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Az expedíciót s hirdetéseket Illető reklamációk a lapkezeló

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendók.

hova az összes pénzklildemények is küldendők.

M E G J E L E N  M I N D E N  V A S Á R N A P .

II. Az előző közleményUnkben föltett 
ama kérdésre, hogy mit tegyünk, nem leltet 
részletező a feleletünk s csak általánosság
ban fejezzük ki óhajunkat azzal, hogy 
teremtsük meg városunk iparának, keres
kedelmének egy időre veszendőbe ment 
létfeltételeit s mindannyiunknak részére 
mulhatlanúl könnyitsük mega fenntartásunk 
igényelte fogyasztási élelmicikkek beszer
zését.

Kisiparosaink helyzete már tűrhetet
lenné vált, megrendeléseik nincsenek, kész
letre nem dolgozhatnak, mert cikkeikre 
vevőket nem kapnak; kis tőkéjüket föl
emésztették és most közülök nem egy, 
másutt próbál szerencsét, idegenben bármely 
munkára vállalkozva. E bajuk már régebbi 
keletű.

E kérdésnél újból elődeink bölcs intéz
kedésére utalok, akik a régi „si vis pácéra, 
para bellum“ intelmet neui britt furfanggal

követték, hanem erkölcsi tartalmat tulajdo
nítva annak, amily kitartók, önfeláldozók 
voltak a háborúban, oly kitartással készí
tették elő azt a háborút, melynek szinterévé 
a műhelyt, a családi ház helyiségeit változ
tatták át, hogy azokból a gyilkos golyó, 
kézi lőfegyver, a Haubitz kerüljön ki s 
az akkor folyó hadakozásban szükséges 
egyéb felszerelések; de egynttal szorgos 
kezek állították elő a polgári élet rendes 
menetét biztositó szükségleti cikkeket a 
béke idejére.

Es mindez hatósági intézkedés, ellen
őrzés mellett, pontos beosztásával a munka
erőknek s a munkának.

így aztán az átmeneti időszaknak sem 
voltak káros hatásai a közre, az egyesre.

„Sokat keresett városunk a mi tekinte
tes biráink és tanácsunk bölcsessége révén 
a lefolyt háborús időkben, de nem kevesebb 
a jövedelmünk most sem, amikor felséges 
királyunk és királynénk magas kíséretével 
városunk közelében méllóztatik tartózkodni.“ 
Ezt a följegyzést tartalmazza egyebek kö
zött egy 147(»-ban megkezdett családi napló, 
elősorolva a Selmecbányái iparosok nevét,

akik Mátyás királynak és Beatrix királyné
nak ajándékokat vittek a zólyomi várba 

; s a főurakét is, akik évekre szóló megren
deléseket tettek iparosainknál.

Ilyen békés időben mint a háborúsban 
is hatósági felügyelet mellett készült a nagy 
urak s a legegyszerűbb polgárnak a ruhá
zata is. Az anyagnak s megmunkálásának 

j jónak kellett lennie, így kívánta az iparos
nak, a céhnek s a városnak a becsülete 
egyaránt.

Az anyagot messze vidékről ide, az 
ittenit más helyre szállító kereskedő is 
hatósági ellenőrzés alatt állott, mely jóeleve 
útját vágta a visszaéléseknek. Ha mind- 

| emellett ilyenek előfordultak, szigorú volt 
a büntetés is.

A büntetések kiszabásánál pillanatig 
sem tévesztették szemek elől a közérdeket, 

I a város érdekét, melyet minden egyes eset
ben anyagi előnyökkel is igyekeztek fej
leszteni, e város vagyonát gyarapítani. Nem 

i egy paragrafusból ez a szellem sugárzik 
k i : átmásztad a város falát, ezzel bűnt 

: követtél el, tehát bűnhődnöd kell. Bűnöd 
halálos, tehát életedet veszted. De ezt meg-

T ű zö n -v izén  keresztül.
Hol két országul fordu l össze 
8  a kettő együtt újba ke zd :
— Reá csinádvirág kötözve 
All egy kopott, vén fakereszt.
A messze-kéklő dombon épen 
Az esti nap  tüzet rakott:
K is pad  a fakereszt tövében 
S  egy lány  s legény búcsúzlak ott. 
Ifjú  legény, bájos menyasszony.
A lá n y  szivén sötét ború.
Az ifjú szól: „Ne is marasszon, 
Hisz' tudja, itt a háború.
De, nézze, itt a feszületnél,
Hogy visszatérek, esküszöm.
Tűz égig érhet, viz lehet mély.
Visszajövök vizen-tűzön.

Halkan borongva száll az alkony  
Krisztus lenéz, oly bús, szelíd.
Kéz kézbe reszket, a jk  az ajkon 
.-I lány letörli könnyeit:

A haza hívja, eleresztem.
De halljon most egy vallomást : 
Tanúm a Krisztus a kereszten, 
Hogy nem szerettem senki mást.
Őt kérem arra, hogy megáldjon. 
Mikor m ajd sírnom kellene

S  amerre ö jár, a messze tájon, 
Vigyázzon rá az Ö szeme. 
M indennap este e keresztnél 
Várom magát. Tudom, hiszem. 
Tűz égig érhet, viz lehet mély. 
Hogy visszajön tűzön-vizén.

Temberg felett, a muszkaparton, 
A csontkezű halál arat.
Dörög az ágyú. vér a  kardon.
A fakereszt de elmaradt . . . 
Fújják az ezredtrom bitákat:
Ha jrá ! M ienk a győzelem !
Az ifjú  is rohamra vágtat,
De földre esik egy helyen, 
ügy érzi, m intha  vége volna,
A szive merevedni kezd.
Eszébe ju t még haldokolva 
Az országúti fakereszt:
0  vár rám ott, a feszületnél, 
Visszamegyek még, esküszöm, 
Tűz égig érhet, viz lehet mély,
1 issza megyek vizen-lűzön.

Az országúira m inden este 
A kis m enyasszony elszaladt. 
Nézett távolba, várta, leste,
.1 korhadt fakereszt alatt. 
Nap-nap után m alik suhanva  
Már véget ér a háború,

Nincs a legénynek hire-hamva .
A kis m enyasszony szomorú.
0  Krisztusom, te látod gyászom,
Hús lelkem, nézd, eléd tekint,
IJgy kérlelek, szemed vigyázzon,
8  hozd vissza, öt nekem megint.
Itt esküdött e feszületnél,
Hogy visszatér, én nem hiszem:
Tűz égig érhet, viz lehet mély 
Ó visszajön tűzön-vizen.

FjSÖs , borongó őszi este 
Bontó ki szürke fátyolát.
A lány mélázva egyre leste 
8  nézeti a bús hom ályon át.
Egyszer halvány, sápadt lovagja 
Csak ott terem fehér lován, 
M enyasszonyát ölébe kapja.
Amíg ez bámul tétován.
, Ja j Istenem ! Mióta váróké!
Mi történt messze teveled ?
Jaj, a  mentédből vér szivárog:
(J hadd csókolom sebhelyed."
Ott lelték halva a keresztnél 
A kis  lányt m ásnap, meri hiszen 
Tűz égig érhet, viz lehet mély,
O viss/ajölt tűzön-vizen.

K é r n é k  J á n o s .
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válthatod olykép, hogy vagyonúd arányában 
aranyakkal gyarapítód a civitás pénztárát 
s e mellett magasabbra építteted a város 
falait, hogy nehezebben léphessék át a 
gonoszok. S oly gyakori a 20—50—100 
fuvar kőhordás büntetésül való kiszabás, 
de e mellett a börtönbüntetés nem maradt el.

Messze vezetne a régi példákra való 
bővebb hivatkozásunk, melyek köteteket 
tömhetnének meg; itt csak némi nyomatéket 
akartunk fennti állításunknak adni, amidőn j 
arra buzdítunk, hogy támogassuk kisiparo- ! 
sainkat, veszélyeztetett iparunkat, hogy a 
jelenleg folyó s erős hitünk szerint biztos 
győzelemmel végződő háborúból az átmenet 
a békébe ne legyen kárt okozó.

A kereskedelem?
A kereskedői élelmesség minden körül

mények között segít magán, de ez nem je
lenti azt, hogy nem szorul támogatásra. | 
Igen is reá szorul, s ezt a hatóság az állam- 
hatalom csak egy eszköz nyújtásával adja 
meg neki, akkor mindent megadott. Nem 
más ez, mint oly régóta húzódó vasutügyiink 
felkarolása, a vasút kiépítése. Mily boldo
gító érzés töltené el a Selmecbányáink lel
két, ha abból sok idegen hadifogolyból 
nehány száz ott nyüzsögne Selmecbánya } 
és Németi között töltést emelve, vágányt 
rakva!

Jól tudom, hogy az objectiv financiális 
nézőpont e kérdés felvetését időszerűtlen
nek s kivitelét lehetetlennek tartja.

Csakhogy manapság semmi sem tör- j 
ténik tisztán objectiv nézőpontból, tág tere 
nyílik a subjeetív felfogásnak is, olyannyira, 
hogy csakis a két szélsőségnek némileg 
egyeztetésével érhetünk el sikert.

Hogy tudományos nyelven fejezzük ki 
magunkat: a vallásbölcselet és a tudományos 
bölcselet közé oda ékelődött újabban a cse
lekvés bölcseleté, mely ugyanazon célok

f i z  uzsorás halála.
Zafranyek János, a vén tót, valahonnan a 

felsövidékről került Bácsország közepébe. Neki 
is, mint a többi ivadékának, egy üres tarisznyát 
akasztottak a nyakába és azt mondták:

Vidis Magyarország! — azlán útnak 
eresztették.

És ö Bácsország közepéig meg sem állott. 
Egy faluban telepedett le, ahol megkezdte a mes
terségét : drólozolt-follozott. Hanem ez kevés jö
vedelemmel járt, otthagyta hát a szép falut és 
tovább vándorolt Bajáig. Ez a szép város meg
tetszett neki.

Itt aztán véglegesen tanyái vert magának. 
Baja akkor híres volt a búza-, marha- és sertés
kereskedéséről, hát virágzó élet folyt benne.

— Itt már meg lehet élni — mondta 
Zafranyek és mindjárt miskároló-üzlelet nyitott. 
Ez már szépen jövedelmezett. A garasokat egymás
után rakta félre. Mikor már szép summa volt 
egyrakáson, vett házacskát és a »Suraáro« bérelt 
a várostól néhány holdnyi homokföldet. Minden 
évben többet s újra albérletbe adta őket. Termett 
rajtuk bőven a kukorica. Ezt olcsó pénzen meg
vette a bérlőitől és telerakta a kukoricagóréját 
Ez is szép haszonnal járt.

Később örökáron megvette a földeket s 
ekkor már úr volt. Abbanhagyta a már nem

felé tör, mint a két első, az emberi életnek, 
a magasabb rendű életűek megvalósítására, 
nem távozván el a vallás tárgyától: Isten
től. s felölelvén a tudomány tárgyát: a 
világot.

A tudomány az embernek külső ese- 
lekvési eszközöket nyújt, hatalommal ruházza 
fel, megszerzi neki a fizikai, mechanicai 
eszközöket s a velük elérhető erőt. A val
lás az a magasabb bölcsesség, mely a maga 
magasztosságához méltóan a belső képes
ségekkel, akarattal ruházza lel az embert, 
mely nélkül nincs semmi cselekvésnek sikere.

Ha példát, élő példát keresek a jelen 
idők nagy emberei sorában, úgy annak a 
kimagasló hadvezérnek személyében találom 
meg e cselekvés filozófiájának^ legigazibb 
képviselőjét, aki tudásával, a külső hatalom 
birtokában, Istenben vetett bizalmával, biz
tos győzelmet hivő hittel vezeti győzelem
ről győzelemre két nagy birodalomnak 
diadalmas seregét, hogy a legfényesebb 
trón ama gyászos véget ért várományosának 
és nagylelkű hitvesének halála megtorlatlan 
ne maradjon, hogy a közel jövőben és még 
sok századon át ama két nagy birodalom 
népeinek milliói a oselekvés-filozofiának 
szellemében haladhassanak a nemzetfejlő
dés útján, megelégedetten, boldogan!

A nagy világban föllelt példát köves
sük a mi kis világunkban!

A cselekvés filozófiájának elvével biz
tos az utunk a cél felé, mely egyebek közt 
az, hogy a háború közvetlen csapásaitól 
megmentett kis városunkat boldogítsuk . . .

Háborús farsang.
A naptár vizkereszt napjára teszi a farsang 

kezdetét és hagyományos szokás szerint Karnevál 
hercegnek vidáman kellene most csörgetnie cifra 
bohócsapkáját.

hozzá illő raiskárolásl és sertéskereskedést űzött. 
Ez az ipar disznómódon jövedelmezett. Különben 
akármihez fogott is Zafranyek János, bolond 
szerencséje volt. S a szerencséi a markában tar
totta és ki nem eresztette. Mig egyik-másik ha
sonló üzlet különféle csapások vagy rossz speku
láció miatt tönkrement, addig az övé dúsan 
virágzott. Mondták is sokszor: »Adj a tótnak 
szállást, kiver a házból.* De ő evvel nem tö
rődött és jót nevetett a markába.

Nem házasodott, mert félt a háztartás költ
ségeitől. Agglegény maradt és csak egy fiatal 
gazdasszonyt tartott, aki vele együtt ellátta a 

! házat meg a hízódisznókat. Néhány év múlva 
' ezt is elkergette, mert félt, hogy meglopja és fül- 
: eszi a vagyonát. Akkor aztán fogadott egy öreg 
, anyókát, aki kevés fizetésért és csekélyke elemó

zsiáért sokat tipegett-topogott a ház körül és 
' kifáradva a mnnkában. csak késő éjjeleken tért 

nyugalomra. De a hajnal azért már talpon találta. 
Ez tetszett az uzsorás lelkének.

Igv múltak el a hosszú évek és Zafranyek 
Janó már nagyon gazdag ember hírében állott a 
városban. Megvonta magától a lalatokal. koplalt, 
fösvénykedett, csakhogy a bankókat rakásszámra 
gyűjIhesse össze u ládafiókában.

Hanem egyszer, úgy ősz tájban, nagyon 
megerőltette magát a dologban és ágyba dőlt. És 
az ágy úgy megfogta, hogy többet nem is eresz

Ha nem ludnók, hogy a kalendárium csiua- 
lók munkája precíz adatanyaghoz van kötve, azt 
mondhatnak, hogy ezek a derék tudósok már jó- 
előre megérezték a háború szelét, mert az idei 
farsangot ugyancsak rövidre szabták. De ha még 
sokkal rövidebb is volna, még akkor is túlságos 
hosszúnak kellene tartanunk, mert alig hisszük, 
hogy a kalendáriumon kivül még más is ügyet 
vetne reá.

Ifjaink szine-java künn a harctéren, hol 
' ágyuk meg puskák szolgáltatják a talp alá valót 
i és olyan négyes figurák perdülnek, miket a leg- 
| találékonyabb táncrendező sem tud kifundálni. 

Leányaink közül azok, akik csak szerét ejthetik, 
a jótékonyság terén működnek. Az itthonmaradt 
öregek és az »alkalmatlanok«-nak pedig kisebb 

: gondjuk is nagyobb annál, semhogy parkettek 
| sima tükrén fürge táncol lejtsenek.

Vérünket, vagyonúnkat 'áldozzuk most a 
hazának, igazán nem érünk rá mutatni — a 
farsangot is fel kell áldozni, mert a lelkes, de 
komor hangulatba sehogyse illeszkedhetnék bele. 
Komoly feladatok bosszú sora előtt állunk és 
kötelességeink legelsőbbje ma: a zsugori takaré
kosság, mellyel a farsang követelte idő- és pénz- 

I fecsérlést összhangzásba hozni nem lehet.
Hiszen alig egv-kél év előtt is le kellett 

mondanunk a farsangi élvezetekről, mert a gaz
dasági válság oly érzékenyen hatolt ki különösen 
a középosztályra, mely a  bálozó közönség legna
gyobb kontingensét szolgáltatja, hogy nem tellett 
mulatságra. Mennyivel inkább áll be ennek szük
ségessége háború idején, amikor az anyagi gondok 
tömkelegébe vegyül egv-egy szereltünkért büszkén 
viselt gyászunk.

A leányálmok édes gyönyöre: a deli táncos
raj sorában bő aratást szedett a »hősi halál* és 

i akiket a haza védelmére megtartott nekünk a 
gondviselés, azok sincsenek itthon, hogy ílirtelés- 
sel, udvarlással szórakoztatnák, vagy fülcsiklan 
dozó muzsika közben lorogtathatnák leányainkat. 

| Szóval: farsangoláshoz nincsen se pénzünk, 
j se emberünk, sem pedig kedélyhangulatunk, s 
| azért bele kell nyugodnunk abba, hogy az idei 
, farsang részünkre elveszett. De biztat a remény, 

hogy annál vigabb lesz a jövő esztendei, amikor 
| háborítatlanul fogja birtokába vehetni a csürgő- 

sipkás herceg pajkos, gondtalan birodalmát. A 
i győzelem torát fel fogja vidítani a kemény ktiz-

tette el. Már egy hete feküdt a leggyötrőbb lázban, 
de azért orvost a világért sem hivatott volna.

- Az orvos meg a patika sok pénzbe kerül 
— mondta nyöszörögve az öreg anyókának, aki 
folytonosan az ágya körül lebzselt.

— De én elhívom, ill lakik a szomszédban 
mert már nem nézhetem a kínlódását rimán-

I kodoll a jó anyóka.
— Nem kell, nyögte tovább Zafranyek. Csak 

gyógyíts le. mert én szegény vagyok.
És az anyóka gyógyította a maga módja 

szerint: főzött neki kozmás rántolllevest, kuko
rica-teát és ezerjófüvet. Persze, hogy ez a koty- 
vaszték még jobban elrontotta a beteg gyomrát 
Egyre nyöszörgőit, jajgatott és félt a haláltól 
Mert meghalni éppen nem akart. Hiszen nem 
azért dolgozott, fáradozott, koplalt az éleiben, 
hogy most a halál sújtson végig a kaszájával a 
bankóhalmaz között!

Az öreg anyóka látván, hogy a gazdája 
egyik lábával már a sírban áll, — minden tilta
kozása ellenére is elszaladt az orvosért. Mikor 
az orvos megérkezett, Zafranyek János m ár félig 
eszméletlenül feküdt a párnái közölt. Kidülledt 
szeme üvegesen meredt a szoba plafonjára.

- No. mi baj, Zafranyek bácsi? kérdezte 
az orvos kedélyes mosollyal.

| Zafranyek nagyot sóhajtott és inkább csak 
nyögte mint mondta:

-  Beteg vagyok!
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delem árán szerzett béke áldása és semmisein 
i‘«.—ja zavarni a fiatalságot, hogy szeleburdi jókedv
vel engedje .<1 magát a mulatságnak. Rophatja a 
láncol, leheli a szépet, kacsinthat és afíeklálhal 
majd kiki tetszése szerint. De ma - ma ne lán
coljunk. ma ne vigadjunk! Ma nem. amikor ha
zánkért, érdiünk harcolnak katonáink és mi a 
hálának csak elenyészően csekély részéi rójjuk 
le. ha tehetségünkhöz képest könnyitünk rajtuk.

Amit katonáinkért tehetünk, többel ér az ma 
minden léha mulatságnál.

\\ I J} E K.
Dr. Farbaky István temetése.

IC hó 2(5 án temették el dr. Farbaky Ideáid. 
az oly korán elhunyt min. osztálytanácsost Sel
mecbányán az ág. evang. temetőben. A hullát f. 
hó 25-én hozták ide Budapestről és a gyászház 
fffdszintjén levő nagy teremben ravatalozták fel. 
A gyászoló szülőket sokan, nagyon sokan keresték 
fel és fejezték ki őszinte részvétüket: testületileg 
jelentek meg az ág. evang. egyház, evang. főgim
názium tanári kara, takarékpénztár, kaszinó, főis
kola tanári kara, kir. járásbíróság, a városi ta
nács és még több intézet és testület.

Igazi tisztelet és szeretet szülte részvét vette 
körül a gyászoló szülőket, kik egyetlen gyerme
küket vesztették el. A temetésen óriási közönség 
vett részt és kísérte a koporsót egészen a teme
tőig. ahol Ildiidéi Vilmos főesperes mondott 
meghatóan szép búcsú beszédei, mely után csen
des és szomorú cigányzene mellett bocsájlollák 
le a koporsói a családi kriptába.

Ez alkalomból kiemeljük még a részvétnek 
rendkívüli és széleskörű megnyilatkozását, ameny- 
nyiben a .yúszoló szülőket Budapesten személye 
sen s minden oldalról írásbeli és távirati úton 
is felkeresték a család barátai és tisztelői, kiknek 
teljes névsorát nem is adhatjuk, és helyszűke 
miatt csak a következők felemlítésére szorít
kozunk:

Az igazságiigyminiszler levele így szól: 
Méllóságos U ram !

Mély megilletődéssel értesültem arról a meg
rendítő csapásról, amely Méltóságodat, kedves 
fiának elhunytéval érte. A boldogultban a veze

tésem alatt álló minisztérium egy kiválóan iigv-
buzgó és jeles tagját vesztette el. akinek emlé
két magam is mindenkor őszinte szeretettel fo
gom megőrizni. Engedje meg Méltóságos I ram, 
hogy igaz együttérzésemnek és mély részvétem
nek adhassak kifejezést. Fogadja kiváló tiszte
letem nyilvánítását. J)r. Balogh Jenő.

Dr. Wekerle Sándor  volt miniszterelnök: 
• Családi gyászodban igaz részvéttel kisér régi 
híved Wekerle Sándor.«

Dr. D arányi Ignác volt miniszter, Sólyom  
Andor  miniszteri tanácsos, Plósz Sándor  volt 
igazságügy miniszter, báró L áng Lajos v. b. I. !., 
Erdély Sándor volt igazságügyminiszter, Mada- 
rassy Gábor államtitkár, Pongrácz Jenő korona
ügyész. /A Kilrthy Lajos, Osztroliiczky Miklós. 
Hálás Béla, Sárközy Aurél és Ivánka István  
főispánok; dr. Mesko László volt államtitkár, 
Dessem/fy Arisztid  képviselőim elnöki tanácsosa, 
Drasche— Lázár Arthur jószágkormányzó, Zsig- 
m oiuly Jenő  főrendiházi tag. Nagy Ödön a 
budapesti volt törvényszék elnöke, Teleki Gézámé 
grófné ő excellentiája, özv. báró M ednyánszky 
Déncsné csillagkereszles udvarhölgy, Szily Kál
m án  a m. tud. akad. tagja, Esik Imre miniszteri 
tanácsos slb. J

A ravatalra küldött koszorúk közül a követ
kezőket sikerült feljegyeznünk:

1. Vigasztalhatatlan szülei:
2. Az Országos Kaszinó;
3. Szeretett kartársuknak a m. kir. igazságügy- 

minisztérium tisztviselői:
4. Baráti szeretettel -  Szajbély Gyula;
5. Szeretett alelnökének — Bakács udvar r.-l.
(5. Isten vele - Júlia:
7. Jáborné és leánya Felejlhetlen jó nagysá

gos urun knak;
8. Szeretett jeléül — Prugberger Vince és családja;
9. Szeretett unokafivérének — Gizella;

10. Utolsó üdvözlet — Schoch-esalád;
11 Farbaky Istvánnak — Szerelő barátai:
12. Szeretett keresztapámnak — Bébi:
13. Emlékednek Dériék:
14. Emma néni:
15. Farbaky Endre és családja:
1(5. Hündel-család;
17. Wagner Józsefné.

— Mi a baja V
— Fáj minden tagom. — lihegte az üreg.
— Ez a végigmerülés — mondta az orvos 

komoly arccal, legott fölismerte a veszedelmet.
Meghalok V kérdé halkan Zafranvek.

— Az még messze van vigasztalta az 
orvos. . Majd vizsgálok és irok orvosságot. Attól 
jobban lesz !

Oh Istenem ! . . . fohászkodott a beteg. ,
Nem kell kétségbe esni! Csak egyék és j 

igyék jól, hogy erőre kapjon.
Zafranvek ez utóbbi szavaktól jobban meg- | 

ijedt, mint magától a haláltól. Ö egyék és igyék 
jól! Hát azért fáradozott, dolgozott, hogy most 
egyszerre fölegye és megigya mindazt, amit hosszú 
időn keresztül összekuporgalott ? Abból nem lesz 
semmi sem - gondolta magában és lázas sze
mével a falnak fordult.

Máskor is beteg volt és meggyógyult magá
tól. Most is úgy lesz!

Az orvos megírta a receptet, néhány szóval 
vigasztalta a betegét és eltávozott.

Kint a konyhában az öreg anyóka meg
ragadta a kezét és könnyes szemekkel kérdezte.

— Mi a baja a jó gazdámnak V
Egy-pár nap alatt minden jó lesz, 

— mondta az orvos, csak jól ápolgassa. De most j 
hagyja aludni.

Mikor pedig elhagyta a házat, azt mondta 
magában:

Ennek se kell már a patika.
Hát Zafranyek nem is hozatta el az orvos

ságot. Minek? Még azért is pénzt adjon, hanem 
a helyett megfeszítette minden erejét és kiván- 
szorgoll az ágyból. Odatámolygötl a pénzes asz
talhoz, valahogyan kinyitotta a fiókját és kezdte 
olvasni a bankóhalmazt.

Egy . . . kellő . . .  liz . . . száz . . .  A keze 
reszketett, a leje szédült és mikor arra gondolt, 
hogy ezt mind itt kell majd hagyni. — egy na
gyol sóhajtott, aztán lehajtotta láztól égő fejét 
az asztalra és többé fel sem veile . . .

Mikor az öreg gazdasszony a szobába lépett 
és világot gyújtott, hogy megnézze, hogy alszik-e 
még a jó gazdája, ott találta halva, az asztalnál, 
a temérdek bankó közt

- Iram , ne vjgy a kísérletbe! ...m ond ta  
halkan és zokogó könnyek között ébreszLgolte 
gazdáját. De Zafranyek János szíve már megszűnt 
dobogni . . .

Az öreg gazdasszony könnyei csurogtak, 
mint a nyári eső, künn pedig szomorúan hullott 
az őszi eső. A pókhálós falakra kísérteties árnyé
kokat veteti a pislogó gyertyafény és a lehulló 
nagy esőcseppnek úgy kopoglak a zsindeles ház 
rozoga tetején, mint mikor koporsói szegeznek . . .

Tiirr Antal.

— Kinev ezések. Ö császári és apostoli királyi
Felsége 1914. évi november l ei ranggal népfel
kelő főhadnagyokká kinevezte Kachelmann Károly 
és dr. k irá ly  fa lv i K raft Dezső 14. népfölkelő pa
rancsnokság nyilvántartásában levő népfelkelő had
nagyokat. A közös pénzügyminiszter a bosznia- 
horcegovinai tartományi szolgálatban Gretzniacher 
Alfréd és Perl Lajos báuyabiztosokal bányafő- 
biztosokká, Berger Miksa dr. IX. rangosztályu mű
orvost bányafőorvossá és Sclinsler Ede bánya- 
biztost bányafőbiztossá nevezte ki.

Erdészeti személyi hirek. A m. kir. füld- 
mivelésügyi miniszter Pisa Kornél m. kir. erdő- 
tanácsost végleges nyugalomba helyezte; Vailzik 
Emil m. kir. főerdöinérnökül megbízta a liplóúj- 
vári m kir. főerdőhivatalnál a pénztárosi teendők 
ellátásával: Jánosi Pál m. kir. erdömérnüköl vég
legesen megbízta a szászseb esi m. kir. erdörende- 
zőség vezetésével; Visnjic Milán kir. •erdőmér
nökül Rujevácról áthelyezte Zagrebbe az ottani 
kir. erdőigazgatóság központi szolgálatához; Sébor 
János  m. kir. erdőmérnükgyakornokot áthelyezte 
Orsováról Lúgosra az ottani m kir. erdőigazgató- 
ságher .

Az 1915. évi költség-vetés. Selmec- és 
Bélabánya sz. kir. bányaváros 1915. évi költség
vetését 645,486 K 84 f kiadással és 538,909 K 
4(5 f bevétellel a m. kir. belügymiuister jóvá
hagyta és egyúttal hozzájárult ahhoz, hogy a 
106,577 K 38 fillér hiány fedezetére 82% köz
ségi pótlék vettessék ki.

A kétkoronás bankjegyek. AzOszlrák- 
1 magyar bank a kétkoronás bankjegyek kibocsá- 
: lását megszorította, amennyiben ezt a fizetési esz- 
i közt kizárólag a katonai szükségletre kívánja kor- 
| látozni, amelyre az eredetileg szánva volt. A pol- 
I gári szükségletet a bank ezüst forintosoknak foko

zottabb mérvben való kibocsátásával akarja fe
dezni. Ezenkívül a bank a kétkoronás jegyeket 
újakkal pótolja, amelyeket a saját nyomdájában 
állít elő, míg az első kibocsátás a bank másirá- 
nyu elfoglaltsága miatt a magán iparra bízatott.

Hadi em lékérm ek, óraláncok és leve
lezőlapok kaphatók a polgármesteri hivatalban. 
A hadsegélyző hivatal ugyanis 100 darab bronz- 
és 10 drb ezüst emlékérmet, 50 drb bőr óralán
cot és 100 drb háborús levelezőlapot küldött a 
város polgármesteréhez elárusílás végett. A be
folyó pénz a hadbavonult katonáink családjainak 
felsegélyezésére lesz fordítva. Egy bronzérem ára 
2 K: ezüstérem 10 K: bőróralánc 150 K és egy 
levelezőlap, melyen a kárpáti harcok egyes rész
letei vannak igen szépen megörökítve, ára 14 fillér. 
A bőróralánc egy éremmel együtt most igen diva
tos viselet és így hazafias jótékonyságot gyakorol 
és magának is hasznos dolgot mível. aki ilyet 
vásárol.

A V öröskeresztegyesület ja v á ra  újab
ban adakoztak: Csemez tanítóképző ifjúsága 312 
korona. Dr. Kapp Ja kaimé lu korona.

Jótékonyság-. Erdős és Gerö cipőgyára 
egy szegény uő részére, egy pár jó minőségű cipőt 
ajándékozott, illetve böcsájlotl rendelkezésére a 
városi tanácsnak.

A K re s z - fé le  h a n g v e rse n y
a Polgári 1 Inlegyoslllet közreműködésével, 
valószínűleg február ió második felében lesz 
megtartva, a biztos dátum még nem volt 
megállapítható. Az előkészületek már meg
vannak s örömmel jelenthetjük, hogy lel
kes közönségünk tömegesen jelentkezett a 

| részvételre s már is bizonyos hogy helybeli 
Voröskeresztcgylelünk tetemes jövedelem
ben fog részesülni. A jegyeket a Vöröske 
resztegylet csak a dátum végleges megálla
pítása után tögja kibocsátani.
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A m e r ik a i a já n d é k o k  v á r o su n k  
s z e g é n y e in e k .  Az Amerikából küldöli nagy
mennyiségű karácsonyi ajándékokból varosunknak 
is jutott 75 drb. lvdnku István  főispánunk küldötte 
ide az ajándéktárgyakat a város polgármesteréhez 
kiosztás végett. A polgármester a küldők inton- 
tiója szerint a hadbavonult katonáink gyerme
kei közölt osztotta ki azokat a lehetőséghez és az 
órdemosültséghez képest. Az ajándékok közölt ba
bák, ruhanemű, képeskönyvek és angol olvasó
könyvek voltak.

— Helyreigazítás. A folyó hó 23-án ide
érkezett 36 sebesült katonának az állomáson tör
tént ellátásáról szóló múlt heti hírünk hiányos 
volt és ezért e hiányt most pótoljuk. A katoná
kat élelmi szerekkel és italokkal, továbbá szivar
ral és cigarettával a következő úrnők látták el: 
Wagner Kálmán né, Szenes Fülűimé, Ernst Zsig- 

mondné, ' llerczegh Ilonka. Bolemann Mártim, 
öze Susiczky Edéné és Óvári/ DezsŐné.

— Segitöakció. A hadbavonult katonáink 
visszamaradt családtagjainak felsegélyezésére szánt 
alapba újabban adakoztak: M. kié. dohánygyári 
m unkásnők 22-ik gyűjtése 15'7íS K. Lilassy dá
nos 5 K, Selmecbánya vidéki rom. kiüli, tanító
egyesület 25 K. A harctéren levő katonáink ré
szére adakoztak: Farbaky Istvánné  12 pár kapcat: 
Barna Banáné  1 drb báránybőrbélést és 2 drb 
prémnyakvédőt: H anusz Mária 2 drb bárány
bőrrel bélelt ködmönt; B árányi Teréz 3 pár kapcát: 
B aán  Elemérné 2 pár érinelegílől; Kloszka nő
vérek 2 pár érmelegítőt. A város polgármestere 
a nála összegyűjtött adományokból a mull héten 
a Hadsegélyző Hivatalba beküldött: 15 pár kapcát,
1 drb báránybőrbélést, 1 drb préraezelt mentét,
2 drb prémnyakvédőt, 1 prémmel bélelt téli ka
bátot. 2 drb báránybőrrel bélelt ködmönt. Egy 
pár érmelegílől pedig egy itteni katonának adott.

— A papír d rágulása. A háború kitörése 
óta a papír gyártás egyes nyersanyagai, mint a 
fa, cellulózé, szén, gyanta, földek, festékek slb. 
igen megdrágultak, mások pedig nehezen vagy 
egyáltalában nem szerezhetők be ami nem ma
radhatott befolyás nélkül az üzletmenetre. A szük
séglet ugyan még mindig nincs a termeléssel a 
kívánt arányban, mégis az összes papírfajták meg
drágullak. Az áremelések sorát a két rózsahegyi 
gyár kezdte meg a celluze-papíroknál, amelyeknek 
árait lO°0-ai emelték föl. Ezt a példát követték 
az osztrák vállalatok is és 10—15%-os drágulá
sokat léptettek életbe. Nyomó- és ú jságpap írok 
ban a termelés bőségesen fedezi a szükségleteket, 
de azért a gyárak az árakat a nyersanyagok 
drágulására való hivatkozással 100 kg-ként 2—3 
koronával fölemelték, famentes és minden más 
jobb minőségű papirosban a szükséglet emelke
dőben van, az anyagi hiány épen ezeknél érez
hető leginkább, ezeknek az árai 3—4 koronával 
emelkedtek 100 kg-ként. A selyempapiros fogyasz
tását éppen a háború okozta konjunktúra lendí
tette észrevehetően föl, mig a gyártáshoz szük
séges nyersanyagok legnagyobb része még maga
sabb árakon is alig kapható, úgy hogy selyempa
pirosok egyes fajtáiban már is hiány érezhető, 
amely előreláthatólag még fokozódni fog. Ennél 
a cikknél az áremelkedés 30—íO°ü-ot lesz ki.

Bélabánya jó tékonysága. Ukt. 23-tól 
kezdve a Vöröskereszt szükségkórháza részére 
naponta 10 liter tejet adtak Goldfusz Mihály, 
Ballon Istvánná, Thonhauser Anlalné és Vallasek 
Gézáné, egészen folyó évi januárius hó 14-ig. Mi
után azonban a többi bélabányai lakos is ada
kozni akar, de szerény anyagi viszonyaik ezt csak 
úgy teszi lehetővé, ha a kis mennyiségben naponta 
összeadott tejel valaki ott átveszi és beküldi na
ponta Selmecbányára, Ballon István rendőrtiszt 
magára vállalta ezen nagy munkát. Januárius 
14-ike óta a bélabányaiak mindennap elhozzák 
kis adományaikat a rendőrtiszthez, aki ezeket

naponta beküldi Selmecbányára és helenkinl el
számolja lapunkban. Elismerésreméltő hazafias, 
szép cselekedet ez úgy a szegény nép, mint a 
rendőrtiszt részéről.

A Hadsegélyző Hivatal köszöneté. A
in. kir. honvédelmi minisztérium Hadsegélyző Hi
vatala a következő levelet intézte városunk pol
gármesteréhez:

1U78C/1916. Hadsegélyző Hivatal.
Nagyságos Horviltli K álm án  kir. tan . polgármester urnák 

Selmecbánya.

A folyó évi január hó 7-én 28/1916. sz. a. kelt nagy
becsű átiratának birtokában van szerencsém az abban rész
letezett immár 17-ik küldemény vételét igazolni. Ez alka
lommal is hazafias köszönetét mondok úgy Nagyságodnak, 
mint az adakozó lelkes közönségnek ama állandó és ne
mes támogatásáért, melyben beliünket kitűzött céljainkért 
folytatott munkánkban részesít és ama igaz áldozatkész
ségéért. mely sohasem feledkezik meg arról, hogy szent 
kötelességünk arról gondoskodni, hogy vitéz katonáink 
szükséget ne szenvedjenek.

A Hadsegély Hivatal vezetője: 
K i r c h n e r  s. k. 

cs. és kir. altábornagy.
Ez alkalomból újból felkérjük városunk kö

zönségét, hogy a nélkülözhető prémeket, bundákat 
és meleg ruhákat küldje be a polgármesteri hiva
talhoz, a honnan azok a harctéren levő katonáink 
részére leendő átdolgozás végeit a Hadsegélyző Hi
vatalba lesznek beküldve Gondoljuk meg, hogy 
mi itthon meleg szobában pihenünk, katonáink 
pedig a melleit, hogy életüket kockáztatják, a nagy 
hidegekben a lövészárkokban fáznak'

A búza és rozsliszt á ru s ításá t illetőleg’ 
a besztercebányai kereskedelmi és iparkamara 
ligyelinezteti az összes fogyasztási szövetkezeteket 
és gyári vállalati fogyasztási áruraktárakat, Itogy 
a kereskedelemügyi m. kir. miniszter urnák folyó 
évi január hó 8-án 1584. szám alatt kelt magas 
rendelnie értelmében búza és rozslisztet, bármily 
módon is szerezték be, légyen azt. a finom tészta- 
liszt kivételével csakis a 8681 1914. M. E. számú 
rendelet 3. £-ában megjelölt kenyérliszlpótló anya
gokkal. az olt meghatározott arányban való ke
verés mellett, illetve után árúsíthatnak, meri el
járásuk elleneseiben az idézeti rendelet intézke
déseibe ütköző és ennek 10. §-a alapjául bünte
tendő kihágásnak minősülne. Amennyiben egyes 
szövetkezetek, illetve gyári és vállalati fogyasztási 
áruraktárak részéről a kamara a fennlobb jelzett 
irányban visszaéléseket tapasztalna, utasítva van. 
hogy a tudomására jutott eseteket a miniszter ur
nák haladéktalanul jelentse be.

A hadbavonultak visszamaradt család
tagjainak államsegélyezése ügyében kiadott ujabbi 
körrendelet szerint a hadbavonultak közül a tar
talékosok. póttartalékosok és népfelkelők család
jainak van igényük megfelelő államsegélyre, to 
vábbá azoknak is, akik a mozgósítás ideje alatt 
önként álltak be katonának. Ellenben nincs igénye 
államsegélyre azon családoknak, melyeknek fen- 
lartói az egy, két, három vagy négy évi sorhadi 
szolgálatban állanak és illetve ezen egy, két, há
rom vagy négy évi szolgálatokat a mozgósítás 
ideje alatt befejezték, ha ezen idő után is tovább 
maradlak szolgálatban. Tehát azok, akiknek ezen 
szolgálati ideje 191 í. évi október 1 - én letelt, 
családjaik számára államsegélyt nem kaphatnak. 
Igen sokan kérdezősködtek ez ügyben nálunk és 
mi utána járván a dolgoknak megtudtuk még 
azt is, hogy a rendes (egy. két három és négy) 
évi szolgálatot teljesítők közül azoknak családjai 
akik tényleges szolgálatok megkezdése előtt kivé
teles nösfdési engedéllyel nősüllek meg, állam
segélyben részesíthetők, azok azonban, akik bevo
nulásuk után nősültek államsegélyre igényt nem 

! tarthatnak.
Selmecbánya 1914. évi húsfog-yasztása.

| Selmce- és Bélabánya szab. Kir. bányaváros köz- 
| és magánvágóhidjain levágatott a múlt év folya

mán 27 bikát, 176 ökröt, 326 teliónt. 188 tinót. 
162 üszőt, 880 borjút, 1300 sertést, 5 malacot. 
965 juhot, 465 bárányt, 24 kecskét. Levágott álla 
pótban behoztak 51 szarvasmarhát, 562 borjúi. 
867 sertést, 36 juhot, 51 bárányt és 706 klgm. 
marhahúst. Elkoboztatolt a múlt évben 3 egész 
szarvasmarhát, 6 juhot, 272 májat és 225 tüdőt.

H arctéri hősök kultusza. A háborúval 
kapcsolatos társadalmi és hivatalos akciók közölt 
kétségtelenül a legrokonszenvesebbés legnépszerűbb 
lesz az, amelyet a Hadsegélyző Hivatal kezdemé- 

! nyezett azzal a kegyeleles és amellett hadtörté
nelmi és hazafias szempontból is rendkívüli fon- 

! losságu céllal, hogy a harctereken hősi halált 
halt magyar katonák emléke az utókor, az el
következendő nemzedékek számára méltó módon 
megörökittessók. A Hadsegélyző Hivatal égisze 
alatt ebből a célból egy bizottság létesült »Hősök 
Emlékét Megörökítő Országos Bizottság* címen, 
amelynek elnökei Kirschner H ermáim  cs. és 
kir. altábornagy, a Hadsegélyző Hivatal vezetője 
és Dr Lakács Cyörgy v. b. t. I. orsz. képviselő. 
Ez a bizottság igen szerencsés gondolattal akarja 
megvalósítani nemes célját és pedig felhívást intéz 
az egész ország közönségéhez, hivatalos hatósá
gokhoz épúgy mint magánosokhoz, hogy minden 
adatot, amely harctereinken elesett hőseink halála 
körülményeire és a harctéren tanúsított hősi cse
lekedeteikre vonatkozik épígy az elesett hősöknek 
rendelkezésre álló arcképeit küldjék be a bizott
ságnak. Az ilyenformán összegyűlő adat halmazt 
a bizottság hivatalosan hitelesíteni igyekszik s 
rendszerbe foglalva, a mai háború emberi doku
mentumainak okmánytárát, a nyilvánosság ren
delkezésére bocsátja. Ez a nemes mozgalom, 
amely a komoly hadtürlénelein számára is két
ségtelenül nagyértékü becses adatokat fog ered
ményezni, de másrészt a jövő nemzedékek szá
mára a hősi cselekedetek egész légióját lógja 
nemes példázatok gyanánt megörökíteni, hivatva 
van arra, hogy lelkes viszhangra teljesen az ország 
egész társadalmában, főként azokban a hajlékok
ban ahol ma aggódó szeretettel figyelik a harc
téren küzdő családtagok sorsát és gyászolják a 
hősi halottakat. A »Hősük Emlékét Megörökítő 
Országos Bizottság* ez úton hívja fel az ország 
közönségét, az érdekelt családokat és testületeket, 
hogy a föntjelzelt adatokat az elesett hősük fény
képeivel együtt címére (IV. Hajó-utca 16. B.-pesl.) 
sürgősen küldjék be.

— Az evang . nőegylet a  hadbavonu ltakért
Adakoztak: özv. Bernhardt Adolfné 1 ingei, 2 
alsónadrágot, I sapkát, özv. Fiedler Gyuláné 60 
dkg. tépést, Fischer Margit 1 pár csnklóvédőt, Frank 
Nelli 1 pár csuklóvédőt, Goldner Adolíné 8 drb. 
prémei, 66 dkg lépést, Hilndel Vilmos 10 harctéri 
imakönyvet, Joerges Ágostné 4 haskötőt. 4 hó
sapkát, 2 pár kapcái, Kellen Rózsi 1 pár csukló
védőt, Makávé Miklósné l pár csuklóvédőt, 2 hó- 
sapkát. Osztroluczky Edith 1 pár csuklóvédőt, Szever 
Kató I pár csuklóvédőt, Vassányi Etel 2 pár 
csuklóvédőt, Yincze Leon.a l pár csuklóvédőt. 
Vostjár Anna 1 pár csuklóvédőt, Ximmer-mann 
Ilona 1 pár csuklóvédőt. Ezenkívül dolgozlak. 
Bánik Etel, özv. Bernhardt Adolfné, özv. Blaskovits 
Emilné, Biszlják Maris, Czmarkó Jánosné, Fiala 
Margit, Fizély Vilma, Fritz Aranka. Gescheidl 
Etel. özv. Gyurkovils Andrásné, Holvay Irén és 
Mariska. Horn Elma. Hőnek Jánosné, Joerges 
Ágostné, Ivanovics Kató, .lakó Miczi, Kachelmann 
Viola és Linda, Király Elza és Erika, Király Irén. 
Kozák Jolán, Krutkovszky Erzsiké, özv. Dr.Kubacska 
Húgóné Künsztler Ili, Lichi Albin, özv. Lövik 
Dánielné, Majovszkv Jolán, Mátray Guszlávné. 
Osztroluczky Gyuláné, Papp Istvánné, Pajtás Anna. 
Pobuda Malvin, Pollák Margit, Raksányi Samuné 
Schleifer Aurélné, Schromm Erzsi. Schmidt Szi
dónia, Stanga Hilda, Szever Jánosné, Szever 
Rózsi. Szolár Lajosné, Treiter Margit, özv. Visnyov-
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szky Dániolné, Weisz Melanie, Xsámbor Pálné. 
Elkészült : 71 drb. hósapka, 27 pár csuklóvédő, 
16 mell és hátvédö, 7 barchet. 6 vászonnadrág. 
Eddig összesen 451 kalonát látott el az egyesület 
meleg ruhaneművel.

Körözések. 457987. 1914/1V. szám. A 
Wienben 1906. évben született s a szombathelyi 
állami gyermekmenhely gondozása alatt álló 
Geiringer M iksa  illetősége ügyében anyjának, 
özv. Geiringer Zsigmondné szakácsnőnek kihall
gatása lenne szükséges. Miután nevezett utáni nyo
mozásunk eredményre nem vezetett, ennélfogva 
fölkérjük az összes hazai közigazgatási hatóságo
kat. hogy nevezettet nyomoztatni s föltalálása 
esetén néhai férje származási és illetőségi viszo
nyaira. valamint házasságkötési helyére és idejére, 
Miksa gyermeke születési helyére (hogy Wienben 
hol anyakünyvezetetett) tüzetesen kihallgatni, a 
fölvett jegyzőkönyvet pedig megküldeni szívesked
jenek. Nemleges értesítést nem kérünk.

201896. 1915/IV. szám. A Nagykapos köz
ségben 1867. évben születeti, állandó lakással nem 
bíró Varga Piroska ref. vallásu (szülei: János  
Kozma Erzsébet) cseléd illetőségének megállapí
tása vált szükségessé. Eelkérjük az összes hazai 
közigazgatási hatóságokat, hogy a nevezettet nyo
moztatni s feltalálás esetén a saját és szülei 
származási és illetőségi viszonyaira vonatkozóan 
tüzetesen kihallgatni, a felvett jegyzőkönyvet pedig 
hozzánk megküldeni szíveskedjék. Nemleges érte
sítések mellőzendők. A székesfőváros tanácsa.

Adományok sebesült katonáinknak. 
A városi kórháznak  az elmúlt héten adományoz
tak: Vöröskeresztegylet 500 cigarettát, ág. ev. nő- 
egylei 24 zsebkendőt és 6 lábravalót, Winterstein 
Bernát 3 1. bort. hurkát és lüpörtyűt, Murányi 
Károly 1 kakast, özv. Feigler Miklósné 2 kg. húst, 
Philadelphy Mórné és Rimele Sándorné 1 '/* kg. 
húst, Reznicsek Jánosné 1 I. tejet és Dukász 
Gyula 2 kg. túrót, '/» kg. vajat és 10 db. tojást.

A Vöröskeresztegylet két szükségkórházá
nak: özv. Gvurkovics Andrásné 4 liter bort. 3 
kg. cukrot és rumot, Engel Zsigmondné 12 pár 
füstölt kolbászt, 3 db. vékony paprikás szalonnát 
és 2 drb vastag szalonnát, Hell Béláné 200 ciga
rettát. Országh Arturné 50 pogácsát, kenyeret, 
gombát és céklát, Árvái Zsuzsi 10 cigarettát, 
Jifátray Gusztávné I doboz kávét, l doboz frank
kávét, 1 kg. cukrot, özv. Sümegh Jánosné káposz
tás tésztát. Kolos intézeti nővérek 6 üveg bort, 
4 üveg málnaszörpöt, 20 üveg befőttet, özv. Krut- 
kovszky Károlyné 4 kg. sertéshúst, Gregan Jáni 
Mária 4 liter tejet. Murányi Károlyné 3 üveg 
paradicsomot, 200 db. cigarettát. Moha Alajosnó 
8 liter tejet, Philadelphy Mórné l tál pogácsát, 
Csermely István cukrot, teát és rumot, Baán 
Elemérné 1 csomag tépést, tO üveg sört és 4 
üveg paradicsomot. Szártorisz Emília tejet, Rak- 
sányi Samuné 1 tál pogácsát, Künsztler Jánosné 
2 kenyeret. Szliaczky Pál 1 zsák burgonyát. Dr. 
Tandlich Ignácné 2 tál tésztát, j Podhorszky Jó- 
zsefné 4 kg. birkahúst és 4 inget, 1 alsónadrá
got, 6 pár harisnyát, 1 csomag lépést. Ihraczky 
István kenyeret, tejet és borsót, N. N. almát, 
Makávé Miklósné 465 cigarettát és 55 db. rétest, 
Hódos Ferencné 5 kenyeret, 2 üveg bort és 14 
pár virslii. Fizély Károlyné 20 pár virslit, Szpiska 
Mihályné tejet. Milenovich Irma 1 üveg málna
szörpöt, Wágner Józsefné 200 cigarettát. Ballon 
Istvánná túrót. Gazsó Mihályné 4 alsónadrágot, 
Ag. ev. nőegyle! 30 karfelkötő kendőt, Egyedi 
Ignácné 150 cigarettát. Kövesi Antalné 4 inget 
és 4 pár harisnyái, Zólomy Imréné 2 doboz té
pést, Beregi Samuné 1 lepedőt, 1 dunnahajat és 
2 párnahajat. Urinök kongregációja 3 csomag té
pést. R. kalh. Erzsébet nőegylet 18 pár kapcát 
és 26 pár harisnyát, Hausdorfer Józsefné 4 zseb
kendőt és 1 pár harisnyát, Vesten Mici 1 pár 
harisnyát. Árkosi Béláné l csomag tépést, Jankó

Sándorné 6 inget és 1 alsónadrágot, Weisz Jenni 
400 cigarettát, Joerges Ágostonná 12 pár haris
nyát, Weisz Simonné 6 inget és 6 párnahajat, a 
Kolos leányiskola növendékei befőttet, málnaször
pöt, továbbá javítják a katonák ruháit és haris
nyáit, a r. kath. Erzsébet nőegylet és az ág. ev. 
nőegylet felváltva foltozzák a sebesültek felrtr- 
neműit, Bencze Ilonka 1 pár érmelegítőt, Liebert 
Szidi 1 kg. tépést, Broszinan Etel 13 kg. tépést.

Bélabányáról januárius 14-től 20-áig be
folyt adományok: Dobák Pál, Luinnitzer Mihály 
7—7, Antosik András 6, Lalik Pál. ifj. Gyurica 
János 5—5, Sztresko János, Lajcsiak János 3—3, 
özv. Florek Jánosné, Balázs Márton, Florek Mi
hály, Frey Pál, Zatykó Mihály. Uschlbelz Mihály, 
Pivarcs Béla. ifj. Jaskó Pál, Frey Jánosné. özv. 
Mucha Ignácné, Czibula Vendel, Lupták András, 
I.upták György, Lupták János. Florek András, 
íztrelecz György, Herlinger Mihály, Pleva József, 
Antosik György, id. Gyuricza János, Gyuricza 
Máté, Dobák Márton, Kruzsliak Tamás, Puskár 
János 2 —2, Vallasek Géza, Jaskó János, Czibula 
Mihályné, Floch István, Mlinárik Kaliszt, Puskár 
Pálné, özv. Mojzsis Jánosné, Gáfrik János, Pleva 
István, Polónyi Katalin, id. Jaskó Pál, özv. Sle- 
fanka Jánosné, Hustyava János 1—1, Bartkó 
Márton */2 liter tejet. Puskár János 1 kg. túrót, 
id. Jaskó Pál 5 tojást, Szenko József zöldséget és 
Lupták János 1 kenyeret.

A  ni. kir. bányakórháznak: Grillusz Emil- 
né 6 1. bort és 5 kg. kolbászt, Dr. Tóth Imre 4 
kg. juhturót, Rothbauer Ferike 20 gyertyát és 1 
kosár almát, Kőrös László 2 1. tejet, R. kalh. nő- 
egylet 5 üveg bort, 20 db. kenyeret. 1 doboz 
süteményt, 1 kosár burgonyát, 200 db. cigarettát, 
5 kg. sertéshúst és 3 üveg paradicsomot, Wa- 
czovszky Lenke 100 db. cigarettát, Kegyesrendi 
ház 4 1. bort, Kövesi Antalné 1 tál süteményt és 
200 cigarettát. Királyné Hiindel Valéria 40 képes 
lev. lapot, 1 csomag játékkártyát, 2 kg. felvágot
tat és 15 kenyeret, Vöröskeresztegylet 300 ciga
rettát és 20 szivart. Dr. Tóth Imréné uzsonnát, 
likőrt, süteményt és félhordó sört.

NYILTTÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelői a izerk.

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s .
Mindazon barátainknak és ismerőseinknek, 

akik egyetlen, szeretett István fiunknak elhunyta 
illetve temetése alkalmával részvétükkel igyekez- 

| tek nagy fájdalmunkat enyhíteni, ezutn is hálás 
' köszönetünket fejezzük ki.

Selmecbányán, 1915. januárius 29.
A F a r b a k y -c s a lá d .

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
350 1915. szám.

* Hirdetmény
Alulírott hivatal közzé teszi, hogy »az Or

szágos gazdasági és cselédsegélypénztárt illető 
hozzájárulási díjak* kivetése az 1915. évre el
készült és az erre vonatkozó kivetési lajstromok 
a városi adóhivatalnál az érdekelt felek által 
folyó hó 25-től bezárólag február hó 3-ig meg
tekinthetők.

Selmecbánya, 1915. évi január hó 21-én.
Városi adóhivatal.

Murányi Károly Csányi Ottó
aü. számvevő. föszámvevő.

500/H. M eln. 18—1912. szám.

Hirdetmény.
Az 1886. évi t.-c. alapján utasittatnak mind

azon népfülkelésre kötelezettek, kik az 1 8 9 5 . és 
1896 .-ban  születtek, valamint azon 1891. évi szü
letésűek, kik sorozó vagy vegyes felülvizsgáló bizott
ságánál 1914. év végéig fegyverképtelennek osz- 
tályoztattak, illetőleg katonai vagy honvéd felül
vizsgáló bizottság által a közös hadsereg, hadi- 
tengerészet, a honvédség vagy a csendőrség köte
lékéből 1914. év végéig elbocsáttattak, vagy 
állítási kötelezettségüknek eddig eleget még nem 
tettek, továbbá azok a 33—36 év közötti egyének, 
kik időközben a magvár állampolgárságot meg
szerezték, hogy összeírásuk vég e tt a ta rtó z 
kodási hely községi elöljáróságánál (városi 
hatóságnál), kis-községekben a  körjegyzőségek 
székhelyén jelentkezzenek és pedig: a Selmec
bányán, Felsőrónán és Kisbányán lakók a ka
tonai ügyosztálynál (Városház II. em. 9. ajtó) a 
többi külváros részekben lakók pedig az illető kül
városi rendőrtisztnél a fo ly ó  é v i f e b r u á r  
h ó  3 -á n  é s  4 -é n .

A jelentkezés alkalmával a népfölkelésre 
kötelezettnek netán birtokában levő munkakönyv 
vagy más, a személyi adatokat iellünlető ukmány 
illetőleg népfölkelési igazolványi könyv igazolásul 
felmutatandó.

Az összeírások végett fentiek szerint jelent
kezésre utasított egyének, összeírásuk után az 
elöljáróságnak később közzéteendő rendelkezéséhez 
képest f o ly ó  é v i f e b r u á r  18-tól m á r 
c iu s  2 4 - ig  terjedő időközben és helyen nép- 

| fölkelési bem utató szemlére fognak behivatni és 
elővezettelni és ott alkalmasságukhoz képest osz- 

I tályoztatni.
Az alkalmasok bevonulásuk idejéről hirdet- 

! ménv útján nyernek értesítést.
A népfölkelésre kötelezettek, a bemutató 

szemlére egy megbízható kísérővel fognak utazni, 
s úgy oda mint vissza a vasúton a harmadik 
osztályon (gőzhajón a második osztályon) ingyen 
utaznak.

A magyar szent korona országainak területén 
tartózkodó azon osztrák állampolgárok és bosznia 
és herczegovinai tartományi illetőségű egyének, 
kik a felhívott korosztályokhoz tartoznak, hasonló
képen iratnak össze és hivatnak be bemutató 
szemlére, mint a magyar állampolgárok.

Azon népfelkelésre kötelezettek, kik a bevett 
vagy törvényesen elismert vallásfelekezetek pap
jelöltjei, vagy pedig kik végzett tanulmányaik 
alapján a véderő törvény 21. $-a értelmében az 
egyévi ünkéntesi kedvezményre jelenleg igénnyel 
bírnak, ebbeli minőségüket a bemutató szendén 
az illető intézet bizonyítványával igazolni tartoznak.

Az összeírásnál tehát a fentiek értelmében 
mindenkinek meg kell jelennie.

A népfölkelési bemutató szemlén való meg
jelenés és egyúttal bizonytalan idóre a népfölke
lési tényleges szolgálat alól is felmentetnek a
következők :

a) a pénzügyőrségnél tartósan alkalmazott 
népfölkelésre kötelezetlek:

b) a vasutaknál és azok műhelyeiben, a 
j forgalmi, pályafen tartási, vontatási, mühelyi és 
: szertári szolgálatban, továbbá a m. kir. vasgyárak 
| központi igazgatóságánál és az annak vezetése 
1 alatt álló gyárakban és üzemekben tartósan al

kalmazott népfölkelésre kötelezettek ;
c) a posta- és távírda intézetnél, az I. cs 

kir. szab. Dunagőzhajózási társaságnál, a magyar 
királyi Folyam- és tengerhajózási részvénytársa
ságnál. a Délnémet dunagőzhajózási társaságnál 
valamint egyes, a hadiforgalomban résztvevő s a 
cs. és kir. trieszti tengerszállitási vezetőség által 
külön kijelölendő tengerhajózási vállalatoknál 
állandóan forgalmi szolgálatot teljesítő, vagy az 
azokhoz tartozó gyárakban és műhelyekben tartós 
alkalmazásban álló népfülkelésre kötelezettek :
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ti) a kőszénbánya-munkásosztagokhoz tartozó 
népfelkelésre kötelezettek ;

e) a községek és városok által kiállított nép- : 
fölkelő munkások, valamint az egyéb különleges 
hadiczélu szolgálatokra igénybe vett népfölkelésre , 
kötelezettek;

/') azon népiül kelésre kötelezett egyének, akik 
a népiülkelési tényleges szolgálat alól már eddig 
is névszerint felmentve voltak ; végül

g) a bevett és a törvényesen elismert vallás
felekezetek felszentelt papjai, illetve felavatott 
lelkészei és papi jellegű tanárai.

Az itt felsorolt népfölkelésre kötelezettek 
az e) alatt említettek kivételével alkalmaztatásukat, 
valamint azt, hogy ezen alkalmazásban már 1915. 
évi január 1. óta állanak, az összeírás alkalm ával 
községi elöljáróságuk (városi hatóság, körjegyző) 
előtt, illetve az f)  alattiak felmentésüket elöljáró 
hatóságuk, igazgatóságuk, illetve munkásosztag 
parancsnokságuk, a vasutak és azok műhelyeinek 
alkalmazásában állók szolgálati főnökségük állal 
kiállított bizonyítvánnyal igazolni tartoznak.

Nem tartoznak megjelenni a népfölkelési 
bemutató szemlén a nyilvánvalóan alkalmatlanok.

Azon népfölkelésre kötelezett, a k i  a nép
fölkelési bem utató szemlére szóló parancsnak 
nem tesz eleget, karhatalom m al vezettetik  
elő és a katonai behívás irán t tanú síto tt en
gedetlenség m egbüntetéséről szóló 1890. évi 
XXI. t.-c. 4. §-a értelm ében két évig te rjed 
hető börtönnel bünte tte tik .

Kelt 1915. évi január havában.
Sztancsay Miklós

főjegyző, katonaügyi előadó.

M kir. Honvédelmi minister. 27. (B) 1915. eln. szám. 

Valamennyi magyarországi vármegyei és városi 
törvényhatóságnak.

A hadügyminiszter úrral egyetérlőleg meg
engedem, hogy 1892., 1893., 1894. és 1895. évben 
született azok a népfülkelőkölelesek, akik fegyve
res népfölkelési szolgálatra kötelezettek, a véd
erőről szóló törvény 21. §-a l. pontjának harma
dik bekezdése szerint az egyévi önkénlesi szol
gálatra képesítő kiegészítő vizsgára kivételesen 
bocsáttassanak abban az esetben, ha valóban 
tényleges szolgálatban állanak és ha a népfölke
lési szolgálatra való bevonulásuk előtt a véderő
ről szóló törvény 21. § a 1. pontjának harmadik 
bekezdésében megjelölt valamely tanintézetnek 
abba az évfolyamába voltak mint rendes tanulók 
felvéve, amelynek elvégzése a kiegészítő vizsgára 
való bocsátásnak leltétele.

További feltételek még a következők:
1. Igazolni kell azt hogy a folyamodó e 

ligyelembe jöhető tanintézetnek előző tanfolya
mait vagy osztályait is mint rendes tanuló végezte.

2. Rendkívüli méltánylást érdemlő körülmé
nyek fenforgása, melyek a folyamodó önhibáján 
kívül okozták a tanintézetnek elkésett látogatását.

3. A folyamodó kötelezi magát arra, hogy a 
kiegészítő vizsgának sikeres letevése esetében a 
közös hadseregbe vagy a honvédségbe önként be- 
sorozlalja magát.

Az itt felsorolt feltételeknek megfelelő folya
modóknak kellően felszerelt kérvényeit határozat
hozatal végett hozzám kell felterjeszteniük.

A kiegészítő vizsgák a közös hadseregbeli 
gyalogsági hadapródiskolákon, a pécsi honvéd 
hadapródiskolán, továbbá a marburgi és pozsonyi 
katonai főreáliskolákon, a soproni honvéd főreál
iskolán. végül a Miirisch-Weisskircheni (jelenleg 
Mödlingben elhelyezett) lovassági hadapródiskolán 
1915. évi januárius 11 -én és februárius 8-án kez
dődnek.

Fölhívom a törvényhatóságot, hogy jelen 
rcndelelemröl a járási tisztviselőket miheztartás 
céljából azonnal értesítse.

Budapest. 1913. január 4-én.
A minister helyett: 

K arátsony s. k. 
államtitkár.

HIRDETÉSEK.
60 év  ó ta  fen n á lló

péküzlet, műhely,
* la k á s s a l  együtt, b é rü k -  

k o lá s  m iatt, m á ju s  l-től 
k iad ó . — B őveb b et ö zv .

Baumerth Lajosnénál.

Zsigrnoncly-utcza 69. szám alatt

5 szobás lakás kiadó.
Bővebbet: özv. Halász Jánosnénál.

2 ni bükkfa  17 K.
2  ni tölgy és csel' 15 K.

Megrendelhető Joerges A. özv. és fiánál.
W eisz  A d o lf Tópatak.

Kolera ellen,
a leg b iz to sa b b  ó v ó s z e r

a kénes gyügyi 
gyógy- és horviz.

K a p h a tó , a z  e g y e d e lá r u s i t ó n á l

Greguss  Antalnál.

K I A D Ó  L A K Á S .
A Zsigmondy-utca B5. szám ú  ház 
1. emeletén egy 5 szobából álló szép 
lakás, mellékhelyiségekkel, május 
l-től kiadó. (Bővebbet Szenthárom
ságtól', Heinez-ház, I. emelet.)

Hl ul

3 -  4  szobás m odern la k á s t keresek  
m ájus elsejére, esetleg  azonnal. 
A jánlatok  ÖZV. SINGER LaJOSNÉ 

címén, e lap k iadóh iv a ta láb a  kére tn ek .

Értesítés! Értesítés!

Van szerencsém a nagyérdemű közönség
nek becses tudom ására adni, hogy

vezetését E M K E  « névalat ezentúl 
saját nevemen a k eze lésem b e  vettem. 

Főtörekvésem odairányul, hogy a 
régi szolid alapon

olcsó jó ételek és italok
kiszolgálásával a  nagyérdemű 

közönség szives pártfogását kiérdemeljem. 
Február hó l-től, jó és ízléses

ebédek  és vacso rák
elötizetésél étlap szerint 2 korona 

árban kaphatók. A nagyérdemű közönség 
szives pártíogását tisztelettel kéri

ÖZV. ATS FERENCNÉ
„EMKE“ vendéglő és kávéház tulajdonosa.

Jó ételek! Jó ita lok!

Ha nem ehet, rosszul 
érzi magát, az orvo

silag kipróbált

Klisé gyomor-boismenn
k a r a m e l lá k
biztos segítséget hoz
nak. Jóétvágyat kap, 
a gyomor helyre áll és 

megerősödik ismét

Éltető és iiditö ha
tásuknál fogva 

m eneteléseknél 
nélkülözhetetle

nek.
Csomagolna 20 és 40 fillér

K a j t a tó :
b á n . M lkovényl A. és Mar 
gó tsy  J .  ö rö k ö se i gyógy 
tá r a ib a n  S e lm e cb á n y án  
W alko  J .  K.. S z e n tis t-  
vá n y l A. G öln lcbanyán

Nyomatott Joerges Ágost özv. és lia könyvnyomdájában Selmecbányán 1915


