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B o t r á n y . 
Az, hogy a közforgalomban használ t 

mérlegek tel jesen megbízhatók és sza-
ba tosak legyenek, oly követelmény, mely-
nek fontosságáról mindenki alaposan 
van tá jékozva. Ezért erről sokat be-
szélni fölösleges. 

A mér tékek hitelesítése és a köz-
forgalomban használ t mér tékek ellen-
őrzése, a legszigorúbb rendeletekkel 
van szabályozva Törvényekben és ren-
dele tekben ki van mondva, hogy meg 
nem felelő mér tékek és mérőkészülé-
kek használa ta a közforgalomban a 
szabályellenes mérőkészülékek elkob-
zásán kivül 200 koronáig te r jedhető 
pénzbirsággal fenyí tendő s fennmarad 
ezen kivül a bűnvádi e l járás a lkalma-
zásának lehetősége is. 

Ezen szigorú rendelkezések el lenére 
városunkban oly dolognak jöttünk nyo-
mára, mely valósággal botrányszámba 
megy. Rájö t tünk arra, hogy a bánya-
kincstárnak, tehát magának az állam-
nak Selmecbányái hídmérlege, mellyel 
sa j á t üzleteit bonyolítja le s mely a 
helybeli adásvétel i ügyletek lebonyo-
lításánál a közönség részéről is hasz-
nála tban van, megbízhatat lan s erős a 
gyanú, hogy már régen az. 

Előadásunk nem valószínűségen, ha-
nem tényeken alapszik. Teljes tudatá-
ban vagyunk annak, hogy állitásunk 
egyértelmű azon kijelentéssel, miszerint 
a termelő közönség hosszú idő óta a 
mérleg megbízhatat lansága folytán ál-
landó károsodást szenvedett. 

íme a t é n y e k : 
W a g n e r László kisbirtokos ökreit 

Gemeiner Adolf mészárosnak élősúly 
szerint ad ta el. A vevő a szerződés-
ben kikötötte magának, hogy a mar-
hák mérlegelése a város területén lé-
tező kincstári hídmérlegen eszközöltes-
sék esetröl-esetre . 

Minthogy eladóban mások az adás-
vételi ügylet megkötése után a kincs-
tári hídmérleg megbízhatósága tekinte-
tében aggályokat ébresztet tek, e lhatá-
rozta, hogy a mérleg jóságára nézve, 
közvetlen megfigyeléseket tesz. 

Az első száll í tmány mérlegelése nap-
ján közvetlenül a mérlegelés előtt be-
ment Engel Zsigmond kereskedésébe s 
kér te az ott jelen volt Engel Zsigmond-
nét, engedné meg tes tsúlyának meg-
mérésé t s figyelmeztette a mérlegelést 
végző segédet, hogy a kincstári mérleg 
jóságát aka r j a próbára tenni s ennek 
folytán szabatos mérésre van szükség. 

A mérést eszközlö segéd a figyel-

Egy asszony. 
A Selmcci Újság eredeti tárcája. 

Ugy enilitették, ha beszéltek róla, hogy : 
„az az asszony." 

Nein bántott senkit, nem ártott soha a 
légynek sem szándékosan ós mégis ugy 
kerülte mindenki, mint azt a szép fehér-
pettyes, piros légyölő galócát. 

Csak egy nem kerülte, a gróf. Nos hát 
a gróf; mert az ura nem volt, csak később 
lett az, mikor a válópöre lefolyt. Tartott 
a válópör vagy két esztendeig és azalatt 
a szép asszony, a gróf leendő felesége ott 
lakott a gróf házában, mint valami tigris 
által őrzött gyönyörű szép hófehér cica. 

Hirtelen, hogy kiszaladt tollamból a 
gróf tökéletes jellemzése! Igazán olyan 
volt, mint egy tigris ; olyan sovány ketrecbe 
zárt vadállat. Vérben forgó szemei előtt 
minden tárgytalanná vált, ami nem a fehér 
cica volt. 

Ugy éltek ők együtt csakugyan, mint 
egy pár ketrecbe zárt s nézők bámulására 
szánt exotikus állat. A fehér cica egészen 
nyugodtan járkált, azzal a hullámzatos lóp-

kedéssel, gyönyörűen rendezett kertjében, 
amely se nagy, sem kicsiny nem volt és 
ugy tárult a néző elé, mint egy tálcára 
helyezett remekmű, melyet azért tettek 
oda, hogy gyönyörködjenek benne ; a kert-
ben is, az asszonyban is. 

A gróf mindig ott volt a háttérben 
összecsikoritott fogakkal, villogó szemek-
kel, mint a zsákmányát féltő tigris. Néha 
leszakítva egy rózsát, ugy adta át ezt a 
tigris a cicának, mint egy a szépség isten-
nője közelségétől megremegő faun, az 
imádattól áthatva, melyet iránta érzett és 
az alázattól majdnem megtörten. Azonban 
a legkisebb neszre vége lett a bűvöletnek. 
A gróf hiúz szemei egyet villantak, aztán 
büszkén emelkedett fel, hogy szembe nézzen 
azzal, ki a kert alacsony kerítése mellett 
haladt el. Szemei azt látszottak ilyenkor 
mondani: „Nézzétek ezt a szépet, ezt a 
páratlant, csak bámuljátok, hiszen magam 
is csodálom!" Aztán karját nyújtva a tigris 
a fehér cicának, a kerítéshez közeledtek, 
odaálltak s emelt fővel néztek a bámulók-
kal szembe. Gyakran voltam én is e 
bámulok közt, mikor iskolából mentem 

mezte tés folytán legnagyobb gondosság-
gal lesöpörte a mérleget és alapos 
mérlegelés ut ján az eladó tes tsúlyát 
08 klgr. és 50 dkgr.-ban ál lapítot ta 
meg. 

Eladó innen a kincstári hídmérlegre 
menve, előbb ökreit mére t te le, melyek-
nek mérlegelését a vevő ellenőrizte. 
Az eladó gyanújá t megerősí te t te az a 
körülmény, hogy az előző mérlegelések 
után 14-00 klgrammra becsült marhák 
súlya a hídmérlegen csak 1335 klg.-mot 
mutatot t . 

Az állatok mérlegelését követül eg 
megméret te a sa já t tes tsúlyát is. A 
mérleg csak 65 klgr. 50 dkgr.-mot 
mutatot t . Eladó a mérleget kezelő al-
tiszttel azonnal közölte vevő jelenlé-
tében tes tsúlyánál a két mérlegelés 
között mutatkozó feltűnő különbséget, 
amire az altiszt mosolyogva jegyezte 
meg, hogy egy hídmérlegnél ilyen mesz-
szemenö szabatosságot kívánni nem 
lehet. 

Habár az eladó a mérlegek tek in te -
tében laikus volt, a feltűnő nagy e l té -
résben megnyugodni nem tudott s el-
lenőrző próba megtéte lé t k ívánta oly-
képpen, hogy a hídmérleg hídjára is 
10 klgr. té tessék és mérőrészére is 
ugyanolyan suly. Ebbe azonban a mór-

hazafelé. Sohasem tudtam magamnak arról 
az érzésről számot adni, ami szivemet 
összeszorította, mikor tehetetlenül, mint a 
kígyó által megigézett madár, bámultam 
a csodaszép asszonyt és megborzadtam 
a gróf ritka csúf arcától. A grófné mosoly-
gott ilyenkor; én sírni szerettem volna 
azon ellentétes érzelmek miatt, melyek 
szivemben küzküdtek, midőn a grófné szép-
sége által vonzatva öntudatlanul vissza-
taszító volt előttem az, hogy e kettő 
együvé tartozik. A harmónia már akkor 
is, mielőtt létezéséről sejtelmem lett volna, 
mindig elbűvölte lelkemet. Itt bántott a 
szépnek egyesülése a rúttal. Azonfelül 
bántott, hogy a tündérkertben, ti szép ház-
ban nincsen valami rendben ; inert meg 
volt tiltva nekünk gyerekeknek még az is, 
hogy egy pillanatra megálljunk a kerítés 
mellett a virágokat bámulni. A tilalom 
nem ért semmit, ha messziről megláttam, 
hogy jön a grófné a kerítés felé, meg-
lassítottam lépteimet, hogy oda ne érjek, 
mig ö ott nincs. Aztán közelébe jutva 
megbotlottam, persze szándékosan s egy-
idejűleg könyveimet is leejtettem, amelyeket 



legelő tiszt belemenni nem akart, mert 
mint mosolyogva mondotta, egy hídmér-
leg ennyire érzékeny nem lehet. 

Eladó" átértve a dolog felette kényes 
voltát, tartózkodott az azonnali véle-
mény nyilvánítástól, hanem biztos tá jé-
kozottságot akarván szerezni, a mér-
legelést "követő napon ujabban meg-
mérette testsúlyát Lehoczky Béla hegy-
bányai kereskedő uj mérlegén. Ez al-
kalommal testsúlya 68 klgr. 40 dkgr.-mot 
mutatott. 

A hídmérlegnél mutatkozható és meg-
engedett eltérésekre nézve eladó 
szakértőtől tájékozást kért s megtudta, 
hogy a megengedett eltérés maximuma 
VÍOOO rész lehet. 

Eladó ezen tájékozás megszerzése 
után a második szállítmánynak egy hót 
múlva történt mérlegeléséhez jártasabb 
embert küldött. A mérlegelés ekkor 
is a legnagyobb szabatosságéal történt. 
Azt vevő és annak egy külön e célra 
meghívott tanuja Fodor József is ellen-
őrizte, aki szintén saját testsúlyával 
tett próbát olyképpen, hogy magát 
megelőzőleg máshol mérette ie. 

Az ellenőrző mérések a marhánál, 
az eladó rovására 43 klgr. eltérést 
mutattak, a meghívott tanú testsúlyá-
nak mérésénél pedig 4 klgr. kevesebb 
súlyt. A mérlegkezelő tiszt a próbát 
terhelő adatai után mentegetődzve mon-
dotta, hogy a dolog nem is csodálatos, 
mert a hidméileg 20 év óta van hasz-
nálatban. 

Mindezek megdönthetetlen tények. 
Kétségtelen lévén, hogy csalás esete 
nem forog fenn, nyilvánvaló, bogy a 
közforgalomban használt kincstári mér-
leg megbízhatatlan, mert az eltérés 
az utóbbi szállítmánynál legfeljebb 72 
... — , I _ I 

azután természetesen nagy gonddal kellett 
a földön térdelve összeszednem, de egyedül 
azért, hogy igy teljes odaadással bámul-
hassam. Néztem gyönyörű, aranyos alakját, 
amely oly könnyen mozgott a rövid 
pázsitos gyep bársonyán, hogy nem lépni 
látszottak apró lábai, de az egész alak 
mintha az aeol hárfájának ritmusa szerint 
lebegett volna a virágok közt. Közbon meg-
akadt szemein acélosan ragyogó, természet-
től hullámos fekete baján ; néztem égő 
sötétkék szemeit, melyek oly hasonlít-
hatatlan bübájjal csillantak meg, ha el-
mosolyodott, biztosan ügyetlen turpisságom 
fölött, mellyel takargatni akartam tulajdon-
képeni okát könyveim túlságosan gondos 
rendezgetésének. Finom orrcimpáinak moz-
gása, mikor titkolni akarta nevetését, hogy 
még nagyobb zavarba ne ejtsen, — elég 
lett volna arra, hogy egy csúnya arcot 
kedvessé tegyen. Az orrához közel néhány 
barna kis szeplő volt, rossz Ízlésről tanús-
kodott volna az, aki ezen szeplőknek 
valami csoda mosdóvízzel neki megy, inert 
ez csak emelte a grófné szépségét, mint 
valami rajzot a helyes árnyalás. Szép 
metszetű orra kissé horgasnak látszott, ez-
által arca kollemességének előkelőséget 
kölcsönzött. Sohasem kendőzte magát, 
tulajdonképen azért, mert tudta, hogy ez 
csak ronthatná természetadta szépségének 
összhangját. 

dkgr. lehetett volna csak, jó mérlegen. 
A mérleg hiányai az utolsó szállít-
mánynál 34 kor. 40 fillér vételári kü-
lönbözetet eredményeztek. 

A mérték ellenőrzése tárgyában ki-
adott utasítás szerint közforgalmon 
kivi.il bármily mérték, suly- és mérő-
készülék használható. Á kérdés ez 
esetben tehát az, vájjon a Selmecbá-
nyái kincstári mérleg közforgalomban 
levőnek vagy közforgalmon kivül álló-
nak tekintendő-e ? 

A mérleg igenis közforgalomban áll. 
E kérdésnél nem az a döntő, hogy a 
mérleg kinek tulajdonát képezi, hanem 
az, hogy azon lebonyolittatnak-e oly 
adásvételi ügyletek, melyeknél az áruk 
sülj' szerint adatnak el és vétetnek 
meg. Ez irányban semmi kétséget sem 
hagy há t ra a mértékek ellenőrzése t á r -
gyában kiadott utasítás, mert annak 2. 
§.-a szerint: »közforgalomban azaz 
adásvevés esetében, midőn az áruk 
mérték vagy suly szerint adatnak, csak 
hitelesített mértéket, súlyokat és mé-
rőkészülékeket szabad használni.« Az 
egészen mindegy, vájjon az adásvételi 
ügyletet magánfól köti vagy pedig csak 
a kincstár. Rossz mérlegen a kincs-
tárnak sem szabad ügyleteit lebonyo-
lítania, mert az 1874. évi VIII. t. c. 
19. §.-a parancsolóan mondja ki, hogy 
a közforgalomban levő nem hitelesített, 
hamis, hamisított, vagy hibás mértékek 
és mérőkészülékek elkobzandók. 

Ennek az ügynek van azonban egy 
másik, nem kevésbé nevezetes oldala 
is. A mértékek hitelesítéséről és ellen-
őrzéséről a városi rendőrkapitányság-
hoz beosztott mértékhitelesítő hivatal 
köteles gondoskodni. 

Ennek folytán az eladó ezen hivatal-

Sohasem törődött semmivel egész életében, 
csak azzal, hogy szépségének illő keretet 
szerezzen, vagyis olyant, ami szépségét 
emelje. 

Egy szerelme volt: saját szépsége iránt 
való hódolat. Az urát elhagyta, hogy az 
első útjába vetődött gróf neje lehessen csak 
azért, mert lényéhez, egész megjelenéséhez 
illett a „grófné" ciin. Királyné, vagy maga 
az „öreg Isten," mint az egyszeri halász 
buta felesége, nem, az nem igen óhajtott 
volna lenni, pusztán azért, mert egész 
lénye a „grófné" cimet látszott magából 
kisugározni. Ö nem „született," de egy 
teljes lényében megtestesült grófné volt. 
Kiszámított előkelőség minden mozdulata, 
a legnagyobb természetesség látszatával. 
Vagy mondjuk inkább, minden izében elő-
kelőnek születve, számításból, azaz mivel 
ez az állapot egyezett meg egyéniségével, 
grófné lett. 

Tetszett a szép asszonynak egy ideig ez 
a saját kívánsága szerint alakult állapot. 
Ugy élt a grófjával ott a falu közepén, 
egy emelkedett helyen lakva, mint valami 
virágokkal köritett üvegházban. „Idyl a 
színpadon" volt az ő életük. Ugy érintkeztek 
a grófné járva-kelve a tálcán, melyre ki-
tették „Schaustück"-nek, a gróf a virágokat 
ápolva, öntözve, melyekkel körülvette 
bálványát, mint valami felsőbb légkörhöz 
tartozó lény ós a fakirja, kinek nincs 

hoz fordult a tények megállapítása 
végett s e hivatal vezetésével meg-
bizott Pogány Béla rendőrbiztos hiva-
talos vizsgálatot ejtett meg s közölte 
velünk, hogy a mérleget megvizsgálta 
a kívánság folytán s azt kifogástalan-
nak találta, s ily irányban felet tes ha-
tóságának jelentést is tett. 

Megállapítjuk, hogy ez a velünk kö-
zölt hivatalos kijelentés a helyzetet 
súlyosbítja, mert ez esetben, ha ezen 
hivatalos kijelentés a tényeknek meg-
felelne, akkor a mérlegnél alkalmazott 
altisztről kellene feltételeznünk, hogy 
a próbákkal ellenőrzött kétszeri mér-
legelésnél büntetendő cselekményt, 
csalást követett el. 

Erre a feltevésre mi semmi körül-
mények között sem vagyunk hajlandók, 
hanem egyszerűen kétségbe vonjuk a 
megejtett hivatalos vizsgálat helyessé-
gét s állítjuk, bog}- Pogány Béla jóhi-
szemüleg tévedett. Erre a feltevésre 
feljogosít bennünket az a megállapított 
tény, hogy a mértékhitelesítő hivatal 
hídmérleggel nem rendelkezik, habár a 
vonatkozó törvényes intézkedések sze-
rint az ellenőrizhetós érdekében ezzel 
birnia kell. 

Minthogy az ügy közérdekű, itt a 
nyilvánosság előtt kérünk a mértékhi te-
lesítő hivataltól nyilvános felvilágosí-
tást ; gyakorolta-e a köteles ellenőrzést 
a kincstári hídmérlegnél ? Ha ellen-
őrizte, jónak találta-e a mérleget, vagy 
sem. Hitelesítve van-e a mérleg és az 
ott használt suly, vagy sem '? Jó-e a 
mérleg most vagy sem ? 

Ha a mérleget kétségtelenül jónak 
találták, szigorú vizsgálatot kérünk 
arra nézve, mi volt az oka az általunk 
megállapított két esetben a feltűnően 

egyéb vágya, mint bálványát szolgálni és 
akit a közeli tűz, melynek melege vágyak-
kal telt lelkét nem enyhíti, lassankint el-
hervaszt. 

Egyszer eljött az az időszak, melyben 
a legtöbb asszony elveszti bájos formáit, 
a grófné akkor is szép maradt minden 
izében. Négy éves kis lányának, akit 
magával hozott a grófhoz, vett egy nagy 
pólyás babát, selyembe, csipkébe takarták. 
El sem lehet képzelni kedvesebb képet, 
mint amilyen a „Schaustück" volt a 
virágos tálcán a kritikus idő tartama 
alatt. Könnyű, akkor divatos világoskék fran-
cia batiszt, fehér csipkefodros ruhájában, kar-
ján a bő lecsüngő inusslin pólyába takart 
babával, követve körülte ugráló gyönyörű kis 
fitos leánya által olyan szállongással, mint 
mikor a napfényben játszó pillangó pajkos-
kodva a kert legszebb rózsáját körülrepkedi. 

Igy játszottak „kis mamát," hogy annak 
idején nagy meglepetést ne okozzon a kis 
lánynak, a váratlanul érkező jövevény. 
Minden cselekedetük csupa „pose", csupa 
számítás volt, de nagyon kedvesen el-
játszva. Kalapot sohasem hordott a grófné, 
sem a lánya. Nem azért, mintha féltette 
volna szépségét a naptól, de azért, mivel 
csak alkonyatkor járt ki és olyan időben, 
mikor neui volt napfény. Az úgynevezett 
„temp de demoiselles"-t „kisasszonyok 
idejét" választották ők is, mint ahogy a 



nagy eltiTosnuk, lia rossznak találták, 
annak azonnali elkobzását kívánjuk. 
Abban az osotben pedig, lia a mérleg 
jósága tekintetében kételyek forognak 
fenn, kívánjuk, hogy a mértékek ellen-
őrzése tárgyában kiadott utasítás 17. 
§ -a szerint vizsgálat megejtéséro a 
legközelebbi mértékhitelesítő hivatal 
felkéressék. 

A közönség érdeke ez ügyben fel-
tétlenül őszinte és alapos vizsgálatot 
igényel. 

Antimerkantilizmus. 
Világszerte vállvetve fáradoznak a ke-

reskedelmi érdekek megóvásáért és előmoz-
dításáért ; véres háborúkat vivnak a ke-
reskedelemre kedvező pozíciók elnyeréseért, 
csakhogy a hazai kereskedelmet istápolják, 
csak nálunk nem akarnak mindezeknek 
tudatára ébredni, csak hazánk vezető körei 
késnek az uj életfelfogással megbarátkozni, 
elzárkózva az előttünk lefolyó események-
től és állandóan az ország mezőgazdasági 
jellegére hivatkoznak. 

Mintha akadna józanul számbavehető 
elem ebben a hazában, amely nem méltá-
nyolná mezőgazdasági érdekeinketa maguk 
igazi és óriási jelentőségében, amely ne be-
csülné a mezőgazdasággal foglalkozó osz-
tályok társadalmi, gazdasági, sőt államfenn-
tartó érdekét. 

Ez azonban nein zárja ki azon meggyő-
ződés helyességét, hogy az egyoldalú ér-
dekeknek kizárólagos vagy a többi gazda-
sági tényezők rovására való támogatása 
az öngyilkossággal határos, mert a. dolog 
természetéből folyik és a világ összes kultur 
államainak példája bizonyltja, hogy ipar 
és kereskedelem virágzása nélkül állam 

francia udvarnál volt szokásban, a friss 
levegőn való mozgásra; miáltal az arcbőr 
csak kellemes üde zománcot nyer a nélkül, 
hogy barnára pörkölődnék, vagy szeplő 
rútítaná el. 

Különben a gróf azt tartotta, hogy vétek 
egy olyan remeket, mint a grófné, a világ 
szeme elől ezzel a kalapnak nevezett 
förtelmes valamivel eltakarni. 

Ő igy mondta, pedig inkább a szép 
formák iránti érzék volt ebben is ugy, 
mint a grófnénál az irányadó. Lehetetlen 
a grófnénak nemcsak alakjával, de egész 
lényével kevésbé megegyező valamit el-
képzelni, mint az akkor divatban lövő 
kalapok legtöbbje. Csodálatos, hogy szinte 
bántóan hatott, egészen nevetséges tudott 
lenni a grófné kalapban ; mig a kicsiny, 
a konty fölött viselt arany csipke főkötő, 
ha lehetséges még fokozta szépségét, ha 
másként nem, az által, hogy uj varázst 
adott lényének. 

Még ma is, annyi óv után fáj a lelkem, 
hogy a grófné nem az volt, aminek lát-
szott : kedves, jó teremtmény, aki bájos 
megnyerő mosollyal ajkán, mindenkit meg-
hódított szépségével. Jött aztán olyan idő 
mikor a tálca virágai, melyeket a gróf 
ápolt, elhervadtak, a „Schaustück" a hullák-
kal, akkor már a pólyás baba helyett egy 
eleven fiacskával tűntek el s mindenek 
előtt a gróf tűnt el. 

(Folytatása következik.) 

nem erősödhetik, nein gazdagodhatik, nem 
válhatik hatalmassá. 

Midőn tehát felhivjuk a figyelmet az 
antimerkantilista törekvésekre és hangu-
latokra, midőn annak a. reménynek és óhaj-
tásnak adunk kifejezést, hogy legalább 
kormány ós törvényhozás utasítsanak vissza 
egyértelműséggel minden olyan irányzatot, 
amely egy osztálynak a maga egyoldalú 
érdekeit szolgáló uralmát akarja ebben az 
országban hamis, elavult jelszavaknak han-
goztatásával biztosítani : akkor éppenséggel 
nem gondolunk a magunk egyéni érdekeire, 
ámbár ezek reánk nézve éppen olyan jelen-
tősek és jogosultak, mint minden más osz-
tályéi, hanem szem előtt tartjuk hazánk 
igaz érdekelt, amelyeknek megóvását csakis 
a modern haladásban a világ többi kultur-
államával való üdvös versengésben találjuk 
fel, gazdasági és kulturális téren egyaránt. 

Nyilvánvaló, hogy ha mi csakis mező-
gazdaságra szorítkozunk és nem iparkodunk 
az ipar és kereskedelem mezején is előbbre 
menni : akkor a többi állam mindjobban 
elhagy bennünket s mi egymagunkra le-
szünk hagyatva maradi felfogásunkkal, 
amely az ország gazdasági tönkje felé visz. 

Hogy aggodalmaink nem túlzottak és 
nem alaptalanok, ezt a mull több kiemel-
kedő jelensége kétségbevonhatatlanul bizo-
nyltja. Ilyen nevezotesen a támogatásnak 
az a módja, melyben a szövetkezetek ré-
szesülnek. 

A szövetkezeti eszmének, mi is igaz hívei 
vagyunk, mert mi is valljuk, hogy a szö-
vetkezés erőssé tesz. Örömmel látjuk mi 
is, a szövetkezeti üzletforma terjedését ha-
zánkban és főleg kisebb körben, mi is ál-
dásos gazdasági alakulatnak tartjuk. De 
lehetetlen hallgatással tűrnünk azt a tö-
rekvést, ha szövetkezeteket a kereskedelem 
és kereskedők ellen játszanak ki, amint ez 
városunkban is történt a választás idején. 

Történt pedig mindez messzemenő köz-
vetett és közvetlen állami kedvezéssel, 
ugy, hogy megtörténik az az igazán érde-
kes eset, hogy az állam a maga adófizető 
polgárai ellenében szervezi és pártfogolja 
a szövetkezeteket ; ott is, ahol azok meg-
élhetése lehetetlen, csak azért, hogy a ke-
reskedők egyes osztályait tönkre tegye. 

És támogatja ezenfelül az érvényben 
levő törvény világos megsértésével, mert 
tűri, hogy a fogyasztási szövetkezetnek 
azok is vásárlói legyenek, akik azoknak 
nem tagjai, ami a szövetkezeti eszmével 
éppen ugy ellenkezik, mint a kereskedelmi 
törvénynyel. 

Értesülésünk szerint a bányakincstár 
által városunkban létesitett szövetkezetek, 
amelyek mintegy büntetéséül lettek fel-
állítva azon kereskedőknek, akik nein a 
volt bányaigazgató tetszése szerint szavaz-
tak, a szövetkezeti eszmét nem szolgálják 
kielégítően, sőt a polgárokra károsak, inert 
az adósságaikat csak tetézni segitik, be 
fogják szüntetni. 

Ezt eléggé lielyesoini kereskedő polgár-
társaink érdekében nem tudjuk. Ha ez be 
nem következnék, menjenek el a keres-
kedők az uj bányaigazgatóhoz és világo-
sítsák fel, hogy a szövetkezet csak kárral 
jár minden irányban. Reméljük, hogy ö 
elfogulatlan lesz ós beszünteti azokat. 

Színház. 
A városháza nagy tanácstermében ked-

den újból a „Közgyűlés" eunü régi bohó-
zatot adták elő, csak a belétek voltak ujak. 
Az elevenség a nyári meleg ellenére na-
gyobi) volt. 

Jelenetek. 
I n t e r p e l l á c i ó k . 

Händel: Mi van az elemi iskolák szerve-
zésével, az állainsegélylyel és a polgári is-
kolával '? 

Horváth: Szeptemberben látunk a tanács-
kozáshoz s akkor fogjuk elhatározni, hogy 
esetleg semmit sem csinálunk. — Meg van 
elégedve a felelettel? 

Händel : Igen ! 

Király : Olvasta Polgármester ur a „Sel-
meci Ujság"-ban a „Türténotek"-et? — Mi 
igaz ebben ? 

Horváth : Semmi. Lindtuiayer nem sógo-
rom, hanem unokaöcsém. Pótlékot nem kap, 
hanem csak kapni fog, valósággal ráfizet 
a állásra. Mi csak a nyilt erőszaknak en-
gedtünk. Mindent a független bizottság csi-
nált és mi engedelmeskedtünk. Annak, hogy 
Lindtmayer rokonom a véletlen az oka, kü-
lönben az egész rendőrségen nincs nála al-
kalmasabb ember. (Richter több hangon él-
jenez.) 

Király : Tudtam, hogy igy van. Köszönöm. 
Főispáni lakás. 

Horváth : A főispán lemondott a lakásról. 
Meg kell köszönni. (Az arcokra titkolt öröm 
ül ki. Éljenzés.) A lakást 1200 K-ért az 
adóhivatalnak adom ki, árverés nélkül, mert 
privát ember ennyit ugy se tudna adni. 
(Helyeslés. Joerges elszomorodik.) 

Hlaváthy: Örülök, meg kell köszönni. Éu 
voltam az, aki mindig elleneztem a lakás-
adást, de leszavaztak. 

Heine: A főispán fölösleges, de a lakás 
nem. A lakásról a nagy többség is mindig 
igy vélekedett itt. Nem szabad smucigos-
kodni olyan emberrel szemben aki esotleg 
a város érdekében dolgozik. Ha önként 
mondott volna le a főispán, örülni lehetne, 
de az egésznek a „Selmeci Újság" az oka. 
Ez erkölcsi presszió. Ezért sajnálni kell a 
lemondást és meg kell kérni a főispánt, 
hogy vonja vissza a lemondást, mert a vá-
ros édes örömest adja vissza a lakást. (Ál-
talános rémület.) 

Hlaváthy. Az Ur elegáns (egy hang sut-
togva : ha nem az ő zsebére megy) do ele-
ganciával nem lehet érvelni. Ha a lakás 
neki nom szükséges, akkor nem szükséges. 

Farhaky : Ezt nem lehot visszacsinálni. 
Händel : A lemondás hasznos. Ki kell 

mondani, hogy nom a támadások folytán 
mondott le, hanem rég elhatározása alap-
ján. (Derültség.) Örülni nem muszáj. 

Hlavatliy : Hogy ón örülök, az igaz. 
Horváth : Határozatikig kimondja, hogy 

öröm nélkül köszönik meg a lemondást. 

A halottak és é lők . 
Horváth : Schvehiát nyugdíjazása alkal-

mából a király kiskereszttel tüntette ki. 
Örömünknek jegyzőkönyvileg adjunk kife-
jezést. (Mély csend.) 

Farbaky : Bárdossy is ki lett tüntetve a 
főtanácsossággal, örüljünk önnek is. (Zúgó 
éljenzés.) 



Horváth : Természetes. Az aktiv cimbo-
rákról megfeledkezni nem szabad. 

Kirohanás. 
Kúti : A »Selmeci Ujságc-ban a »Törté-

netek« hamisak és való tényekkel homlok-
egyenest ellenkeznek, mert (a polgármester 
figyelmezteti Tóthot a következendők szép-
ségére) . . . ő akarta a kapitányi állás be-
töltetlenül hagyását és Lindtraayert nem 
a polgármester. (Szónokol). Az ón erkölcsi 
érzékem nein engedi stb. (A nagy többség 
kéjesen mosolyog. 

Kuti jó volt, de a hálás szerepet eléggé 
nem aknázta ki, nagyobb pátoszt és las-
súbb előadást óhajtanánk. Egy bizonyos, 
hogy a bizottsági tagok szorgalmasan ol-
vassák a »Selmeci Ujság«-ot s ennek na-
gyon örülünk. Az előadás többi része unal-
mas volt. Sejtelmes körvonalakban láttuk, 
hogy Vihnyct sem eladni, sein bérbeadni 
nem fogják, hanem házilag kezelik a jövő-
ben is. Sztankay indítványát nem fogad-
ták el, mert a kapitányi állásra szükség 
lehet még. Közölve lett, hogy a bizottsági 
tagválasztás október 17-én két kerületben 
lesz. Az ágostai hitvallású evangelikus 
egyháznak 1908. évre 3(588 kor. 99 fillér 
segélyt ad a város, az izraelita egyháznak 
pedig 1502 kor. 15 fillér-t. Ágfalvi Alajosnak 
20 koronáért megadják az illetőséget. 

Tagadhatatlan, hogy a mi uraink a sem-
miről sokat és jól tudnak beszélni. A ki-
emelt jelenetek '/4 4-től 725-ig tartottak, a 
tárgysorozat többi része pedig 1/2 óra alatt 
lett ledarálva. 

H Í R E K . 

— Személy i hir. Millenovics Ferenc 
bányaigazgatósági számellenőrt a in. kir. 
pénzügyminiszter számvizsgálóvá nevezte ki. 

— Házasság. Kachellmann Károly vihnyei 
gépgyáros, 1907. augusztus 12-én Mágócsy 
Dietz Edittel a budapesti fasori ág. hitv. 
ev. templomban frigyre lépett. — Posch 
Adolf a budapesti fémjelző hivatalhoz be-
osztott kohómérnök folyó hó 17-én vezeti 
oltárhoz Kuntzl Gabit Selmecbányán. 

— Az uj bányaigazgató. Grillusz Emil 
kir. főbányatanácsos, bányaigazgató elfog-
lalta állását. Az uj bányaigazgatónál a hi-
vatalos tisztelgés a mult héten történt. A 
tisztviselők élén Kachelmann Farkas bánya-
tanácsos megszokott ékosszólásával lendü-
letes beszéddel üdvözölte, Az uj bánya-
igazgató önérzetes és komoly válaszában 
elismerte a viszonyok nehéz voltát s azon 
véleményének adott kifejezést, hogy csak 
megfeszített munkával, az üzem berende-
zéseinek megújításával lehet Selmecbánya 
ősi bányászatának bajain segíteni. Kifeje-
zést adott a tisztviselői kar odaadó és 
önzetlen támogatásába vetett bizalmának is. 

— A polgármesterek kongresszusa. 
A törvényhatósági jogú városok polgár-
mesterei szeptember 15-én és 16-án tartják 
Pécsett idei értekezletüket. Az ország pol-
gármesterei már is készülnek, hogy ezen 
az értekezleten minél hasznosabb és a vá-
rosok részérő valóságos eredményeket ígérő 
határozatokat, hozzanak. Ugy értesültünk, 
hogy polgármesterünk nem vesz részt a 
kongresszuson. 

— Eljegyzés. Foclor Vilmos dr. ipoly-
sági főszolgabíró eljegyezte Eisert Esztike 
kisasszonyt, Eisert Pál gyógyszerész és 
postamester leányát, Korponán. 

— Rehabil i tál t jegyző. A vármegyei 
közig, bizottság Lits Gyula főispán elnöklete 
mellett e hó 7-én tartotta meg rendes 
havi ülését. Az alispán havi jelentésében 
elsősorban Fendt Vilmos bakabányai 
községi jegyző ellen 2 irányban és pedig 
egyrészről pánszlávisztikus üzelmek, más-
részről egyéb hivatali mulasztások vádja 
következtében folyamatba tett eljárás 
eddigi eredményét ismertette. A jelentés 
szerint a pánszláv tendenciák vádját a 
keresztül vezetett vizsgálat nemcsak teljesen 
megcáfolta, de igazolta azt is, hogy Fendt 
személyes befolyását hivatalos és társadalmi 
téren, a hazafias szellem élesztősére s ez-
által a pánszláv agitációk lehetetlenné 
tételére használta fel. Miért is ez irány-
ban a vizsgálat folytatását szükségesnek 
nem találta. A hivatali mulasztások bővebbi 
kiderítésére s az ennek alapján foganatosí-
tandó intézkedések megtétele vógettaz összes 
iratokat a báti főszolgabírónak kiadta. 

— UJ csendőrőrs . A belügyminiszter 
Bakabányán 1 őrmester és 4 csendőr, 
összesen 5 fővel rendszeresített uj őrsöt, 
amely o hó 1-én kezdte meg szolgálati 
működését. 

— Gyűlés. Az országos magyar bányá-
szati és kohászati egyesület budapesti osz-
tálya gyűlését Budapesten szoptember 15-én 
tartja meg. A gyűlés iránti érdeklődés fo-
kozottabb, mert több fontosabb dolog lesz 
napirenden. Többek között foglalkozni fog-
nak ott a Selmecbányái főiskola ügyével is. 

— P. M. K. E. Az egyesület tagjainak, 
akik a központi igazgató - választmány 
26-án d. u. 3 órakor megtartandó s a köz-
gyűlést előkészítő ülésén részt akarnak 
venni, augusztus 26-án, Budapest felől d. 
e. 1122 órakor vagy legkésőbb 3 órakor, 
Zsolna—Lipótvár felől pedig legkésőbb déli 
12-28 órakor kell Nyitrára érniök. A be-
szállásoló bizottságnak a nyitrai pályaház-
ban irodája lesz, mely az érkező vendé-
geknek rendelkezésére áll. 26-án este 7 
órakor a püspöki Sziget vendéglőjében is-
merkedési estély és esti ünnepély lesz a 
Nyitra-folyón. Ugyanekkor kivilágítása a 
város és püspöki várnak és örömtűz a 
zoborhegyi ezredéves emlékoszlopnál. 27-én 
isteni tiszteletek, 11 órakor közgyűlés, 1 
órakor ünnepi ebéd a sörházkertben. Este 
6 órakor kirándulás lesz a zoborhegyi zár-
dába s ott vacsora. 

— Kubányi csöd. A végleges csőd-
választmány rendes tagjaiul Balázs Hugó 
dr., Ungár Kálmán dr. és Wagner László 
dr., póttagokul Platty Antal, Sűmegh János 
és Kapp Jakab dr. lettek megválasztva. 
A hitelezők a gyógyszertárnak önkéntes 
birói árverésen való eladását kérelmezték. 
Az értékesítés előreláthatólag két héten 
belül fog megtörténni. 

— Dijnokok gyűlése Bars- és Hont-
megyék dijnokai f. hó 4-ón Léván, értekez-
letet tartottak anyagi helyzetük javítása 
céljából. Az értekezlet — melynek láto-
gatottsága ép oly szegény volt, mint a 
dijnokok fizetése — Mütyus Mátyást válasz-
totta elnökéül ós kimondotta, hogy a két 
megye dijnokai szoros összefüggésben foly-

tonos érintkezésbe lépnek az országos dij— 
noki szövetséggel, azonkívül egy külön 
pénzalapot gyűjtenek, hogy ezen összegből 
az időnként megtartandó országos kongresz-
szusra elegendő képviselőt kiildhessenek fel. 

— Szerencsét lenség. Az evangelikus 
egyház Deák-Ferenc-utcai házának tiszto-
gatása alkalmával kedden délután 3 óra-
kor az emeleti falakra luizott csigás mun-
kásállvány kötele elszakadt és maga alá 
temette Nóvák József ékszerésznek a ház-
ban levő boltból kilépő feleségét. A több 
métermázsa sulyu álvány a szerencsétlen 
nőnek bal alsó lábszárcsontját felében 
törte el. Csak nagy nehezen húzták ki az 
állvány alól és vihették az alsó gyógyszer-
táv szobáiba, ahol azonnal orvosi kezelés 
alá vették s lábát ideiglenes gipszkötésbe 
tették. A megbotránkozás általános, mert 
nyilvánvaló, hogy a szerencsétlenségnek 
gondatlanság az oka. A csiga kötele már 
foszlányos és rossz volt s ezért szakadt el. 
Igazán hallatlan dolog, hogy oly nagy 
rendőrségi aparatas mellett, mint nálunk 
van, a közbiztonság ily gyenge lábon áll s 
ilyen dolog a város főutcáján is megtör-
ténhetik. Az állványról az azon dolgozó 
munkás is kiesett, de annak csodálatos 
módon baja nem törtónt. 

— A városi fö ldek eladása. Az Ertl-
féle majornak és a hozzátartozó földeknek 
eladására, esetleg bérbeadására kiirt árverés 
a városháza tanácstermében 8-án lett meg-
tartva. Vételárként Wagner László dr. 
20000 koronát ajánlott fel. Verseny a 
vétel Lekintetében nem fejlődhetett ki, inert 
a hirdetés nem volt kielégítő s ezért az 
eladási szándékról a közönségnek földmi-
velő része tudomást nem szerezhetett. Bérbe-
adás esetére Óváry Dezső bírósági végre-
hajtó holdankint 27 korona bért igért. Egész 
bizonyosra vehető, hogy kiterjedtebb hir-
detés esetén a vételre sokan fognak jelent-
kezni s ezért kívánatosnak tartanák a 
venni szándékozóknak Írásbeli ajánlatok 
megtételére való felhívását a szomszédos 
községek elöljáróságai utján. 

— Rablás a vonaton. A mult héten 
a Zólyomból menő személyvonat III. osz-
tályában utazott egy szegény ember Amerika 
felé, 380 koronával a zsebében. Egyik úti-
társa ezt megtudta és Szalatna előtt ki-
lopta zsebéből a pénzt, Amikor a kárvallotl 
a kotorászásra felébredt, a tettes a vasúti 
kocsibél kiugrott és eltűnt. 

— A Honthin sikere. Amikor a Honthin 
sikeréről adunk liirt, ez tulajdonképpen a 
feltalálóról, Sztankay Aba dr. báti vegyész-
ről szól, — akinek Honthin nevezetű 
gyógyszere páratlan sikert aratott és a 
közhasználatban az egész világon el van 
terjedve. Legutóbb az országos közegészség-
ügyi tanács egyhangúlag elhatározta a 
Honthinnak az uj magyar gyógyszerkönyvbe 
(Pharmakopoen) való felvételét, ami olyan 
nagy eredmény, aminőt Sztankay Aban 
kiviil a legutolsó busz éven belül csupán 
még egy magyar gyógyszerész tud fel-
mutatni. A legújabb magyar gyógyszer-
könyvben tehát két magyar gyógyszer 
lesz, amelyek egyike a Honthin. Előttünk 
fekszik a Honthinról szóló leghizelgőbb 
orvosi vélemények halmaza, amelyről azon-
ban a feltaláló neve hiányzik. Ezt a 
Honthin gyárosa tudatosan hagyja el ós 



tudatosan lesz elhagyva onnan a talál-
mány magyar volta is, mert az élelmes 
német attól fél, hogy a gyógyszernek ilyen 
módon különösen hazánkban nem lenne 
elegendő kelete. Rajner Géza dr. kórházi 
orvos kitűnő szernek mondja a béltraktus 
katarusainál, mert igen kedvező módon 
befolyásolja a bélnyálkahártya gyuladását. 
Kolpaszky Dániel dr. báti orvos a Koll-
féle Tannalbinnak elébe helyezi a Honthint. 

— Turista kirándulások. A magyar 
turista egyesület budapesti osztálya aug. 
21-én kirándulást rendez a következő 
programmal : Zebegény, Hegyestető, Ernő-
forrás, Zebegény. Ugyanakkor nagy ki-
rándulást rendeznek a börzsönyi hegyekbe is. 

— írnoki állás Zó lyom városánál. 
Zólyom városánál Írnoki állásra pályázat 
van hirdetve. Javadalmazás 1000 korona 
törzsfizetés, 200 kor. lakáspénz, 10 köb-
méter tűzifa és nyugdíjjogosultság. Pályá-
zatok életkor, képesítés és eddigi szolgálat, 
valamint erkölcsi magaviseletről szóló bi-
zonyítványokkal felszerelt sajátkezüleg irt 
pályázati kérvénnyel f. évi augusztus hó 
31-ig nyújtandók be Zólyom város taná-
csánál. 

— Hamis huszkoronás bankjegyek 
vannak ismét forgalomban, melyeknek fel-
tűnőbb ismertetőjelei a következők: Az 
alapszín a valódi bankjegytől eltér, a színes 
rész szélességében 3 milliméterrel rövidebb 
a valódinál, a papir zsiros tapintatu. A 
magyar szövegű oldalon a női fej és az 
angyal alakja elmosódott, a szövegben a 
betűk és a számjegyek szintén elmosódottak 
és feltűnően vastagabbak, mint a valódi 
bankjegyen levők ; az alaprajz durva s a 
valóditól eltér ; mindkét sarkon a 20-as 
számjegy körül a vörös szin elmosódott. 
A német szövegű oldalon a női fej és az 
angyal rajza szintén elmosódott, bár nem 
annyira, mint a magyar szövegű oldalon ; a 
betűk is elmosódottak, durvák és vastagok; 
a „Dwarieócia Koron" helyett „Dwadriescia 
Koronu" szavak vannak feltüntetve. 

— Ujitások a levelező-lapoknál. A 
világközi posta-kongresszus határozata alap-
ján ez évi október hó 1-tol a magánipar 
által előállított levelező-lapok s képes lapok 
„Levelező-lap" jelzés nélkül is forgalomba 
hozhatók, Ez ujitás nagyon célszerű, mert 
többször megtörtént, hogy a többi nyelvű 
feliratokon az idegen nyelvű levelező-lap 
jelzések áthúzásának elmulasztása miatt 
büntetést szabtak ki, s ezt alkalmazták 
akkor is, amikor egyáltalában semmiféle 
jelzés nem volt a lapon. 

— Milyen időnk lesz augusztusban ? 
Meteor legújabb időjóslatában a követke-
zőket Írja: Az augusztus 11-iki csomópont-
tól állandóbb jellegű időt várhatunk majd-
nem egészen a 20-iki csomópontig, amely 
időköz van hivatva augusztus hónapnak 
legmelegebb s legállandóbb időjárását ki-
fejteni. 20-tól kezdve újra változatos lesz 
az időjárás zivataros esőkkel, 25 hűvös 
jelleggel, mely e hónapnak majdnem vé-
géig tart. A nyári meleg csak a rövid idő-
közökben fejük ki, átlagban azonban mégis 
jobban érvényesül, mint juliusban. Augusz-
tus hónap csomópontjai: (3 — 7—8— 9—11 
—16—17- 2 0 - 2 1 —22 - 23—24-25—30-ra 
esnek. 

— Fertőt lenítő tanfolyam. A fertőző 
betegségek tovaterjedésének megakadályo-
zása s igy az egészségügy előmozdítása 
érdekében elhatározta a belügyminiszter, 
hogy fertőtlenítő tanfolyamot szervez. Fel-
hívta a miniszter a város polgármesterét, 
hogy a rendőr, vagy tüzoltószemélyzetből 
néhány a kiképzésre alkalmas egyént vá-
logasson ki és a tanfolyamba való részvétel 
végett Budapestre küldje. A tanfolyam 
szeptember 1-én kezdődik és a jelentkezők 
számához képest évenkint annyi egy-egy 
havi tanfolyam fog tartatni, amennyit a 
szükséglet megkíván. 

— Szól a puska augusztus elseje óta, 
de nem nagyon. Egy pár, vadban bőséges 
esztendő után az idén beállott a vadinség. 
Ez 'különösen az apróvadra, fogolyra és 
nyúlra vonatkozik, melyeknek száma az 
elmúlt rendkívüli hosszú ós kemény tél 
következtében nagyon megcsappant. A va-
dászat első napján szomorú hireketés kevés 
foglyot — azt is nagyobbrészt öregeket — 
hoztak a vadászok. Fejlett csapat egyálta-
lában nincs, ami van, még igen apró, és 
nagyon kevés. Egy-négy fiókkal tengődnek 
az öregek, emellett sok a meddő. A tél 
folyamán igen elerőtlenedett a vad, későn 
és gyengén fészkelt, másrészt a folyók 
mentén a tavaszi nagy áradások is sok 
fészket tönkretettek. Beletelik 2 — 3 esz-
tendő, mig kedrrező körülmények között az 
előbbi vadbőséget elérjük. Az idén tehát 
drága lesz a fogoly, vagyis inkább ritka. 

— Balesetek. A selmec—garainberzencei 
vonalon G.-Berzcnce és Bélabánya között 
a mult héten pénteken egy a javitó műhely-
ből hozott kocsi kisiklott. A személyvonat 
késésén kivül más baj nem történt. -
Szombaton a hetivásáron egy Bakabányáról 
jövő egyfogatú kocsi egy asszonyt legázolt, 
a nő jelentéktelenebb sérüléseket szenve-
dett, melyeknek fájdalmait a kocsi tulaj-
donosa 4 koronával azonnal megszüntette. 

A P R Ó S A G O K 
Negyedik halmazállapot. 

(Korszakalkotó fizikai felfedezés.) 

A bányakincstári mérleg kezelősége a 
mérleg tőszomszédságában vizgyógyintéze-
tet rendez be. Az intézetbe csak oly be-
tegeket vesznek fel, akik saját erejükből 
meghízni képtelenek. 

A hizlaló kura orvosi beavatkozás nél-
kül folyik le, tehát biztos sikerű. Soha nem 
ismert elveken alapul. A csodás kura biz-
tosságáról rendőri bizonylat kezeskedik. 

A betegesen sovány egyének nem hús-
sal vagy zsírral, hanem olyan semmivel 
ruháztatnak fel. amelynek súlya van. 

lm a negyedik halmazállapot. 
Benne a test nem látható, meg nem fog-

ható, sem nem folyik, sem nem gőzö'ög, 
— mégis súlya van, akár csak a húsnak. 

A liizókura (szabadalmi nevén mérleg-
kura) igen egyszerű. Nem kell hozzá más 
mint két vasaló, tiz forint ára rézpénz és 
egy súlyos kalapács,) aztán új, pontos, 
érzékeny és megbízható jó mérleg otthon. 

A beteg megelőzőleg megméreti magát 
a rendőrségileg hitelesített bányakincstári 
mérlegen. Most kidobálja zsebeiből a va-

sakat és rezeket s belehányja a mérleg 
mellett létesítendő vízmedencébe. Eléne-
kelvén a kék tó, tiszta tó varázsló meló-
diáját, hazamegy. Leveti nehéz csizmáját. 
Ruháit a fogasra akasztja. Rááll ajó mérlegre 
s hamarosan konstatálja, hogy mióta le-
szállt a kincstári mérlegről, három kilót 
gyarapodott. 

Bámulatos a kura a szarvasmarhák hasz-
nálatában. Nekik sem vasat nem kell vin-
niük a zsebükben, sem nem kell énekel-
niük. Nagy is az üröm a kupecek között. 
A marhakereskedők mint vevők a rendőr-
ségileg hitelesített kincstári mérlegen, mint 
eladók jó mérlegen mérik az állatokat. 

Ez a mérlegkura igen jövedelmező talál-
mány. A falsopatia elvein nyugszik. Lehet, 
hogy már régóta alkalmazásban van, csak-
nem volt eddig tudományos alapon is-
mertetve. 

Szerkesztői üzenetek. 
Sipos, Hegybánya. Közleménye elkésett. 

A jövő számban azonban hozni fogjuk. 

H I R D E T É S E K . 
1203/1907. tlkv. 

Árverési hirdetmény. 
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság a selmeci népbank és 
Szász Coburg Gothai Fülöp fejedelmi 
herceg végrehajtatónak Bertán Pál és neje 
sz. Melis Teréz végrehajtást szenvedettek 
elleni végrehajtási ügyében a végrehajtási 
árverés 2000 korona követelés, ennek 1904. 
évi julius hó 1 napjától járó 7 % kamata 
és 158 korona 80 fillér költségnek, illetve 
190 korona 80 fillér követelés, ennek 1906. 
évi január hó 1 napjától járó 5 % kamata 
és 89 korona 50 fillér már megállapított 
költségnek kielégítése végett az ipolysági 
kir. törvényszék területköréhez tartozó 
Selmecbányái kir. járásbíróság területén, 
Berencsfalván fekvő, a berencsfalvi 95. sz. 
tlkjkvben A I. 6 - 7 , 9—11 és 16—18 sor 
523, 535, 578, 638, 671, 1551, 1790/b és 
1911. hrsz. a. f. s B 2 és 5, 7—8 t. a. ifj. 
Bertán Pál, illetve Bertán Pál és neje sz. 
Melis Teréz nevére irt ingatlanokra 957 
korona, az ottani 465. sz. tlkjkvben A f 
1 sor 2352/b 1 hrsz. a. f. s B 1 t. a. Bertán 
Pál nevére irt ingatlanságra 132 korona, 
az ottani 309. sz. tlkjkvben 520. hrsz. a. 
f. s B 1 t. a. Bertán Pál nevére irt ingat-
lanságra 44 korona, az ottani 183. sz. 
tlkjkvben A I. 3, 5 és 7 sor 131, 1790/a 
és 639. hrsz. a. f. s Bertán Pál nevére irt 
ingatlanságokra 77 korona és az ottani 
586. sz. tlkjkvben A f 1 sor 240 hrsz. a. 
f. s Bertán Pál és neje sz. Melis Teréz 
nevére irt 120. összeirási sz. malomra és 
az állag haszonélvezetére 1100 korona ki-
kiáltási árban elrendelte. Az árverés meg-
tartására határnapul 1907. évi augusztus 
hó 29. napjának d. e. 10 óráját Berencs-
falu községbe, a község házához kitűzte. 

Selmecbányán, 1907. évi julius hó 4-én. 
Liha, 

kir. járásbiró. 



N á d o s y F e r e n c Z ó l y o m . 
Motorerőre berendezett könyvnyomda . 
Könyvkötészet. Nyomtatvány-raktár. Ruggyanta-bélyegzők. Lapkiadóhivatal. 

TELEFON 11. 

MODERN GÉPEKKEL, 
n a g y m e n n y i s é g ű 
B E T Ü f l N Y A G G f l L 

° felszerelt motorerőre berendeze t t ° 

K Ö N Y V N Y O M D Á M 
minden e szakmába vágó m u n k á t 

D=| gyorsan s pon tosan szállít. [=3 
V A V 

Vállalatom a kor színvonalán áll s 

a felvidék egyik e lsőrangú könyv és 

= m ű n y o m ó intézete. = 
A V A 

Munkáim ízléses, pedáns kivitelére 

= • nagy gondot fordítok = • 

Terjesszük 

a Selmeci 

Újságot! 

Igen tisztelt háziasszony! 
— Tegyen kísérletet a — 
M U N K - f é l e elsőrendű 

s z i n s z a p p a n n a i . 
H a t á s a p á r a t l a n ! 

VÉDJEGY: Orrszarvú és kasza. 

M Ü N K S I M O N 
szappangyáros Saybusch 10, szám, A l a p í t t a t o t t 1846, 

Uj t a l á l m á n y ! 

Tyukszemirtó. 
Tjí l íLs vasúti kocsirendező 
j a w w a t y u k s z e m i r t ó t t a l á j t 

fel, mely őt magát sok évi szenvedés-
től szabadította meg. Számosan tet tek 
már próbát vele s nagyon sok barát ja 
hálás neki, amiért e szerrel kigyógyította. 

A zsiradékkal naponta 2-szer kell 
bekenni a tyúkszemet, vagy megke-
ményedett bőrt s azt 4 nap alatt 
gyökeresen kiirtja. 

E g y kis doboz ára 60 fillér 
Megrendelhető, illetve kapható a fel-

találónál : 

Sztán Jánosnál Zólyom, 
Ezen kivül kapható Selmecbányán : 

ifj. W e i s z 5 a m u ü z l e t é b e n ( K i s v á s á r t é r . ) 

f -

E g y e d ü l c s a k a 

varrógép részvénytársaságnál kaphatók. 
Fióküzlet minden nagyobb városban. 
Se lmecbánya: Kossuth-Lajos-tér 4. 
Szives f igyelmeztetésül ! Minden varrógép, 
melyet más varrógép üzlet „Singer varrógép" 
elnevezés alatt forgalomba bocsát, csak után-
zata egyik régebbi szerkezetünknek, amely 
családi gépeink nj szerkezeténél fogva ú g y 
szerkezet, mint használhatóság tekintetében 
a miénktől nagyon távol áll. 27. 


