDÁSSY ANTAL, BOROVSZKY SAMU, FOGARASSY ALBERT, GERÉB JÓZSEF, 

GOLDZIHER IGNÁCZ, GYOMLAY GYULA, MIKA SÁNDOR
közreműködésével szerkeszti

MARCZALI HENRIK
Mintegy 2500 szövegképpen 500 miimelléklettel, 60 színes miilappal

50 történeti térképpel, 8500 szövegoldaliad.

fi jügy Képes Világtörténet czéija.
Jelen munkával az első nagv világtörténet! mii jelenik meg magyar nyelven. 
Tervében, czéljában, eszközeiben, alakjában és terjedelmében egyaránt nagy és je- 

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

^gy Képes Világtörténet iiiusztráczióí.
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 egv olvan 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 egybegyujtott s a 
legnagyobb műszaki tökéletességgel reprodukált íllusztrácziok rendkívül emelik a mu becset, 
az egésznek művészi értéket adnak. ______

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

barátja, tanácsadója, minden úri háznak ékessége legyen.
A mii kiadására egyesült két könyvkiadó intézet bizalommal ' ajanlja, tehát nagy, 

magyar vállalatát a nagy magyar közönségnek.

Franklin Társulat
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1899.
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EJlóf isiető gjyíijtöls: szíveskedjenek m LcicidLólni'vatallioz fondülni.


