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Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

----------------Megjelen minden vasárnap.

Régi hangok uj húrokon.
„Mi az igazság?"
E czim alatt a már annyi átvedlésen átment 

„Selmeczbányai Híradó", úgynevezett hivatalos 
lap foglalkozik lapunk legutóbbi számában közölt 
vezérczikkel és láthatólag bátortalan és erőlte
tett hangon meg akarná czáfolni azon állításain
kat, hogy városunk eddig követett gazdasági 
rendszere rossz és ez oka annak, hogy pénzünk 
nincs, sőt hogy hitelünk is veszélyeztetve lehet.

Emleget ez a derék lap „tudatlanságból, 
„tájékozatlanság“-ot, melylyel bennünket vádol 
és még ezt azzal tetézi, hogy mi akarjuk tév
útra vezetni e város közönségét.

Hát mi csak — úgy mint mindig — a leg
illetékesebb fórumra bízzuk mindezek megítélé
sét és ez igenis — maga a nagy közönség.

Jobban lát ez immáron már be a dolgok 
lényegébe, semhogy azt tévútra kellene vezetni, 
mely utat éppen a hivatalosak szeretnék egyen
getni, de ez — hál’ Isten — sikerülni többé 
nem fog.

Azokra a mesékre, hogy erdeink épp oly 
jövedelmezők lesznek ezentúl is, mint eddig vol
tak; hogy a 40 000 frt szükséges beruházásokra 
kéretett és nem az elégtelennek bizonyult elő
irányzati bevétel pótlására stb. mi egy szóval 
sem reflektálunk és a nagyon is közel jö
vőre bízzuk teljes nyugodt lelkiismereti tudat
tal azt, hogy „mi az igazság?" és hogy kinek 
volt igaza.

De emlékezzen majd akkor vissza a hiva
talos lap állításaira! Mert különben majd mi 
emlékeztetjük reá.

Különben állításainknak sarkalatos alapját

Toppancs ur szerelme.
—• A „Selmeczbányai Hetilap" eredeti tározója. —

Két valami volt a világon, mi Toppancs urat min
dig bosszantotta: az anyósa meg a kravátlija.

Az anyós, igaz, nem vala még hitelesen elköny
velve, de annál inkább gyakorolta bitorolt jogait s jaj 
volt szegény Toppancsnak, ha hivatalába menet vagy 
onnét jövet csak oly csekély kitérést is engedett meg 
magának, mint amennyivel egy három filléres szivar 
vásárlása jár. Megtudta ezt már a reménybeli anyós s 
mire Toppancs ur hazaért, a bájos Lidit könnyek ár
jában fuldokolva s az anyósát— nem éppen a leg
barátságosabb hangulatban talalta.

De hát hogy került Toppancs egy elkönyveletlen 
anyóshoz és miért ontá Lidi könnyeit?!

Elismerjük e kérdés jogosultságát s igyekezünk rá 
minél rövidebben megfelelni, nehogy modern regény 
legyen belőle.

Lidi szegény, ártatlan leányzó, kinek egyetlen egy 
apróságon kívül, senki semmit sem vethet szemére.

Pardon ; bocsánatot kérek; én nem vétettem aka
ratlanul a magyar nyelv szelleme ellen az iménti közbe
szúrt mondattal; de, bevallom őszintén, magam sem 
tudom, a kettő közül melyiket írjam : azt-e, hogy csak 
az az apróság vethetne valamit szemére Lidinek, vagy 
pedig azt-e, hogy azon az egy apróságon kívül mást nem 
vethetnek szemére; irtain tehát közbeszurt mondat
ként; értse ki-ki, ahogy akarja.

Mert hát az az apróság — valódi, szabályszerűen 
elkönyvelt apróság — melyet a maga nevén Lidinek 

nemcsak hogy nem czáfolja meg e hivatalosan 
sugalmazott, mindinkább siralmas hangba vég
ződő czikk, hanem egyenesen beismeri.

Beismeri, hogy pénz nincs; hogy Popper 
kaucziójának egy része (10000 frt) be van 
zálogositva; hogy erdeink bizony a régi arányban 
jövedelmezni nem fognak stb. stb. Persze hogy 
mind ezt más sziliben szeretné feltüntetni, mint 
az a kézzel fogható valóságban van.

Hát mi az erdőgazdálkodásra nézve újból 
és ismételten azt az óhajunkat fejezzük ki, hogy 
közöltessék már egyszer egész terjedelmében 
és szó szerint az erdőfelügyelői jelentés, melynek 
közlését már annyiszor sürgettük és az meg is 
lett ígérve, de be nem lett tartva.

A telkek, házak összevásárlásának rend
szertelenségét meg épen nem is kísérli meg- 
czáfolni a „Mi az igazság ?“ czimü czikk.

Igenis, e város gazdasági rendszere nem 
jónak bizonyult be; igen is, az erdők jövedelme 
tetemesen csökkenni fog; igen is, e szorongatott 
városnak sokkal eszélyesebb és erélyesebb eljá
rás által oda kell törekedni minden erejé
ből, hogy a jövedelmi forrásokat jobban hasz
nálja ki; igen is a gazdasági és ezzel kapcsolatos 
ügyek közül sürgős reformok váltak szükségessé; 
igen is, a nagy közönség ezt már lépten-nyomon 
érzi és tudja; igen is, a város közönségének 
ítélőképességére bízzuk annak eldöntését : „Mi 
az igazság ?“ de nem egyes emberek, egyes 
érdekelt hivatalos hangok megítélésére.

Újból ismételjük: a közel jövő, a nagyon 
közel jövő majd el fogja okvetetlenül, most az 
általános ébredés korszakában dönteni, hogy „Mi 
az igazság?" és hogy ki merte azt kimondani.

Emlékezzünk erre vissza és — várjunk !!

szólítana a mamája, ha nála volna. Csakhogy bizonyos 
körülmények között nagyon alkalmatlan lehet ily cse
kélység s azért jó messzire kiadták levegőváltoztatásra, 
nehogy Toppancs ur neszeljen valamit.

Kérem, ne legyenek türelmetlenek ; rögtön elmon
dom, hogy került Toppancs nagybecsű ismeretségéhez.

Toppancs ur árva volt s amellett számtiszt. Az 
élet megtagadott tőle minden élvezetet, mindent, mi az 
erkölcsöket ronthatná s mi más fiatal embereknek meg
adja a tapasztalatot.

Bizony Toppancs ur semmit sem ismert a világ
ból irodáján kívül s mikor a sors a fővárosba vetette, 
azt hitte jámbor, elvész benne.

De szerencséjére akadt jó emberekre, kik olcsó 
pénzen teljes ellátást adtak neki; ez volt a szép Lidi 
anyja, no meg a Lidi, aki ahol csak lehetett, kedves
kedett a meghatóan jóhiszemű fiatal embernek.

Ne czifrázzuk sokáig; bizony lépre ment a mi 
hősünk; a szép Lidi oly ügyesen lepette meg magát 
Toppancsnál a mamája által, hogy szegény Toppancs 
— mit tehetett egyebet?! — házasságot volt kényte
len ígérni s nyomban megkérni Lidi kezét.

Hogy az esküvöt nyomban meg nem tartottak, 
talán rejtelmesnek látszik; de sietünk megjegyezni, hogy 
annak az anyós finanezzsenije volt az oka.

Ugyanis észrevette a mámi, no meg a Lidi is, 
hogy egy gazdag gavallér nagyon érdeklődik Lidi szép 
szemei iránt s a gondos mama felérte eszével, hogy ez 
esetleges aranybánya kiaknázásánál akadályul lehetne 
Toppancs törvényes férjessége; jó lesz ez azután is; 
de hogy valamikép el ne tántorodjék, ugyancsak ügyel-

Közegészségügy és Bélábánya.
Országszerte általános a panasz közegészségügyi 

állapotaink tarthatatlansága miatt. Szakértő és laikus, 
müveit és tudatlan egyaránt elismerik, hogy hazánk 
egészségügye jelen állapotában elérte a netovábbot. Ez 
okból sürgetik is már minden oldalról az egészségügy
rendezését, illetve államosítását, ha csak a nemzet izmo
sodását, fejlődését évtizedekre viszavetni nem akarjuk. 
Evről-évre fokozódik a gyermekhalandóság és azok 
száma, kik orvos-hiány vagy szegénység miatt orvosi 
segély igénybevétele nélkül halnak el. A legnagyobb 
magyar Széchenyi István gróf, nemzetünk maroknyisá- 
gát és lassú szaporulását látva, megdöbbenve annak a 
jövőben bekövetkezhető pusztulásától, mondá az emlé
kezetes szavakat: „Oly kevesen vagyunk, hogy még az 
apagyilkosnak is meg kellene kegyelmezni."

Vájjon mit mondana most a haza szerelme és jövő 
sorsa fölötti kétségbeesésétől elborult elméjű nagy hazafi, 
ha látná, hogy forrón szeretett nemzete még egy fél 
század múltával is számban mily lassan növekedik, 
hanem e helyett testileg hova-tovább elkorcsosodik, 
satnyul. Valóban igaza van a nagy óda-költőnek Ber
zsenyinek a nemzet testi fejlődésére nézve is, hogy: 
„Romlásnak indult hajdan erős magyar ...“ Ma-holnap 
aiig lesz katonának való ember, ha ez a visszafejlődés 
tovább is igy tart.

Kik a nemzet eme pusztulását, gyengülését kép
zettségüknél fogva tanácsaik- s szellemi vezetéseikkel 
megakadályozni hivatottak s arra képesek is, azok az 
orvosok. Sajnos, hogy e humánus természetű pályára 
még mindig sokkal kevesebben jelentkeznek, mint a 
mennyi orvosra az országnak szüksége volna. A hiányon 
aztán úgy segítenek, hogy 4—6 község tart egy kör
orvost, kinek kötelme községeit a szükséghez képest 
hetenként 1—2-szer dij nélkül bejárni s a betegeket 
orvosolni. Ez a rendszer a kisközségekre szói. Minden 
nagyobb község vagy városnak azonban országszerte 
van egy-egy képzett községi, vagy mondjuk: városi 
orvosa, ki a város betegeit ingyen vagy pedig mérsé
kelt díjért gyógykezelni tartozik.

Van azonban hazánknak egy ős régi szab. kir. 

tek rá; utána jártak, hozzá csatlakoztak; még éjjel is 
bementek a szobájába, nem szökött-e meg?! s ha ilyen
kor Toppancs véletlenül felébredt, a legédesebb hangon 
azzal mentegetődztek, hogy csak nézni jöttek, nem 
csuszott-e le róla a paplan.

De hát lehet-e a szerelem istenének gátat vetni ?
Egy Ízben Toppancs urat kiküldte a főnöke va

lami hivatalos ügyben s a mint hősünk visszajövet 
annyira bátorodott, hogy a kirakatok ragyogását meg
bámulja, véletlenül egy első emeleti ablakra tévedt 
tekintete s e pillanatban, mint a sóbálvány, állva ma
radt meglepetésében s minden vére szivére tolult.

Gyönyörű nőt látott ott az ablakban, déli növé
nyek között. Szőke haja, mint a folyó arany, keretezte 
be angyali arczát, melyen a liliom tisztasága a hajnal- 
pirral egyesült. S azok a szemek!

Sohsem látott ő ily gyönyörű szempárt! S mintha 
az a női alak nyájasan mosolyogna rá !

Toppancs egész testében remegett a még eddig 
sohsem érzett izgalomtól; balját hevesen dobogó szi
vére szorítva, jobbjával futólag csókot intett a tündér
alaknak és rohant mint az őrült, tovább; azt hitte, 
megég, ha még egyszer felpillant oda.

E percztől oda volt Toppancs nyugodalma. Észre
vette ezt a reménybeli anyós meg Lidi is, s törték a 
fejüket, mi lelhette? De csak nem vehették ki belőle.

Toppancs pedig, ha eddig kravátlijával azért nem 
volt megelégedve, mert azt Lidi kötötte, s ő csak azért 
is hol jobbra, hol balra csapta el azt, most azért boszan- 
tolta a kravátli, mert sohasem sikerült azt elég sikkesen 
megkötni.
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bányavárosa, mely város igen nagy terjedelmű dus- 
erdőséggel bír, sőt némelyek okkal-e vagy sem nem 
tudom, de fejős tehénnek is hívják, s e város közön
sége kénytelen egy szakértő egészségügyi tanácsadót, 
orvost nélkülözni. E város Bélabánya. Valaha in illő 
tempore, mint azt az öregek mondják, volt Bélabányá- 
nak saját orvosa is, most azonban e közszükséglet 
fölösleges luxusnak, hiába való pazarlásnak látszik, 
mert hát itt vannak a közelben, csak egy órányira a 
selrneczbányai orvosok, majd azt mondtam spehár 
urak. Ezek a többi mellett majd csak elkurálgatják 
lassan a bélabányaiakat is.

Azt mondhatná valaki, hogy hiszen a bánya
munkásoknak — értem a kohó, zúzó és ólomgyári 
munkásokat is — van saját orvosuk. •

Igen, de ez orvos urak nem csupán bélabányaikat 
kezelnek ám! Azok ugyancsak igénybe vannak véve 
Selmeczen is, úgy, hogy sokszor a legjobb akaratuk 
mellett sem szakíthatnak maguknak annyi időt, hogy 
Bélabányára kijöjjenek s igy kénytelenek napokon 
keresztül a betegeket a spehár urak gondviselésére 
bízni. Már pedig a beteglátogató spehárok ha még oly 
ügyesek is, orvos számba csak még sem vehetők. En 
legalább egyebeknek nem tartom őket mini szükség 
szülte kuruzslóknak, ha gyógykezelnek. Az embert, 
mint a teremtés koronáját pedig még sem gondolnám 
oly olcsónak, hogy gyógykezelése a szakképzetlen beteg
látogatókra bizható lenne.

Embereink sokszor nem is jelentenek beteget, 
mert vagy félnek, hogy bányakórházba viszik betegeiket, 
vagy mert nem akarják a beleglátogatókra bízni azokat. 
Mindemellett a bányamunkásokról úgy ahogy csak mégis 
gondoskodva van, de hát mit szóljunk Bélabánya többi 
egyébb foglalkozású lakosairól ?! Ezek talán nem is 
betegek?! Dehogy nem, s az szomorú, hogy ezeknél a 
gyermekbetegeket csak amolyan házi szerekkel gyógyit- 
gatják, ami utoljára nem is rósz, de ha komolyabb a 
baj, akkor bizony szegények csak is Isten kegyelmére 
vannak bízva. A felnőtt családtagok vagy szülök, ha 
megbetegednek, azok bizony mert már felnőttek, hát 
el is szenvedhetnek egy kicsit. Orvoshoz persze csak 
akkor fordulnak, ha az illető betegnek a lelke már a 
nyelve végén van. Teszik pedig ezt nem nembánom- 
ságból, hanem mert az orvos kihozatása fölötte költ
séges. így egy privát látogatás nálunk Bélabányán 5 
frt; most mint hallom már nem is 5, hanem 6 fit. 
Hogy miért, azt ki tudná megmondani. Talán mert 
sok a szükség, hát könnyebb az élet Pattagoniában ? 
Vagy mert megszaporodott számban a pénzünk. Akinek 
egy írtja volt eddig, hát az most már két koronával 
biró tőkepénzes ! Ily körülmények között tehát nincs is 
mit csudálkozni, hogy orvost már csak akkor hívnak, 
ha az, sajnos, már nem is segithet a szenvedőn. Ha 
valakinek megbetegszik a malacza, nem telik bele pár 
óra s itt áll az állatorvos, ha ember betegszik meg, 
no az várjon és szenvedjen, vagy ha akar, hát pusz
tuljon el, lévén az ember olcsóbb valami, mint a 
malacz.

Valamikor orvos tekintetében jobban volt gondos
kodva Bélabányáról mint most. Mig ugyanis Máltás K. 
a megb. tiszti főorvos fiatalabb volt, hát ő minden 
héten 2-szer kijött Bélabányára s a betegeket ingyen 
meglátogatva nemcsak előirt, de itt-ott a nyomor láttán 
részvételre gerjedve orvosságra valót is adott. Nem

És Toppancs ur ravasz is kezdett lenni. Ki tudta 
valahogy magának eszközölni, hogy abban a bizonyos 
időtájban mindig elmehessen ama bizonyos ablak alatt, 
s az a bizonyos nő csakugyan mindig ott ült az 
ablakban.

Toppancs ur szerelmes volt már fülig. Merész 
tettre határozta magát!

Egy nap gyönyörű csokrot vett, s finom levélkébe 
önlv-e szive vágyait, loholt erősen a bizonyos ablak felé, 
felpillant epedő szemekkel, de a nő most nincs sehol, 
helyette kis, talán 7 éves leányka mosolyög feléje s int 
neki kis kacsóival. Toppancs úszott a boldogságban; 
e lányka bizonyára az ő ideáljának a kis testvérkéje, 
s az ártatlan leikével elárulta, hogy beszélnek felőle.

Előhi egy hordárt, s megbízza, vigye fel a csokrot 
oda, hol az az ablak van, s adja át annak a szőke 
hajú, szép kisasszonynak, ki itt szokott ülni az ablakban.

„Abba a divatterembe uram ?“ kérdezi a hordár.
— Igen-igen; bánom is én, akár micsoda terem; 

csak menjen, siessen!
A hordár fut, Toppancs vár remegve.
A hordár visszajön, vele a csokor is.
Toppancs megdermed rémületében.
A hordár kissé furcsán mosolyogva átnyújtja a 

czokrot az izenettel, hogy méltóztassék személyesen 
felfáradni, nehogy tévedés essék.

Oh, hogy megdobbant Toppancs szive !
Szegény Toppancs! Ha tudtad volna, mi sors vár 

reád ott, dehogy rohannál fel, nyak- és lábtörést kocz- 
káztatva, oly iszonyú ugrásokkal fel a lépcsőkön, meg

akar ez sakkhuzás lenni a jelenlegi tiszti főorvos úrral 
szemben, mert elismerjük, hogy a belváros és a kül- 
utczákban orvosi hivatást teljesíteni s .emellett a tiszti 
orvosi állással járó nagymérvű irodai munkákat is időre 
elvégezni egy embernek icsaknem lehetetlenség számba 
menő feladat.

Ez azonban nem ok arra, hogy Bélabánya város 
közönsége továbbra is az Isten és a spehár urak 
kegyelmére legyen bizva.(

A bélabányaiak —• belátva ezen állapot további 
tarthatatlanságát — mozgalmat indítottak egy Béla
bányán székelő orvos ügyében, s folyó hó 19-én mint 
az lapunk múlt számában jelezve volt, Hidvéghy Árpád 
plébános elnöklete alatt igen látogatott népgyülést tar
tottak. E gyűlésen Mendl Frigyes valamint Renger 
Gyula urak kellően megokolt indítványát elfogadva, 
egyhangúlag elhatározták, hogy kérvényt intéznek a 
város tek. Tanácsához, hogy az egy Bélabányán szé
kelő orvos tekintetében íjiielőbb intézkedni kegyesked
jék. A kérvénynek kedvező elintézését annál is inkább 
reméljük, mert tudomásunk van, hogy a tek. Tanács 
egy városi alorvos ügyében már előzetesen tárgyalt. 
Ha Hodrus és Stefültói külutczáknak lehet helyben 
lakó orvosuk, miért nem lehetne az egyenlő terhek 
s egyenlő jogok elvé plapján Bélabánya szab. kir. 
bányavárosnak is. .-j.,

Általános volt a panasz e népgyülésen a vízve
zeték ellen is. Bélabányán a piaczon lévő vizmeden- 
czében már valami 5 nap óta nincs viz. A lakosság a 
vízhiány miatt, tekintve a,szarvasmarha és ló állományt, 
egész kétségbe van esye. A helybeli |rendőr biztos 
minden emberi erőt felülhaladó — fáradozása, melyet 
a városnak vízzel való a éllátása ügyében kifejt, idáig 
sajnos sikertelen maradf.’Elhalározlatott a népgyülésen, 
hogy vízvezeték ügyében is megkerestetik a tek. városi 
Tanács szives intézkpdg?; végett.

Reméljük, hogy a i>t. Tanács kellően megokolt, s 
kérvényünkben jelzett kívánságaink teljesitését nem 
fogja megtagadni. Reméljük és várjuk a legjobbat.

«■" ' —v —

Kartellvilág.
Kereskedői körökben mozogván, alkalmam van 

meggyőződést szerezni arról, hogy jegyes áruczikkek 
árának hirtelen és jelentékeny emelkedése a fogyasztó 
közönség egy részénél .[bizonyos — úgy mondjam —- 
csodálatot kell. Sokan é fogyasztók közül azon véle
ményen vannak, hogyüaz áru drágulásának főképpen 
a kereskedő az indító oka. És ezen — sajnos — meg
lehetős ferde nézet különösen az alsó néposztályná 
uralkodik.

Hogy tehát az eképpen gondolkozó fogyasztókat 
a helyes nézettel, illetőlég a tényekkel megismer
tessem, mindenekelőtt rfiegjegyzem, hogy a kereskedő 
csak közvetítő szerepel folytat a gyáros vagy ter
melő és a fogyasztó közölt, amennyiben a gyáros 
készítményeit, a termelő termékeit ő juttatja el a 
fogyasztókhoz.

Lehet már most,;; hogy természetes okok 
késztetik a gyárost készítményei árának felemelésére, 
ilyen pl. a rósz termés; gyakran azonban, különösen a 
legutóbbi években (a két utolsó évtizedben) a gyáro
soknak, illetőleg termelőknek az ár egyformasága iránti 
egyezményük volt azon.tényező, mely lényegesen 

megtorpanva néha, mintha ki akarna szakadni a 
lelked. ■ ;;

Az emeletre fölérve, nagy szárnyas ajtó mögött, 
mely fölé arany belükkél volt kiírva: „Divalterem" 
leánykunczogást hall, majd kitörő nevetést, úgy hogy 
hősünk bátorsága bizony fogyni kezd. Eh mit! Neki!

Kitárja az ajtót, ps — kővé mered ijedtében. 
Ott áll az ö ideálja a szoba közepén egy állványon, 
öltözetlenül, gyönyörű szép, de lábtalan — viaszbaba.

Kiejtett csokrával minden szép reménye, minden 
életkedve is porba hullott.

De a kis leányka feléje siet, s najvul kérdezi 
tőle; „Ugye, bácsi, maga lesz az én papám; maga 
feleségül veszi a Lidi rpamát; úgy mesélte nekem a 
Gzenczi néni, akié ez a szép terem ; nem volna ugyan 
szabad elárulni, hogy itt vagyok én is, de hát Czenczi 
néni nem akart elhagyni, mint a mama. No bácsi maga 
talán haragszik, hogy oly csúnyán néz ?“

Dehogy hallotta ezt már Toppancs, dehogy látta 
a kaczagó munkáslányokat; rohant el mint a szélvész, 
szégyenében, csalódása keserves érzetében, s mégis 
tapsolt mellette, s örömében dörzsölte kezét, hiszen 
itt van a mód, az ut megszabadulni az elkönyvelellen 
anyóstól s a ragaszkodó Liditől.

Mily szabadnak, mily okosnak érezte magát egy
szerre Toppancs!

Igaz, e nyereményt drágán fizette meg: egy viasz
baba iránti szerelmével.

Csin-ta-lan.
•"K....r* 

hozzájárult az árak felcsigázásához. Kereskedelmi nyelven 
az efajta egyezményt k a r t e 11-nek nevezik.

A kartell kötésekor a gyárosok nem egy, aZ ural
kodó viszonyokhoz arányitva mérsékelt árát, hanem 
ellenkezőleg egy, lehetőleg magasabb árat töreked
nek megállapítani, mivel pedig a kereskedő áruit a 
gyárostól szerzi be, kénytelen lesz a magasabb árat 
fizetni. Ennek folytán a kereskedő, hacsak veszteségre 
dolgozni nem akar, czikkeinek-árát szintén jelentékenyen, 
felemelni lesz kénytelen.

A gyárosok szempontját véve, czélszerü a kartel 
csak akkor lesz, ha a fogyasztók ellátása csekély számú 
nagyobb vállalatban összpontosul, még pedig azért 
mert csak igy képesek a kartell tagjai egymást ellen
őrizni és a megállapított árt tényleg érvényben tartani. 
A mint a gyárosok sokan vannak, a kartellnek értelme 
nincs, mert a tagok egymást könnyen kijátszhatják, 
azáltal, hogy a kereskedőnek titokban mindenféle kedvez
ményt nyújtanak.

De legyen is a kartell akármilyen, vagy akárhányan 
kössék is azt, az mindenkor az áru jelentékeny drágu
lását vonja maga után. Anyagi hasznuk pedig a keres
kedőknek a kartellből éppen nincs és igy nemcsak a 
fogyasztó közönség, hanem a kereskedövilág is zúgolódik, 
és határozottan a kartell ellen foglal állást.

így tehát egyes fogyasztóknak azon véleménye 
hogy a kereskedő örül, ha portékáját drágábban 
adhatja el, nemcsak hogy minden alapot nélkülöz, de 
rósz hatással is van, mert éppen a kereskedő az, a ki 
retteg az áruinak ily módon vagyis kartell által való 
drágilásától, már azért is, mert a kartellirozott czikkek- 
nél anyagi haszna ma már alig van.

Az államnak is tudomása van a kartell eme 
káros voltáról, miért is bárminemű kartel a törvény 
értelmében csakis elöleges jóváhagyás mellett létesíthető 
csak akkor, ha a hazai termelés előmozdítása czél- 
jából köttetik. Némileg megakadályozza ez intézkedés 
a kartellek egyre-másra való szaporodását, de csak 
némileg, mert a törvényt titkos egyezményekkel játszszák 
ki leggyakrabban.

A mi a kartell származását illeti, némileg a közép
kori czéh rendszerrel egyeztethető össze, mert az 
akkori iparosok készítményeik árának tekintetében is 
szövetkeztek egymássel, úgy, hogy akkortájt egészen a 
szabad ipar korszakáig a kereslet és kínálat közötti 
verseny jóformán ki volt zárva. Tulajdonképen azonban 
a karte.ll és a ring, (mely utóbbiról, mint szintén mes
terséges drágitási tényezőről alább fogok szólani) a 
leleményesség földjéről Amerikából származik, hol már 
régóta van ez intézmény életben. Európában az első 
kartellt angol gyárosok kötötték, lassanként azután 
Németországon és Ausztrián keresztül hazánkba is el
jutott és alkalmas talajra talált, úgy annyira, hogy ma 
már alig van jelentékenyebb áruczikk, mely valamely 
tekintetben kartellirozva ne volna.

Azt mondtam, hogy valamely tekintetben, mert 
ugyanis nemcsak az árra, illetőleg annak egyformaságára 
nézve kötnek ily egyezményt a gyárosok illetve ter
melők, hanem mindenféle más irányban is. így kötnek 
a gyárosok kartelt a termelési mennyiségre vagy a 
gyártási contigensre nézve. Ez esetben meg
határozták, hogy a termelők külön-külön gyáruk üzem
erejéhez arányitva milyen mennyiségű terméket gyárt
hatnak. Ez persze szintén az illető czikk drágulását 
vonja maga után, mert az illető gyárak külön-külön 
rendesen többet képesek előállítani, mint a milyen 
mennyiség a kartellben meghatároztatott. Miután a gyár 
teljes üzemerövel nem dolgozik a czikk előállítása 
aráylag többe fog kerülni, miáltal készítményeik 
árát ismét aránytalanul fölemelik. Hogy hogy áll ez a 
dolog, azt a következő példával világítom meg. Ha 
egy czukorgyár évenkinti 100000 métermázsa czukor 
előállítására van berendezve, és kartellszerüleg az illető 
gyár csak 85000 métermázsát állíthat elő legfeljebb, 
akkor természetes, hogy a kisebb mennyiség gyártása 
a czukrot meg fogja drágítani, és a czukor kilója az 
eddigi 42 kr. helyett 45—46 lesz.

Köttetnek kartellek a nyersanyag árára nézve is. 
Ilyenkor a nyers termelők állnak össze, és megállapí
tanak egy határozott árat, melyen a nyersanyagot a 
gyárosoknak átadni hajlandók. Azonkívül léteznek kar
tellek a fizetési és szállítási feltételekre nézve is.

A katellt rendesen csak egy ország gyárosai 
kötik maguk közt, mivel azonban Magyarország és 
Ausztria egy vámterületet képez, a kartellt hazánk és 
Ausztria gyárosai együttesen kötik. Ilyen kartell van 
a két ország gyárosai közt a czukorra éspetró- 
liumra s t e a r i n-g y e r t y ár a stb. nézve. Persze 
ezenkivel igen sok kartell létezik a belföldön külön
böző fontos czikkben. A gyermekeknek pedig szintén 
ki fog jutni az általános kartellezésböl, a mennyiben a 
ezukorka gyárosok még e hónapban tartanak egy 
kongresszust kartell létesítése czéljából. Most pedig 
miután a kormány a szesznél a forgalmi adót hozta 
be, a szeszgyárosok máris felhasználták az alkalmat 
kartell létesítésére.
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Bármikor, bármely alakban és irányban köttessék 
is a kartell, az mindig a czikk drágítását czélozza, 
és ha csak valamely természetes ok (pl. rósz termés) 
közbe nem játszik, a t. fogyasztó közönség csakis a 
kartell intézményének tulajdonítsa a drágaságot.

Miután a kartellt ecseteltem volna áttérek az 
ezzel némi összefüggésben álló ringekre. B.ing létesíté
sénél már nem a gyárosok vagy termelők állanak 
össze, hanem legtöbbnyire nagy tőkével rendelkező 
üzérek vagy magánemberek.

A ringeknek czélja, bizonyos áruczikkből (pl. 
tengeriből, búzából, vasból, stb.) minden a piaczo- 
kon található összes készleteket összevásárolni, hogy 
azután — ki lévén a piacz e czikkben merítve — az árt 
á ring-vállalkozók diktálhassák.

Jóllehet sikerül is a vállalkozónak óriási mennyi
ségű árut összehalmozni, a kereslet és kínálat közti 
versenyt egy kis időre megakadályozni és az árt arány
talanul felszöktetni, a ringek legtöbbnyire mégis meg
hiúsulnak. Az összevásárolt áru raktározása, gondozása, 
szállítása, biztosítása stb. rengeteg pénzt emészt fel, és 
a költségek az illető czikket nagyon megdrágítják. 
Továbbá a vállalkozók nem képesek minden igye
kezetük mellett sem az összes készleteket birtokukba 
keríteni, úgy hogy csakhamar versenytársak akadnak, 
minek folytán kénytelenek tesznek a felhalmozott árut 
a piaczra vetni, és azon nagy vesztességgel túladni. 
Különben a ringnék, a mai előrehaladott korban, mikor 
jó vasúti és bajóközlekedés és a távirda áll az embe
riség szolgálatában, létjogosultsága nincs. Ez intéz
mény, mely leginkább Amerikában dívik, ma már szűnő
félben van, és hazánkban is hál’ Istennek csak hirből 
ismerik. Egyszer megkísértették nálunk egy kukoricza 
ring létesítését, de nem sikerült.

Mielőtt jelen czikkemct befejezném, igen kérném 
a t. fogyasztó közönséget kereskedőink nevében, hogy 
irányukban bizalommal viselkedjék. Meg tehet róla a 
f. közönség győződve, hogy minden jóravaló kereskedő 
előbbre helyezi vevőinek érdekéi a sajátjánál és gyakran 
eme törekvésében az anyagi áldozatokat sem kíméli.

Eichel Vilmos.

küiXinfélék. '
— Virágvasárnap. Hozsánna, hozsánna! Üdv 

az Isten fiának ! Üdv a felderülő fénynek, mely harczra 
száll a sötétséggel; mely egyformán ragyog gazdag és 
szegényre. Üdv a nagy eszmének, mely leszált az égből 
az emberi nem, e porban vergődő féreg, boldogitására. 
És pálmaágakat tördel a nép, öltönyeit veti te, hogy 
beterítse velők az Üdvözítő útját. Hozsánna ! Hozsánna! 
S rövid időre rá már azt kiállja ugyanez a könnyen 
fellobbanó, ingatag tömeg: „Feszíts fel őt! Feszítsd 
tel 01!“ — Mily iszonyú, sötét mélysége tárul fel itt 
az emberi szívnek. S igy volt ez mindig. Nincs messze 
a kapitoltól a tarpeji szikla! Csak azután, midőn a 
hős, a szabadi tó, a nagy eszme apostolát megölte a 
tömeg vak dühe, akkor arat csak diadalt annak er
kölcsi ereje; akkor veszi elő a bánat az eltévedt népet, 
s teborul sírva, melybe jóltevőjét temette; akkor látja, 
akkor érzi csak a tömeg, mily isszonyu bűnt terhelt 
telkére, s a sirra teborult Saulus felemelkedik mint 
Paulus s folytatja a nagy eszme harczát a sötétség 
elten. Ily utón ezernyi vértanú végsőhajtásaiból kapott 
szárnyra a kereszténység, a szeretet vallása is, s híven 
megüli ünnepeit. S igy vonul el képletileg évről évre 
lelki szemünk előtt az a nagy tragödia, melyhez ha
sonló nem volt és nem tesz sohasem. Virágvasárnapja 
van ma; a dicsőség napjának emléke; a szenvedés 
kezdete. Az áruló ott lappang már, sötét tervét forralva 
melyet önzése, haszonlesése sugallt. Ez az a felhő, mely 
a vészt, a halált rejti. Boroljunk te térdre virágvasár
napján, hogy a szeretet istene ne engedje e felhőt 
most is elterjedni, homályt, bajt, bűnt szórni e földre, 
e szegény emberiségre!

— Halálozás. Hoschek Istvánná, Hoschek 
János vendéglős polgártársunk édes anyja e hó 18-án 
meghalt.

— Kinevezések. — A ni. kir. pénzügyminiszter 
Löwy Adolf okleveles vegyészt a selmeczi bánya
kerületi vegyelemző hivatalhoz, Kochenberg Samu 
okleveles vegyészt a körmöczbányai főkémlőhivatalhoz 
ideiglenes minőségű segédmérnökökké nevezte ki.

— Bánya baleset. Molnár Sándor pachertárói 
munkás e hó 21-én munka közben oly szerencsétlenül 
esett el a bányában, hogy jobb lábának alszárcsontja 
eltörött. A bányász kórházban ápolják.

- Turista közgyűlés. A M. T. E. Szittnya- 
Osztálya f. hó 24-én délután tartotta meg közgyűlését 
a városházi tanácsteremben Szitnyai József elnöklete 
alatt. A tagok szép számmal jelentek és érdeklődéssel 
hallgatták meg Fekete István titkár gondosan össze
állított és szépen megírt jelentését, a mit helyeslőleg 
tudomásul is vettek. A pénztári jelentés és a költség
előirányzat kapcsán tárgyalás alá került a pártoló 
tagsági díjnak 50 kriól 1 frtra való emelése. A köz
gyűlés azon indokból, hogy nj tagok csak nagyon is 
szórványosan jelentkeznek, az egyesületnek pedig ki
tűzött czéljához mérten nincs megfelelő anyagi ereje, 
a mivel a nagy közönség kifejezett kívánalmait ki
elégítse, elhatározta, hogy a pártoló tagsági dijat emeli. 
Ezáltal talán eléri az egyesület, hogy azok, kik a köz
ponttól sajnálják az 1 irtot, a Turista Lapokat nem 
tekintik megfelelő értéknek, belépnek az egyesületbe 
és tagsági dijaikkal előmozdítják a Szittnya-Osztály 

helyi működését. Ezen 1 írttal szemben a pártoló 
tagok is részesülnek mindenféle kedvezményben pl. 
nagy kirándulások alkalmával vasúti jegykedvezmény
ben. Az egyesület fennállása óta befektetett épületek
ben 800 frtot, ingókban és szerzeményekben 900 frtot, 
építkezésekre költött 890 frtot, szerzeményekre 1180 
frtot, turista czélokra 1280 frtot, rendkívüli kiadásokra 
80 frtot, ünnepekre, közgyűlésre, koszorúkra 570 frtot. 
Több mint 60 kilométer utat tart fenn és a nagy 
közönség kényelmére gondoz. A közgyűlés meggyőző
dött, hogy az egyesület ügye jó kezekben van, a 
turistaságnak nálunk is megtesz a jövője, az elnök
ségnek bizalmat és önzetlen működéséért köszönetét 
szavazott. Közgyűlés után a tagok működésre mindig 
kész része a „Szőllő" vendéglőben gyűlt össze, a hol 
vig beszélgetés és poharazás közben messze túrokról, 
életbevágó eszmékről szólva telt az idő, miglen el
következett az éjtél, amikor jó turista szokás szerint 
megkezdődött a hivatalos és nem hivatalos felköszön
tések sora, a minek -- mint minden túrnak — vége 
is szakadt.

— A honvédszobor hová allitása tárgyában a 
következő levelet vettük; Tekintetes szerkesztő ur! 
Néhány évvel ezelőtt szives volt becses lapjába*1 tőlem 
egy czikkecskét felvenni, melyben amellett kardoskodtam 
hogy a várva várt selmeczi honvédszobor a pachertárói 
téren állittasék fel, ezen térnek egyuttali parkozása 
mellet. Gentlemanlike városi főkapitányunk magáévá 
tette ez eszmét és a mint az eredmény mutatja, aka
dályt nem ismerő tetterejével kivitte, hogy a pachertárói 
téren már csinos parknak örvendünk. Hátra van még 
a honvédszobor, mely azonban, mint hírlik, nem a fenn- 
emlilett parkra, hanem a kamaraház elé jön. Nó már 
- bocsánatot kérek — ennél szerencsétlenebb hely 
nem létezik Selmeczen a honvédszobor számára! 
Es miért ? azért mert, e hely kicsi, szűk, mély stb... 
egy szobornak. Állítólag szabályozni akarják e helyet; 
de hát kérem mit tehet ott szabályozni? Avagy eltol
ják a kegyesrendiek zárdáját, és a Murgács-házat ? Eny- 
nyire amerikaiak — ugy-gondolom — még nem va
gyunk. Minden más szabályozás pedig nem ér semmit, 
mert tudvalevőleg frakból bundát csinálni sohasem 
lehet. De feltéve hogy találkozni fog egy agyafúrt 
architektus, a ki a tenyérni nagyságú térből mégis 
valamit kiszabályoz, azért az adott körülmények között 
a szobor mégis mindig el tesz sülyesztve és egészében 
más helyről, mint a kamaraház kapujától vagy emele
téről nem lesz látható. Mindezeknél fogva ne ide ál
lítsuk honvédszobrunkat hanem, ha már a pachertárói 
térre nem, lehál a főtérre, még pedig vagy a 
Wankovits és Fritz ház közt álló csurgókut helyére, 
vagy a Jáhn háza előtti kis térre, vagy pedig — last 
nőt last — a városháza óratornyának tövébe. Ez utóbbi 
esetben azt érjük el, hogy a minaretszerű, szükmellü 
óratorony horihorgassága némileg enyhül, a szobor pedig 
már a Deák Ferencz utczából tesz teljes szépségében lát
ható. Természetesen megfelelő plastikus hátteret kell hogy 
kapjon a szobor. Lehet ez pedig vagy sziklacsoport, 
vagy oszlopos csarnok-féle építmény, vagy más valami. 
Azt hiszem eziránt nem jövünk zavarba, mert hát van 
ügyes építészet-tanárunk az itteni akadémián, a ki a 
kívánt chiques tervet majd megcsinálja ; hiszen benne 
van a monumentális építkezésben, mint az uj akadémia 
épitö-felügyelője. Tehát vagy a pachertáróra a honvéd 
emlékkel, vagy a főtérre; de semmi esetre se a kamara
ház elé!

— Helyreigazítás, Az országos magyar bányá
szati és kohászati egyesületre vonatkozó múlt számú 
lapunkban közölt hírben az állott, hogy Andreics fő
mérnök felhívására, hogy az ügyvivő alelnök, titkár és 
pénztárnok jutalomba részesittessenek L i t s c h a u e r 
Lajos: az alelnök és pénztáros nevében 
e tag társakhoz fordul stb. Ez utóbbi pont nem 
áll : mert nem L i t s c h a u e r Lajos u r, hanem 
S o 1 l z Vilmos, az e gye sülét ügyvivő a lel nők e, 
a titkár és pénztáros ur nevében fordul a tagtárs 
urakhoz és kijelenti stb. Készségesen adunk e helyre
igazításnak helyt.

— Fióknyomda Korponán. Joerges A. a mi 
törekvő nyomda tulajdonosunk, ki büszkén tekinlhet 
selmeczi nyomdájára, mely nem csak a felvidéken, de 
—- a fővárost kivéve, — az egész országban ritkítja 
párját, fioknyomdát rendez be Korponán és ezt már 
jövő hó 1-én megnyitja. E fioknyomdában tesz ezentúl 
nyomva a „Korpona és Vidéke" telkes hazafiassággal 
és gondosan szerkesztett lap is.

Képek a Kárpátokból — Selmeczbányán. 
Megemlékeztünk róla múlt számunkban, hogy a Belházy 
ház tantermében előző szombaton és vasárnapon kép
sorozatot mutatott be Vitális István és Zalányi János 
lyc. tanár; a termet és vetítőgépet Dr. Schwarcz Ottó’ 
főbányatanácsos, akad, igazgató volt oly szives^ ren
delkezésre bocsátani. A termet az intelligens közönség 
zsúfolásig töltötte ki, s feszült figyelemmel hallgatta 
Vitális István tanár érdekfeszitő magyarázatát. Majdnem 
minden egyes képnél a meglepetés és tetszés moraja 
hangzott fel. Ez alkalmat Vitális István tanár annak 
szemléltetésére is használta fel, hogy Selmecz környé
kének sok pontja természeti szépség tekintetében bátran 
versenyezhetik a magas Tátrával, bemutatta Saskő 
romját, a Szitnya egyes részteleit stb. Az előadások 
jövedelme 34 írt 79 kr., mely összeg a Szitnya-Osztály 
javára szolgál. Ily előadások igen alkalmasak arra, 
hogy a közönségben a turistaság iránt való érdeklődést 
felkeltsék. Csak gratulálhatunk a szerencsés kezde
ményezéshez.

Rósz vajat vásárolt a pénteki hetivásáron 
egy valaki, ki a vajnak árát csak úgy bírta vissza
kapni az elárusitónőtől, hogy a rendőrségnél való fel
jelentéssel fenyegetődzött. De ezért az asszony bizo
nyára túl adott a fagyuval kevert rossz vajon. Nem 
ártana egy cseppet sem szigorúbb felügyeletet gyako

rolni a piaczon áruba bocsájtott élelmi szerek, külö
nösen a tej, tejfel és vaj fölött.

— A kaszinó egylet közgyűlése tegnap szom
baton tartatott meg Farbaky István orsz. gyűl képv. 
elnöklete mellett. A közgyűlésről a jövő számunkban 
számolunk be.

— A selmeczbányai és vidéki keresk. társulat 
uj elnökévé Marschalko Gyula, alelnökévé pedig Hor- 
nyacsek István tett megválasztva.

— Hirtelen halál. Kraj csevitsné dohánygyári 
munkásnő elmúlt szerdán a szentantali ut melletti pa
takban ruhát mosott. Hirtelen rosszul tett, a patakba 
esett s mire haza szállították, meghalt. Halálát sziv- 
szélhüdés okozta.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Sak muszáj nekemnek sodálkozni azon, hogy sok zuraság 

Styavniezán szeginy embernek nem köszöni vissza; pedig mikor sak 
baka voltam még generális is szipen visszaszalutirozott.

Valaki povedálta, hogy honvédszobor zolyan, mint kabát; 
lehet nagyon olcsó és lehet nagyon drága. Hát ez kupeez lehetett 
és én jól tudom, hogy zenyim olcsó kabát meddig tartja magát.. 
Zilyet honvédszobornak nem kivánöm.

Hát sak nézem, nézem, hogy szépül Pachertárói tér és zugy 
szeretném, ha mikor bányába tárolom a honvédszobor előtt mehet
nék el és szivemből povedálhatnám: „Glück auf!“

Van zolyan ember is, ki Náezkóra mondja: nem zérti haza- 
flságot. Hej, bo prisszam, zadnék ilyennek kalpakot. Hát sak mi 
nem a hazának dolgozunk?

Povedáltam nem régen, hogy szotyolistaságról fogom okos- 
kodnyi; de sak nagy zörömömre van, hogy nálunk ilyen bolondság 
nincs van, zigy erről okoskodnyi sem kell nekemnek.

De ha volnám szotyolista, zesztet kívánnám: tisztelnyi zelöl- 
járót, szmradlavi gájsztot nem zinyi, munka után szipen haza 
menyi és zokosan élnyi. Ez volna zigazi szotyolizmus.

De hiszen a Széli ki az oszviczeninál és bányász minisz
ternél is több van, majd mindent a mi rósz, zelseperi széllel . . . 
a bugye poriadok és békesség.

Sak hogy a Drozsgyák, ki van már provezióba, tanácsolja 
nekemnek: „nem kell nekednek nagyon hinni jövendőben." így 
hát várom, mig jobb lesz és addig is-: „Pohvalen !“

A kaszinó.
Nagy pipafiist, kártya, újság, biljárd-asztal, 
Ugye téged bizton vonz és ott marasztal; 
Ott szeretsz te lenni, hol ez mindig meg van, 
Hol az ember asztán elmulatgat hallkan. 
Jó eszmecserére kinek vón szüksége? 
Mikor kártyajáték a mulatság vége. 
Mit ér a kaszinódba nincs benne élet, 
Ha evés, ivás és kártya nincsen véled; 
Létezik-e ember, ki merészTgondolni, 
Hogy a kaszinónak mást is kén fontolni? 
Kén gondolni arra, hogy a társas élet 
A’kaszinó ellen annyit mégjsem vétett, 
Hogy elhanyagolja s ne gondoljon rája, 
Hanem legyen pusztán a játék tanyája. 
Az asszonyok hát csak otthon üldögélnek, 
Mig a kaszinóban mulatnak a férjek. 
S ha haza kerülnek kaszinói kedvvel, 
Az asszonyt, gyermeket nézik álmos szemmel, 
Mi nékik a család? Fő csak a kaszinó; 
OttÁtölteni estét "pompás, oh és mily jó. — 
De miként más ügyben jobb hajnal dereng már, 
Kaszinónk^dolgára szintén jobb jövő vár.
Lesz, ha nem volt eddig, társadalmunk lelke, 
Melyben minden egyes örömét meglelje; 
De hogy e szép czélnak a kaszinót adjuk, 
Asszonyainkat, biz isten, ki ne hagyjuk.

Selmeczi felfrissített friss újság.
Újra beállt a tél — a turista egylet gyűlést tartott. 
A hölgybizottság erősen gyiijt — ez a hónap 31 napos. 
Lassan megindul az építkezés — több hordó spiritusz érkezett. 
Feltűnő sok szódavíz fogy — a sör némely korcsmában gyöngyözik, 
Sokan boszankodtak a héten — tegnap kaszinói gyűlés volt.
Az amateur bicziklista már dolgozik — a zálogház forgalma élénk. 
A piros tojás már készül — a piaczon sok volt a záptojás. 
Kitűnő sódar kapható — a takarékpénztáraknak erős napjuk volt. 
Sok czigaretta fogy — a húsvéti szünidő megkezdődött.
A‘doktoroknak nem volt nyugtuk — több bankett volt a napokban. 
Csinos tavaszi toilettek készülnek —• számos váltó prolongáltatott. 
Harmadik vonatot kapunk — a kohói állomásból nem lesz semmi. 
A fütő háromszor prüsszentett — a kis vonat ismét fél órát késett 
A családapák gyűlésekbe járnak — orpheum volt a Hungáriában. 
Sok házban poroltak — a bizonyítvány kiosztás már megvolt. 
Vizi mérnökök jártak nálunk — a nyaraló részvény emelkedik.
A patikákbanjsok a munka — a piaczon hamisított tejfel kapható. 
Vihnyén már készülődnek — a tyúkokat már nevelik csirkékké. 
Megindult aj’eggeli sétálás — legtöbb helyen erősen szénezett bort 

árulnak.
A gólya már megjött — a keresztvíz erősen fogy.
A legyek már felébredtek — a mi virslink nagyon kövér. 
Nagyon sokan böjtölnek — a hentesek nyaralókat építenek. 
Bélabányán népgyülés volt — a főgymnasium ügye eldiilt.

A közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazok, kik szeretett édes anyánk, nagyanyánk 
és illetve anyósunk: özv. Hoschek Istvánná 
elhunyta alkalmából részvétükkel igyekeztek fájdalmun
kat enyhíteni, fogadják őszinte köszőnetünket. 
________ A Hoschek és Chvála család tagjai.

Ügyes és megbízható lakatos
segédek kerestetnek.

Nem gépész, hanem ügyes épület
lakatos-segédek hálás és állandó fog
lalkozást találnak Fizély Károly mű
lakatosnál Selmeczbányán.
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A húsvéti ünnepek alkalmából 

bátor vagyok ajánlani a n. é. közönségnél* 

húsvéti 9;' 

czukor- és disztojásokkal 
dúsan felszerelt az alsó gyógyszertár^mögötti

melyben a különféle tortákon és süteményeken 
kivül diós és mákos patkók és más kalácsok 
is kaphatók és ott ilyenek sütésre is elfogad

tatnak.
Kérem becses megrendeléseit az ünnepekre mielőbb 
megtenni, hogy azoknak pontosan megteleljek.

Kitűnő tisztelettel

Tuschl Gusztáv
ezukrász.

Szabóüzlet-áthelyezés.
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy a Szitnyai-liázban eddig 
fennállott

szahóüzhtamt
a Zsigmondy- és Bányász-utcza sarkán levő 

saját házamba helyeztem át 
és ott, úgy mint eddig, elvállalok minden szabó
munkákat, öltöny-javitásokat és ruha tisztításokat 
olcsó árak mellett.

További pártfogását kérve, maradok 
kiváló tisztelettel

MARÉK ANTAL
szabómester.

• •••••••••••

13éi«l)eaxló i s tálló.
Két-három lóra való istálló május 1-től 

bérbeadó. — Bővebbet megtudhatni
Sztaukay Ferenc/

háztulajdonosnál.

Utolsó figyelmeztetés!
Több mint két éve annak, hogy Trauer Gyula ur üzleti követeléseit birói árverésen megvásároltam és 

még mindig vannak olyanok, kik ebbeli tartozásaikat nálam nem rendezték.
Teljes tisztelettel felkérem most ezeket, hogy tartozásukat nálam április hó 5-ig megfizetni, vagy ren

dezni szíveskedjenek, mert ellen esetben kénytelen leszek a törvényes eljárást igénybe venni.
Selmeczbánya, 1899. márczius havában.

Weisz fűszerkereskedő.

Tavaszi

divat-jelentés!. —- - - - x
Vagyok bátor a nagyérdemű közönséget arról 

értesíteni, hogy üzletemben a legújabb pá
risi és bécsi

női és gyermek-, tavaszi és nyári 
swdOahpek 
már beszereztettek

és azok a legfinomabbtól a legolcsóbbig, dús 
választékban raktáromban vannak.

Ajánlom ezenfelül gazdag választékú rak
táramat, melyben különösen a legdivatosabb 
napernyők, bőr- és selyem-keztyűk, fehér- 
nemüek, börczipök, férfi nemez- és szalma
kalapok, nyakkendők és sétabotok valóban 
jutányos áron kaphatók.

Tisztelettel kérem üzletem meglátogatását és 
biztosíthatom a n. é. közönséget a legszolidabb 
kiszolgálásról.

Női kalapok divatositása és átidormtása 
olcsón eszközöltetik.

Megköszönve az eddig is tapasztalt nagyra- 
becsült bizalmat, kérem azt továbbra is részemre 
fenntartani. Kiváló tisztelettel

HERCZOG M.

Gyár: A1LS<Í-1IÁ.9IOB (Barsmegye.)
Gyári főraktár

BUDAPEST
Andrássy-ut 29.(1. e

Raktár
«5: í: c s

I., Seilergasse 1. sz.eZÖSÍ.
mely az 1752-ben

Selmeczbányán alapított Geramb J. J. Unió
tulajdona,

saját, vagy adott rajzok szerint előállít:

in i ii <1 e íi n e in íi e ii s t á r ii t
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket,) girandolokat 

gyertyatartókat, serlegeket, 
dísz-emléktárgyakat és versenydijakat.

mindennemű evőkészletet gazdag választékban, piperetárgyakat, stb. stb.

y r

(Alapittatott 1830.)

MÁRKUS M.
ezukrászata

Síel iiieczbányán
Deák F. utcza 7/1., saját ház.

Ajánlja a nagyérdemű közönségnek dús 
választékát

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására adni, hogy

nagy bevásárlási utamból
hazaérkeztem és a

Glücksthal Gyula utódja'* ezég alatt vezetett 
iTLO.cjy áruházamat 

a legújabb, legdivatosabb és legjobb minőségű áruczikkekkel 

felszereltem.
A midőn biztosíthatom a n. é. közönséget arról, hogy gazdag választékú áruházamban igen 

jutányos árak, pontos és szolid üzleti kiszolgálás, a legmodernebb igényeket is teljesen kielégítő, dus- 
választéku áruk ezek közöli női konfekeziók és gyönyörű szövetek raktáron 
tartása és eladása által mindkoron fötörekvésem leend nagyrabecsült vevőim teljes megelégedését kiérdemel
hetni, egyben kérem szives pártfogását.

Kitűnő tisztelettel

Weisz Simon.

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


