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Az expedíciót s hirdetéseket Illető reklamációk a lapkezeló

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendók.

hova az összes pénzkiildemónyek is küldendők.

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

ta n u ls á g o k .
A háborús élet olyan izgalomban tart 

mindnyájunkat, hogy nem csoda, lm nem 
jut elég erőnk tanulságainak a levonására. 
Hiszen kétségtelen, hogy több-kevesebb 
elmélyedést kivan ez a munka, aszerint, 
milyen körben élünk * mennyit tapasztal
hatunk. Az elmélyedésre pedig épen az kell, 
ami hiányzik mostanában: a képesség, hogy 
figyelmünket nyugodtan egy pontra irányít
hassuk. 8  mivel nehéznek érzik, a legtöb
ben elhagyják ezt a munkát, azzal a meg- 
okolással, hogy még úgyis nagyon sok 
minden van előttünk, elég lesz a tanulsá
gokról majd a végén beszélnünk. Ezt a 
felfogást, épen az utóbbi hetekben, elég 
sűrűn lehetett hallani is, olvasni is.

Kétségtelen, hogy van benne igazság. 
Mert nem tudjuk, mi mindenen kell még 
átmenniink. Nemcsak helyzetünk, de gon
dolkodásunk alakulását sem láthatjuk előre 
s c akngyan dőreség volna, ha már ma 
végleges következtetésekre látnék elérke
zettnek az időt. De másrészt ebben a ha
lasztó gondolatban nagy a tévedés is. A

hosszasan folyó, számtalan változatban bő
velkedő, keserves háborúnak minden tapasz
talatát egyszerre akarja majd megállapít
tatni, mintha lehetséges volna majd a végén 
az egész folyamaton úgy tekinteni át, hogy 
megtaláljunk mindent, ami élményeinkben 
valami módon értékes. Nagyon sok vész 
el ezekből az élményekből, még több ala
kul át belőlük s az eljövendő béke idején 
más fényben áll majd előttünk, mint most, 
amikor még friss. — A tanulságok nem 
egyszerre, hanem fokozatosan világosodnak 
meg előttünk. Apránként mutatkoznak azok 
a pontok, melyeken újabb meg újabb fel
adatok várnak egyikilnkív másikunkra s a 
jövő — a küzvetetlenliJ előttünk álló is, a 
távolabbi is — azt követeli, hogy most, 
nyomban tegyünk eleget minden feladatnak. 
Szükséges tehát, hogy a jelenségek meg
értésére és fölhasználására folytonosan ké
szen legyünk. Ez pedig csak úgy lehet, 
ha ismerjük az újabb jelenségek előzmé
nyeit is, vagyis ha mindent megfigyelünk 
s a hatását is szemmel tartjuk. Ekközben 
alakulnak ki bennünk a tanulságok s iga- 
zodhatik hozzájuk a munkánk.

Ezt az általános okoskodást azonban 
ki kell egészítenünk egy kérdésre való

felelettel: vájjon csakugyan megvárhatjuk-e 
most bárkitől, hogy folytonosan tanulságo
kat keressen V

Hányszor halljuk, könnyű annak, aki 
nem vesztette el még senkijét vagy nincs 
kit vesztenie. De aki aggodalommal néz fia, 
férje, apja, rokonai, testvérei után, annak 
nem lehet most holmi eszményi feladatokon 
jártatnia az eszét s kötelességet éreznie a 
neki nem való munkára. Sok az igazság 
ebben is, de csupa fél-igazság. Akinek még 
nincs személyes vesztesége, sokkal jobban 
gyötörheti az általános szenvedés, a közért 
való aggodalom; aki meg a veszteségét 
siratja vagy szorongva vár hírt szeretteiről, 
magával tesz igen nagy jót, ha erőnek- 
erejével rákényszeríti magát a szokottnál 
is elevenebb tevékenységre. Mindkét fajta 
embernek személyesen is haszon, ha a maga 
egyéni érzelmein és gyötrő gondolatain úrrá 
igyekszik válni s lehetőségig iparkodik 
belenézni abba az., alakulási folyamatba, 
mely a maga körében, elsősorban pedig a 
saját lelkében végbemegy.

El kell azonban ismernünk, hogy a 
más leikébe bajos belelátnunk s így nehéz 
megkívánnunk, hogy azt tegye, amit mi lá
tunk jónak, mert, a lelkét eltöltő érzelmek

Selyemhímzés.
(3 csüggíclcsre sorsom  megtanított,
Gt bánat iskoláját jártam é n ;
DIZigsem okultam máig sem eléggé,
Csak hímezek a remén? szövetén,
Cl remén? színes, sol?mes szövetén.

illesztem  eg?re szálakhoz a szálat,
Cl színes képet og?re rajzolom.
Híjam n?omában színfoltok fakadnak 
S ebelmerengek hintés rajzomon, 
JTlerészen ívelt, hintés rajzomon.

Gt jövő képe lassanként k itáru l: 
ftag?ogó, gazdag, terméken? napok.
Q meddő illára árn?ékot hímeztem 
S  már látom itt a  régvárt holnapot,
H régvárt, termő, fén?es Holnapot.

Óh* te sok. színes, féltett, drága öltés, 
Celkembiil ömlő sel?mes, tarka szál, 
Szép jövő képe! Miért is kell remegnem, 
Heg? jön a sors és újra szétkuszál, 
Keg?etleit kézzel újra szétkuszál. . .

V a r s á g h  J á n o s .

trónörökösnél.*
Megállunk a főparancsnokság háza előtt. Olt 

találtam egyik főhadiszállásbeli barátomat, von 
Maiífalin báró tartományi tanácsosi és birodalmi 
gyűlési képviselőt, ki a trónörökös személyes ba
rátai közé tartozik. Ö adta tudtomra, hogy várják 
jötlömel és sietnem kell, hogy nyolc órára, a i 
a vacsora idejére készen legyek. Tehát folytattuk 
utunkat addig a kis francia kastélyig, hol a trón
örökös felütötte szállását.

Katonás uniformisú lakájok vették át pogy- 
gyászomat s az első emeleten, a trónörökös 
magánlakosztálya mellett levő szobámba kísértek. 
Nemsokára azután megkopoglatta ajtómat von 
Behr kamarás, szolgálatlevő udvari marsai, egy 
finom és megnyerő külsejű, nyájas, liatal űr. 
Azért jön, hogy a vacsorára hívjon. Kimentünk 
a felső vesztibillön át a lépcsőre, melynek alján 
szép szertartás tanúi leltünk. A tornácon meglehetős ; 
számú tiszt állt sorban s velük szemben vagy 
húsz katona. Aztán megjelent a trónörökös karcsú, 
nagy, egyenes alakja, fehér waíTenrokkj&n a vas
kereszt első és második osztályú jelvénye s biztos ' 
léptekkel a két sor közé lépett. Egy úr, aki a 
kíséretéhez tartozott, egy doboz vaskereszlet vitt ;

* Sveu Hedinnek a/. Alhenaeum kiadásában most 
megjelent /•,;/»/ harcban rflló u n m e t c. könyvéből.

utána. A trónörökös kivett egyet, átadta a hozzá 
legközelebb álló tisztnek. Megköszönte a császár
nak és a birodalomnak tett szolgálatait és erővel 
teljes kézszorílással kívánt szerencsét az újonnan 
kinevezett lovagnak. Mikor a tisztek mind meg
kapták rendjelüket a vitézségükért, a katonák 
kerüllek sorra; a szertartás velük szemben is 
ugyanaz volt, mint az imént a tisztekkel szemben.

Mikor a vaskereszt lovagjai elvonultak, be
mentünk a vesztibulbe. Ott a trónörökös elém 
jött és szíves islenhozotlal köszöntött magánál. 
Hogy mit eszik az ember a német trónörökösnél? 
Íme az étlap: kaiTiolleves, borsoshús burgonyával, 
kacsasült salátával, gyümölcs, bor, kávé és szivar. 
S miről folyik a beszélgetés az asztalánál? Hát 
biz azt nehéz volna elmondani, meri beszélgetésünk 
jóformán az egész Föld kereksége körül forgott. 
A trónörökös is, mint a császár, Tibeten kezdte, 
onnan pedig már csak egy macskaugrás volt a 
Himaláján át a Huglidelta pálmáihoz, a benáresi 
pagodákig, a Holdnak a Tads-Mahol fölött világító 
ezüstkorongjáig, a dsungelbeli tigrisekig és az indiai 
hullámok kristálytiszta visszhangjáig, a Malabar 
Pánt szírijeinél, Bombaynál. Beszélgettünk régi, 
el nem felejthető emlékekről és közös jóbará
tokról, kik barátokból ellenségekké váltak. S be
széltünk a háborúról és rémségeiről s a borzasztó 
áldozatokról, melyeket megkövetel.

— Mindhiába, mondotta a trónörökös — a 
haza mindent elvár tőlünk s mi győzni akarunk,
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miatt, hátha csakugyan képtelen erre. Ne 
is kívánjuk hát meg mástól, hanem tegyük 
meg magunk. Magunktól követeljük meg, 
hogy ebből az immár hét hónap óta tartó 
háborúból tanulmányt csináljunk — ki-ki 
a maga szempontjából — s amit tanulunk, 
fordítsuk javára munkakörünknek.

Ivánka főispán 
a háborúról.

Ivánka István . Hontvármegye és Selmec- 
ésBélabányaszab. kir. bányaváros főispánja, 
Hontvármegye folyó hó 18-án tartott rend
kívüli közgyűlésén a következő elnöki meg
nyitót mondotta:

A télből hovatovább majd csak kilá
balunk. De hogy mikor lábalunk ki a vér
ből, e szörnyű háborúból és milyen áron: 
az Isten a megmondhatója. Még találgatni 
is bajos lenne a inai lövőárkos hadviselés 
mellett. Pedig már épen elég lehetne be
lőle, még lakodalomnak is. Most énekel
hetjük már igazán himnuszunkban: „Meg- 
hünhödte már e nép a múltat s jövendőt.44

A múltban, századokon át, mi voltunk 
Európa keleti kapujának őrei, országok 
kapubálványai, kerékvetőkövei. Meg is lát
szanak még ma is rajtunk a hadiszekerek 
tengely végeinek karcolásai. Az anyag, me
lyet kifoltozásukra használtunk, még ma is 
látszik, hogy csak ragasztók. Az elpusztult 
vidékek benépesítésére befogadott idegen 
nép sok tekintetben még ma is idegen test 
a nemzet szervezetében.

S ime, a mostani világháborúban pedig 
megint csak mi vagyunk a kovakő, mely
ből az otromba nagy muszka marok a kis 
szerb acéllal szikrát csiholt ki, hogy Európa

béketaplója tüzet fogjon s az évtizedek óta 
felgyülemlett gyúlékony háborús anyagot 
felrobbantsa. És most világcsodálta hősies
séggel küzdünk és vérzünk, nemcsak ma
gunkért, de ismét egész Európa, az egész 
világ békéjéért és egyensúlyáért is.

Ezek után senkisc tagadhatja már, 
hogy nekünk felsőbb rendeltetésünk, hogy 
itt legyünk s a Kárpátok ölén erős államot 
alkossunk. Még azok sem tagadhatják, akik 
eddig bennünk megbízhatatlan és csak vas
marokkal fékezhető rebelliseket láttak és 
a saját kárukra, vesztükre is nem engedtek 
bennünket kellő módon kifejlődni és érvé
nyesülni. De jönni fog, mert jönnie kell a 
jobb belátásnak s bízunk benne, hogy a 
magyar nemzet igaz értékében fog ezentúl 
a kettős monarchia tanácsában, államéleté
ben, hadserege vezérkarában is érvényesül
hetni. S ha egyéb haszna se lenne a hábo
rúnak, ez nekünk épen elég lesz. Kivált, 
ha viszont mi is levonjuk belőle a tanul
ságot, hogy itt, a két nagy nemzeti hatalom 
ütközőpontjában magunkra hagyatva, mi 
sem állhatnók meg helyünket s a dinasz
tiával és királyunk jogara alatt élő többi 
népekkel állandó szövetségre vagyunk utalva. 
És ami talán még fontosabb, ha e tanulság 
nyomán a háború alatt eltűnt „rút viszályt44 
a békében sem engedjük föltámadni. S 
minden párt egy lesz, nemcsak a haza
szeretetben, hanem egymás megbecsülésé
ben, a nemzet összefogó-erejének föltünte
tésében, a polgári életben is. Mert bent és 
kifelé csakis így fogják igazán becsülni a 
magyart, aminthogy most is ezért becsülik 
oly nagyra.

Töméntelen az ellenség, mely szemben 
áll velünk. De nem csupán a szám dönt, 
sokkal inkább a lelkesedés, a vitézség, az 
ügyünk igazságába vetett hit és a kitartás.

győznünk kell. habár az egész világ síkra száll j 
is ellenünk.

— Nem különös, hogy il! oly nagy a nyu
galom? Hiszen ma este úgy vagyunk itt, mintha 
a legteljesebb békében élnénk, pedig csak pár 
órajárásnyira vagyunk a tűzvonaltól! — mondja 
fenséges házigazdám, minekutána meghallgatott 
egy rövid, szabatos és kielégítő jelentési, melyet 
egy belépő tiszt hangosan eléje terjesztett.

— Igen, császári fenség, én egy hadsereg 
főparancsnokságát valóságos zümmögő méhkasnak 
képzeltem s most valósággal árnyékát sem lelem 
a nyugtalanságnak vagy idegességnek, mindenhol 
csak nyugodtságot és biztonságot látok. De leg
jobban mégis ütközetet szeretnék látni, mert azt 
hiszem, hogy a legtöbb laikus emberhez hason- , 
lóan, magam is teljesen hamis képzetet alkotok 
róla magamnak.

A trónörökös mosolyog és így felel:
— Igen, a Neuvillehez és Detaillehoz hasonló 

csatafestöknek manapság vajmi kevés alkalmuk 
van, hogy érvényesíthessék művészetüket. Az 
ember nem igen látja a harcolókat, mert elbújnak 
a terepen és a lövészárkokban, a szuronyroham
hoz küzclférkőzni pedig veszedelmes dolog, mikor 
az embernek nincs olt szolgálati leendője. A 
távolság a küzdő felek közt nagyjában és egé
szében nőllön- nő a lövöfegyverek lökéletesülé- 
sével. Akinek a legjobb tüzérsége van, annak van 
a legtöbb kilátása a győzelemre. Nekünk nagy

előnyünk a szürke hadi egyenruhánk, mi látha
tatlanokká válunk a terepen, holott a franciák 
rikítószínű egyenruhái már messziről szemünkbe 
tűnnek. Látni az ütközetet majdnem lehetetlen: 
még a vezér, aki intézi, se lát belőle valami sokat. 
Hadvezetése jelentések meghallgatása, küldöncök 
és telefon útján történik. Nézőnek állni ki egy 
közeli magaslatra, nem ajánlatos. Az ember meg
lehetősen bizonyos lehet benne, hogy megfigyelőnek 
tartanák, aki a tüzet vezényli és magára vonná 
az ellenséges srapnelek záporát. De önnek azért 
lesz alkalma itteni látogatása közben annyit 
látni, amennyit látni egyáltalán lehet.

Hogy milyen hangulat uralkodott Német
ország trónörökösénél? Vidám, fiatalosan üde, 
fesztelen hangulat. Az ember nyomát sem lelte 
ott az udvari feszességnek; még a máskülönben 
a legszigorúbb fegyelmet tarló tábornokra is 
átragadt az uralkodó bajtársias szellem. A mun
kának reánehezedő hatalmas terhe annyiban 
mégis éreztette hatását, hogy rendszerint később 
jött az asztalhoz, mint a többiek. A vacsora és 
az utána következő egy Ottlét körülbelül 11 óráig 
tartott. Kzek voltak a nyugodt együltlét egyedüli 
órái, mert napközben mindenki leendői után járt, 
a trónörökös pedig a harcvonal megfelelő helyén 
vette ál a fővezérletet.

S ebben a mi hőseink csodákat müveinek. 
Epén azért, ha mélyen belegázol is a háború 
a virágos kikeletbe, ne csüggedjünk. Gyü
mölcseit mi fogjuk élvezni, mert velünk az 
igazság, velünk fiaink hősiessége és velünk 
az Isten!

Háborús közélelroezés.
Az élelmezés folytonossága a hadviselés egyik 

legfontosabb tényezője. Ezért akarnak ellenségeink 
bennünket kiéhezteléssel letörni, jól tudván, hogy 
az éhség sok bajnak, zavarnak lehet szülőoka. 
Fontos érdekünk tehát, hogy az éhség sem a tá
borban, sem itthon senkii meg ne környékezzen. 
A háború diadalmas végződése életfeltételünk; az 
ezt mozgató élelmezés tehát fennmaradásunk meg
becsülhetetlen eszköze. Ez okból nincs ma izga- 
tóbb kérdés, mint a küzélelmezés megoldása, 
rendezése és biztosítása.

Ez a gondja a kormánytól lefelé minden 
hatóságnak. Mindeddig azonban még nem kellő 
eredménnyel, mert az üzérek minden üdvös intéz
kedést kijátszottak. A haza gondja ezeket nem 
ihleti meg; a háborús idők terhét megosztani nem 
akarják; az általános veszteségben ők csak nyerni 
akarnak. A pénznek, bár nincs szaga, most mégis 
könnye van s hogy ez a könny hogy fog erjedni, 
nem tudjuk! Szárítsuk most e könnyeket s ne 
gyűjtsük a háború utánra a keserűségeket. Ha 
az üzéreket a közös baj, szenvedés nem indítja 
meg, oly szigorú intézkedések szükségesek, melyek 
a közös szenvedések osztályosai közé helyezzék 
őket is, hogy emberek legyenek és mint emberek 
keresetüktől megfosztva, vagy keresetükben csök
kentve, érezzék a közös nyomort.

A küzélelmezés nehézsége ipari és egyoldalú 
kultúrával (pl. szőlőműveléssel) foglalkozó vidéki 
városokban már teljességében mutatkozik. Ennek 
a nehézségnek az eloszlatására az eddig kiadott 
rendeletek nem elegendők. A maximális árra és 
a lisztkeverésre vonatkozó rendeletek mellett ma 
már liszthez nem juthatunk. S ha a  hatóság eze
ket a rendeletekel, amint kell is, vasszigorral 
akarja érvényesíteni: az üzletesek az üzletüket 
becsukják, vagy pedig lisztet egyáltalán nem áru
síthatnak.

Itt gyökerezik a legfőbb baj. A hatóság szi
gorának e következményeit előrelátja. Fontolóra 
kell vennie, hogy a helyzet nem rosszabbodik-e, 
ha erélyesen intézkedik, mert egy város lakossá
gát mindennapi élelmétől elzárni nagy felelősség. 
S tudja azt is, hogy a közönség inkább uzsorázni 
engedi magát, de nélkülözni nem akar. S a közön
ség még örül, ha túlfizetéssel is élelmiszerhez jut. 
Azért, hogy a hatóság eljárásának célzott ered
ménye legyen, kell. hogy a hatóság abba a hely
zetbe is hozassék, hogy a lisztüzérek működésének 
beszüntetésekor a lisztszükségletet maga elégít
hesse ki, esetleg hathatós eszközökkel a liszt for
galomba juttatását elrendelhesse.

A segítés egyetlen módja az élelmiszerek 
feltárása és kötelező forgalomba adása lehet csak.

Vizsgáljuk e szempontból először az érvényes 
rendeletek gyakorlati eredményeit; azután pedig a 
vizsgálódás alapján keressük a javítás módozatait.

Ami a maximális árak eredményét illeti, a 
gabonaforgalom oda gravitál. ahol nagyobb az ár 
s így ez a vidéki városokból a gabonaféléket el
vonja.

Ennek oka az egyes helyek közötti nagy ár
különbözet. Ez az árkülönbözei nemcsak a fuvar- 
többlet megtérítését eredményezi, de még külön 
haszonhoz is juttatja az eladót. Oly egyszerű 
számítás, aminek hazafiságra apellálással elejét 
venni nem lehet. Hogy mégis búzához jusson 
valaki, hát mit tesz? Kimegy a faluba; megveszi
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maximális áron a búzát, azonban az eladónak a
beszállításért fizet 10 -20 koronát. Vagy megveszi 
a helyi piacon, szintén csak a maximális áron, 
azonban a mázsához szállításért, a mázsára rakás
ért. a kocsira visszarakásérl és hazaszállításért 
fizet külön-külün, de mindig az eladónak, úgyhogy 
a maximális áron felül rendszerint 10 koronái 
fizet. A gabona-ügy nők pedig kimegy a falura s 
ott 10 korona felpénzzel veszi össze a búzát.

A gyakorlat leszi a mestert s a fogyasztó- 
közönség zsebére minden eladó — mester. Ámde 
a szegény fogyasztó még így is örül; mert hogy 
most búzához jusson, ránézve élet, megfizethetet
len előny. S a hatóság sújtó karja az ily eseteket 
el nem érheti, mert minden »szűr alatt* történik 
s még maga a vevő tarija azt, hogy »jól járt*, 
mert maradhatott volna búza nélkül is.

Ez anomáliák megszüntetése csak akként 
volna elérhető, ha a kereskedelem korlátoztatik. 
A háborúban minden szenved, a kereskedelem 
szabadsága is elbírhatja a korlátozást, mert most 
kivétel nem lehet.

Ez korlátolásnak módozatai volnának:
1. megállapítása annak, hogy az egy járáshoz 

tartozó községek gabonaféléiket csak a járási szék
helyen értékesíthessék;

2. e központi eladási piacon kereskedők 
mindaddig ne vásárolhassanak, mig a közvetlen 
fogyasztók minimális szükséglete fedezeiel nem 
nyert;

3. a gabona-ügynökök a községekbe való 
járástól s ott a gabonafélék összeharácsolásától 
liltassanak cl:

4. a maximális árak újból egységesen sza- 
bályozlassanak a lehetőségig, a szállítási költségek 
közötti különbözet alapján;

f>. a maximális árban a központi piacról az 
itt lakó vevő házához szállítás díja s az átadással 
járó egyéb költségek is bennfoglaltassanak.

az általános requirálással a kereskedelem 
e cikkekben meg fog szűnni. Azonban ennek meg- j 
történtéig ezek a módozatok a helyzet szanálására 
s a közélelmezés megkönnyítésére alkalmasaknak j  
mutatkoznak' s így, ha a célt akarjuk, a célra : 
vezető eszközöket is akarnunk kell.

A liszttel még különben vagyunk.
Itt kél részre osztjuk a kérdést. Első illesse 

a közönséget. A közönség sem fogja fel teljesen, 
hogy mily nemzeti érdek most a takarékosság. ; 
A hadikenyeret nem szokja meg, pedig ennek 
fogyasztása ma egy-egy láncszem a nemzet életé
ben. A sütőipar tehát alkalmazkodik a közönség 
ízléséhez, főzőlisztből sül és árusít kenyeret. Mily 
megtakarítási jelent tehát, ha szigorúan kimondják, 
hogy kenyeret másból, mint kevert kenyérlisztből 
sütni és árusítani tilos!

A kérdés másik része a malmokat és liszt
árusokat illeti. A sütők és árusok itt a fogyasz
tóval együtt áldozatai a malmok szívtelen lelhe- 
lellenségének. Élni akarnak s az élethez való 
görcsös ragaszkodás a malmok karjaiba dobja 
őket. Panaszkodnak, de tenni, a malmokat felje
lenteni nem merik.

A malmok és egyes nagykereskedők most 
számlát sem adnak, hogy ellenük, bizonyíték ne 
legyen. Vagy adnak számlát, de abban a maxi
mális árat tüntetik fel: ellenben a túlfizetést vagy 
elszámlázzák »árúkért« megjelöléssel, vagy pedig, j 
ami leggyakoribb, a maximális áron felüli több
letet nyugtatás nélkül előre lefizettetik s így a j 
számlát a maximális áron állítják ki.

További módja a maximális árak kijátszá- j 
sának, hogy a malmok főzőliszlel számláznak, ; 
azonban csak kenyérliszlel szállítanak. Azután az, i 
hogy a  malmok részleteladást űznek; a pék által : 
megvett egy zsák lisztet 2 -3 részben adják ki s ! 
ezzel a kiskereskedőt megillető 10%  hasznot a 
a maguk javára ütik s maximális áron (elüli 
hasznot szednek.

Végül a maximális árak kijátszását teszik 1

még a szállítási és zsákdijak. Felszámítják a helyi
szállítás diját. A zsákokért felszámítanak legalább 
1 korona 80 fillért. A zsákokat nem veszik vissza, 
hanem megveszik 1 korona áron s igy is nyernek 
80 fill. hasznot.

A gyakorlat létesítette ezeket visszaéléseket. 
Hogy kiküszöböltessenek s a takarékosság érvé
nyesüljön. módosítani szükséges és pótolni az 
eddigi rendeleieket.

E kiegészítések a következők:
1. A 0-ás liszt őrlésének eltiltása. E minőség 

megszüntetésével javítható a főző- és kenyérliszt 
minősége. A 80 % -os őrlés mellett lenne 20%-os 
főzőliszt és 60 %-os kenyérliszt. A főzőliszl ke- 
verlelnék 3 0 ° 0 árpaliszttel; ellenben a kenyér
liszt 50%  árpa- vagy kukoricaliszttel.

2. Kenyeret árúsításra sütni csak kevert 
kenyérlisztből szabad.

3. Helyivételnél a vasúti állomás helyett a 
házhoz szállítás felvétele.

4. A zsák ára külön felszámítás tárgya lehet, 
azonban az eladó 8 nap alatt természetben vissza
venni köteles.

5. A malmok korlátlan kivitelének korlátozása 
akként, hogy napi termelésük 50% -ál a helyi
piacra kötelesek adni; a másik 50% -al azonban 
rendelkeznek, de részleteladást, nem űzhetnek.

(3. Kihágásnak minősítendő a malmoknak és 
lisztárusoknak az a ténykedése, ha a liszt kiszol
gáltatását, eladását megtagadják vagy pedig üzle
tüket becsukják. Valamint kihágást alkosson az 
oly vevő magatartása is, ki a közérdek kárára 
van azzal, hogy a megállapított áron felüli vásár
lását nem jelenti fel.

Közélelmezésünk biztosítása a legerélyesebb 
rendszabályokat kívánja meg, hogy a közönség ne 
mondhassa, hogy a hatóság csak félrendszabá
lyokkal dolgozik. 11a még nem volt idő, a háború 
ideje most az. hogy tökéletes legyen a hatósági 
védelem.

(Városok Lapja.)

Csuhay Sándor dr.

Jd I K Z  K.
— Házasság:. Wertheiiner Ernő dr. ipoly- 

sági közkórházi és törvényszéki orvos, a Selmec
bányái líceumi főgimnázium volt növendéke, folyó 
hó 15-én házasságot kötött Loneck Grétivel, 
Loneck Ede lovag, cs. és kir. ezredes és neje, 
néhai Wewér Olga bárónő leányával Pozsonyban.

— M egjutalm azott tan ító . A Kőrösy— 
Rózsay-féle alapítvány kamataiból, a magyar nyelv 
sikeres tanításáért, Melich A ndrás  apafalvai ev. 
tanító, a Selmecbányái ev. kerületi Csemez-tanító- 
képzőinlézcl egykori növendéke, 50 korona juta
lomban részesült.

Halálozás. Joós István, a diósgyőri m. 
kir. vas- és acélgyár igazgató-helyettese, az állami 
szénbányák központi igazgatója, a Ferenc József- 
rond lovagja, folyó hó 19-én, életének 59-ik évé
ben, Budapesten elhunyt.

E lesett hős. A körmöcbányai in. kir. 
állami főreáliskola gyászlapon tudatja, hogy Bene- 
dfík Áron rendes tanár, a m. kir. 4. honvéd
gyalogezred tartalékos hadnagya, a Signuin Laudis 
tulajdonosa, 30 éves korában, buzgó és eredmé
nyes tanári működésének 5-ik évében, 1914. no
vember 27-én az északi harctéren hősi halált halt.

Félévi vizsgálatok a  bányásziskolában. 
A Selmecbányái m. kir. bányásziskolában folyó évi 
január hó 18-án kezdődlek s 30-án fejeződtek be 
a félévi vizsgálatok. A vizsgálatokra 21 ösztön
díjas és 17 magántanuló jelentkezett. Közülük 
'.'3 50 0 „ jeles és jó, 6 4 4 0 0 pedig elégséges ered
ménnyel vizsgázott. A tanév első felél 22 ösztön
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díjas és 21 magántanuló (sajátköltséges) kezdte 
meg. 4 tanuló a félév közben hadba vonult, 1 
tanuló pedig, betegség miatt, nem vizsgázhatott.

— Jutalom dlj-adom ányozás. Bálin t Fe
renc gyógyszerész a Selmecbányái ág. hitv. ev. 
kerületi Csemez-tanílóképzőintézelnek, kél olyan 
tót anyanyelvű tanuló megjutal mazására, akik a 
magyar nyelvben a legkiválóbb előmenetelt tanú
sítják, 50 korona jutalomdíjat adományozott.

Katonai kinevezések. Őfelsége, a király, 
Lintia Veder erdőmérnököt, a Selmecbányái m. 
kir. bányászati és erdészeti főiskola adjunktusát 
és Sleiner Lajos bányamérnököt, főiskolai tanár
segédet főhadnagyokká; Orszáyh Józsefet és Bell 
Lászlói, a Selmecbányái líceumi főgimnázium volt 
növendékeit pedig hadnagyokká nevezte ki.

— Hadnagyi kinevezés. Őfelsége, a király, 
ifj. Marék Károly vasgyári hivatalnokot, Marék 
Károly zólyombrézói vasgyári felügyelő fiát, tar
talékos zászlóst, a Selmecbányái líceumi főgimná
zium volt növendékét, folyó évi március hó 1-től 
számított ranggal tartalékos hadnaggyá nevezte ki.

— Kéménytüz. Folyó hó 24-én, este, a 
Szentháromság-téren levő Tiefenthaler-féle házban 
kéménytűz volt. A tüzet, mielőtt nagyobb vesze
delem lehetett, volna belőle, a tűzoltóság eloltotta.

— Hősi halál. A zólyombrézói m. kir. állami 
vasgyár tisztikara gyászlapon jelenti, hogy Sztoja- 
lovszky Szaniszló  vasgyári hivatalnok, a királyért 
s a hazáért harcolva, 1914. október 22-én. 31 
éves korában, a galíciai Rudnik község mellett 
hősi halált halt.

— Kinevezés. Őfelsége, a király, Pethe 
Lajos bányamérnököt és Friedenliebi Fritz K á
roly főbányamérnököl, tartalékos hadnagyokat, 
tartalékos főhadnagyokká; Jónásch Ödön bánya
mérnököt, tartalékos zászlósi pedig tartalékos 
hadnaggyá nevezte ki.

— A líceum gyászünnepe. A Selmecbányái 
ág. hitv. ev. líceumi főgimnázium, az intézetnek 
a déli harctéren elesett tanára, Fucskó M ihály 
dr. emlékére, folyó évi március hó 6-án, szom
baton délelőtt 11 órakor, a líceum tornacsarno
kában gyászünnepet rendez. A gyászünnep prog- 
rammja a következő: 1. Mikor bősz fergeteg kél. 
Egyházi ének. 2. Emlékbeszéd, mondja K irály  
Ernő  igazgató. 3. A térkép. Műdal férfikarra.
4. Óda Fucskó Mihály dr.-ról. 5. H am rák Béla 
vallástanár imádsága. 6. Szózat.

— A V öröskeresztegylet hangversenye. 
A Selmecbányái Magyar Vöröskeresztegylet folyó 
évi március hó 4-én, a Városi Vigadóban, Kresz 
Géza hegedűművész és a Selmecbányái Polgári 
Dal- és Zenekür közreműködésével, nagyszabású 
hangversenyt rendez. Műsora a következő: 1. Pio- 
lógus. Mondja Zóloiny Imre, a Vöröskereszté jlet 
titkára. 2. Beethoven: Hegedűverseny. Bach: Sici- 
liana és Preslo. Padre Martini: Andantino. Hegedűn 
játssza Kresz Géza. 3. Csatadal, Petőfi Sándortól. 
Énekli a Polgári Dal- és Zenekör férfikara. 4. 
Couperin: Parave. Tartini: Variációk. Játssza Kresz 
Géza. 5 Centochói legenda, Kiss Menyhérttől. 
Szavalja Székely Lajos. 6. Goldmark: Ária. Bra- 
hius: Magyar tánc. Játssza: Kresz Géza. 7. Árpád 
sírja, Tóth Kálmántól. Énekli a Polgári Dal- és 
Zenekör férfikara. 8. Keisler: Caprice viemois. 
Paganini: Caprice. Játssza Kresz Géza. 9. A világ
háború. a természetrajz és a Vöröskereszt. Irta 
és előadja Vitális István dr. főiskolai tanár. 10. 
Pugnani: Praeludium és Allegro. Játssza Kresz 
Géza. II. Die VVachl am Rhein és Heil dir im 
Siegcskranz. Előadja a vegyeskar. Kresz Géza 
hegedűművész játékát dr. B arla i Béláné  kísér;
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zongorán. A hangversenyre, mely esti 9 órakor j
kezdődik, jegyek elöroválthatók a Joerges-fóle j 
könyvkereskedésben. A hangverseny után a Vigadó , 
étkezőlormóben magánvacsora lesz.

A7. igazi és az álrendörfogalm azó.
Székeli/ László budapesti államrendőrségi fogal
mazóról, Székeli/ Vilmos főmérnöknek, a Selm ec
bányái m. kir. bányásziskola igazgatójának a (iáról 
írják a fővárosi lapok a következő érdekes epi- j 
zódot: »Székely László detektívteslületi rendőr- ! 
fogalmazó felszállt a Lipót-körúlon a villamosra.
A kocsi perionja telve volt s ezért a kocsi bel- 
sejébe állott be. A kalauz felszólította a fogal
mazót, akit nem ismert, hogy szálljon le, mert 
csak hat állóhely van a kocsi belsejében. Székely 
tudta, hogy, a háború tartam ára kibocsátolt ren
delet értelmében, annyi ember állhat a kocsiban, 
ahány elfér s így nem akart loszállni. A kalauz 
erre megállította a kocsit és rendőrt hivott. Csak
hamar megjelent a közelben poszloló rendőr a 
villamoskocsi lépcsője előtt. Ekkor Székely hála j 
mögött megszólalt egy erélyes hang:

— Én Rezsny rendőrfogalmazó vagyok, szál
lítsa le ezt az embert!

Székely fogalmazó hátrafordult s rögtön 
látta, hogy az intézkedő úr nem Rezsny. A rendőr 
már majdnem szót fogadott »Rezsny fogalmazó 
úrnak.« de Székely még idejekorán megsúgta, hogy 
kicsoda. A rendőr erre átengedte az intézkedést j 
Székelynek, aki így szólt a fogalmazóhoz: »Jöjjön 
csak le!« Az álfogalmazó megijedt és szó nélkül 
leszállt a villamosról. Véletlenül odajött két de
tektív is, akik Székely fogalmazóval az álfogal
mazót bevitték az V. kerületi kapitányságra. Ott 
kiderüli, hogy Merle Jenőnek hívják, foglalkozása 
nincs. Az eljárást megindították ellene «

— Hősi halál. Schmiál Ferenc Selmec
bányái polgár, a 14. honvédgyalogezred tartalékos j 
közviléze, 1914. október 27-én, a harctéren való 
megsebesülése és betegsége következtében, a tar 
növi katonai kórházban elhunyt.

Nyilvános köszönet. Szever Fálné ú r
asszonyhoz, Szever Pál lic. főgimn. tanár felesé
géhez, 1915. február 19-iki kelettel, a 14 111. had láp - 
zászlóalj parancsnokságától a következő tartalmú 
levél érkezett: ^Tudomásomra jutott, hogy Selmec
bánya város hazafias közönsége zászlóaljam 2. 
századának 150 emberét hósapkával, érmelegílővel 
és alsónadrággal látta el. Fogadják katonáink i 
iránt kifejtett e hazafias fáradozásukért a magam, i 
valamint a ruhával ellátott legénység nevében 
leghálásabb köszönetéinél Tersztányszky Ferenc : 
alezredes, zászlóaljparancsnok.*

— Helyreigazítás. A női kereskedelmi szak- j 
tanfolyam február 14-iki hangversenyén Kőrös j 
Viora nem 1. hanem 3 K-t fizetett felül.

Adományok a V öröskeresztegylet j a 
vára. A Vörüskeresztegylet Selmecbányái választ- j 
mánya javára a múlt héten a következők adu- | 
koztak: a Selmecbányái Keresztény Szocialista j 
Egyesület 5003 K-t. Winterstein Bernál (borra- j 
valóból gyűjtött összegképen) 60 K-t. A szíves | 
adományokat hálásan köszöni a választmány el- | 
nüksége.

A Selmecbányái országos vásár. A Sel
mecbányái február havi országos állatvásár folyó 
hó 22-én kedvező időben s meglehetős élénkség
gel folyt le. Felhajtottak 980 szarvasmarhát és 
35 lovat; eladlak 330 szarvasmarhái és 0 lovat.
A kirakóvásár, melyet 25-én tartottak meg, úgy
szólván teljesen népiden volt.

—• Előadás a Vöröskeresztegylet javára .
A Selmecbányái Apolló mozgószinház, a Vörös- I

kerosztegylet javára, folyó hó 24-én előadást ren- i 
dezett, melyen a közönség olyan nagy számban 
vett részt, hogy sok jelentkező, jegy hiányában, 
kénytelen volt az előadásról elmaradni. Az elő
adás összes bevétele 302-72 K, kiadása 202'80 K 
volt. A tiszta jövedelmiből 15992 K jutott a 
Vörőskeresztegylelnek. FelUlflzettek: Sípos János, 
Chrien Károly, Rőczei Jenő, Prudovics Lajos 1—1 
K-t, Vodocsics és lvopf 00, Kvasznicska Lajos 40 
lillért.

— Nyilvános nyugtázás. A Selmecbányái 
Keresztény Szociális Egyesület folyó hó 14-én ys 
16-án rendezeti szinielőadása alkalmával felül- 
fizetetl: Krause József 3 K-t; Zólomy Imre, Hauran 
József, Mikuska János, Irmler Rezső 2—2 K-t; 
Fábry Károly, Marék Gyula, Tóth Imre, üzv. Kinka 
Mihály né 1 — 1 K-t; János Jánosnő 60 lillért. 
Összes bevétel 14350 K. kiadás 43'44- K, tiszta 
jövedelem ICO'06 K. Ebből az összegből 50-03 K-t 
a Selmecbányái Vöröskeresztegyletnek juttattak.
A felülfizelőknek s a szereplőknek ezúton is hálás 
köszönetét mond az Egyesület elnöksége.

— A rendőrség, m int árszabályozó. A
Városok Lapja írja: A nagyváradi rendőrség a 
jövőben csakis azokat engedi a piacon árusítani, 
akik egy bizonyos maximális árhalárt nem lépnek 
túl. Akik ezen az árhaláron túl akarják piaci 
cikkeiket értékesíteni, azokat egyszerűen eltiltja 
a rendőrség a piactól s nem engedi őket árúsí- 
lani. E rendelkezés következtében már igen jelen
tős áresések voltak a piacon. Csökkent a lej, a 
tojás, a krumpli ára s előreláthatóan más piaci 
árúknál, főleg a zöldségféléknél is nagyobb á r
csökkenés történik.

Jó volna a Selmecbányái piacon is ilyen ár- 
szabályozás, csak az a baj, hogy nálunk a piac
cal, a piaci árak szabályozásával senkisem törődik. 
(Sajnos, teljesen igaza van! Szedő.)

—- Az Ev. Nöegylet a  hadbavonu ltakért.
A Selmecbányái Evangélikus Nőügyiéinek, a had- 
bavonullak számára, az elmúlt héten adakozott: 
Uoleman Márta I pár csuklóvédőt, özv. Blaskovils 
Emilné fi pár harisnyái, Frank Lajosné 1 inget, 
fi pár harisnyát, Joerges Henrietté 1 pár csukló- 
védőt, Kachclraann nővérek 1 inget, 2 pár csukló- 
védőt. 4 hósapkát, Király Ernőné 2 pár harisnyát, 
15 dkg. tépést, Király Elza 3 pár kapcát. Pollák 
Gusztávné 3 aljat, 1 kabátot, Kanunkéi Márta 1 
hósapkát, Slamjár Gizella 10 zsebkendői, 2 pár 
kapcát, Urszinyi Józsefné 1 pár csuklóvédőt, 1 
hósapkát, 1 pár lábszárvédőt. Dolgozott: Bánik 
Etelka, özv. Bernhardt Adolfné, Biszlják Paula, 
özv. Blaskovits Emilné, Boroska Mariska, Boroska 
Margit, Cseh Hermin, Einkclstein Alajosné, Frilz 
Aranka, özv. Gyurkovits Andrásáé, Kachelmann 
Linda, Király Elza és Klári, Masznyi Paula, Málray 
Gusztávné, Osztroluczky Gyuláné, Pajtás Anna, 
Papp Istvánná, Özv. Posta Miklósné, özv. Priviczky 
Rezsőné, Stahl üéláné, Slanga Hilda, Szever 
Jánosné, Unger Ilonka, Weisz Melánia, Zimmer- 
mann Ilona és Zsámbor Pálné. Elkészüli: 37 
haskötő, 31 nadrág, II karfelkötő-kendő, 9 pár 
csuklóvédő, 5 hősapka és 1 pár papucs. — Vas- j 
gyűrűért becserélt: Gránek Erzsi 1 aranygyűrűt,
2 aranylörmeléket, 3 ezüstgyűrűi, 8 ezüsttörme- j 
léket, Melók Emília 1 aranygyűrűi, Nensik Anasz- ; 
tázia 1 aranygyűrűt, Pajerszky Anna 1 aranyfüggői, , 
4 ezüsttörmeléket. Eddig 410 vasgyűrüt cseréllek ; 
be. Gránek Erzsi I karperecét 1 vaskarperecért ! 
cserélt be.

Az Ev. Nőegylel eddig összesen 571 katonát j 
látott el meleg ruhaneművel.

Az Ev. Nőegylelnek folyó hó 21-én tartott j 
közgyűléséről a következőket közöljük. Részint 
közadakozásból, részint a Nőegylet-vette anyagból 
készített holmiból összegyűlt: 580 ing, 9(5 trikóing, 
304 alsónadrág, 162 meleg alsónadrág, 467 has

kötő, 417 pár harisnya, 233 pár kapca, 101 llanell 
mell- és hátvédő, 860 pár csuklóvédő, 59!) hó
sapka, 51 pár térd védő, 13 pár lábszárvédő, 13 
sál, 65 prém, 233 zsebkendő, 164 törülköző, 110 
lepedő, 15 párna, 90 ágyhuzat, 7 pokróc, 37 kar- 
felkölő-kendő, 29 asztalkendő és 230 különböző 
egyéb adomány. Ebből a Selmecbányái kórházak
nak adott a Nőegylet: 110 lepedői, 12 párnát, 78 
ágy huzatot, 339 inget, 242 alsónadrágot, 152 pár 
harisnyát, 47 pár kapcát, 162 zsebkendői, 100 
törülközőt slb. stb. A Vüröskeresztegylelnek és a 
Hadsegélyző-Hivatalnak Budapestre küldött 770 
különböző ruhaneműt, a hadifoglyoknak 26 meleg 
ruhadarabot, az »Auguszta Gyorssegélynek* 92P74 
gr. aranyat, 6139 7 gr. ezüstöt és 90 K-t.

Elhatározta a Nőegylet, hogy jegyzőkönyvbe 
vételi azt a sok, meleghangú köszönőlevelet, me
lyeket az Auguszta Gyorssegély, a Vöröskereszt- 
egylet budapesti központja, a Hadsegélyző-Hivatal, 
valamint a Magyarországi Nőegyesületek Szövet
sége intézett a Nőegylethez s amelyek a legna
gyobb elismeréssel emlékeznek meg a Nöegylet 
segítőakciójáról.

Adományok a kórházaknak . A Selmec
bányái városi kórháznak , a beteg és sebesült 
katonák számára, az elmúlt héten a következők 
adományozlak: a Vöröskeresztegylet 300 ciga
rettát; az Ev. Nőegylet 46 lábravalót, 24 lepedői, 
6 inget; dr. Fodor Lászlóné, Ruday Dezsőné 1 i 
uzsonnái; dr. Kapp Jakabné 6 üveg sört, 1 üveg 
szilvóriumot, 2 üveg rumot, 15 tojást, 30 naran
csot. 1 csomag teát, 2 kg. vajat, 300 cigarettái, 
1 trikót, 5 kapcát. B élábányáról: Lumnitzer 
Mihály, Dobák Pál 7—7; Anlosik András 6; ifj. 
Gyuricza János, Lalik Pál 5 —5; Lajcsiák János, 
Kúsik Péter 3—3; özv. Florek Jánosné, Fráj Pál, 
Balázs Márton, Zalykó Mihály, Czibula Vendel, 
Pleva József, Pivarcs Béla, Fráj János, Mueha 
Ignácné, Antosik György, id. Gyuricza János, Gyu- 
ricza Máté, Dobák Márton, Kruzsliak Tamásné, 
Puskás János, Uslbetz Mihály, Kocsalka Pál, ]• iorek 
András, Luplák András, Luplák György, Lupták 
János, Szlrelecz György 2—2; llerlinger Mihály, 
Szlreskó János, Gzibulya Mihály né, Polónyi Kata
lin, ifj. Jassko Pál, Stefanka Jánosné, Huslyava 
János, Florek Mihály, Jasskó János, Floch István. 
Oravecz István, Barlkó János, Mojzsis Jánosné, 
Puskái- Pálné 1 — 1, Benyó János 1 i/„ liter tejel.

A Vöröskeresztegylet Selmecbányái szükség- 
kórháza in a k : 1 leli Béláné 100 cigarettát, 1 üveg 
befőttet; özv. Fénykövi Jakabné 1 inget, 1 nad
rágot, 1 csomag tépést; Szpiska Mihályné tejel; 
özv. Lieberth Lajosné 1 üveg paradicsomot; özv. 
Siiinegh Jánosné 220 tésztát; Málray Gusztávné 
1 üveg málnaszörpöt; Joerges Ágoslné 4 tál tésztái; 
Horli Alfrédné 400, Iíüvesi Antal 600 cigarettát: 
Mákávé Miklósné 8 1. tejel; Ernst Zsigmondné 
3 '/a kg. babot, V2 kg- kávét, 3 kg. cukrot, 1 do
boz Frank-kávét; Kubacska Hugóné tésztái.

A bányászkórháznak: az Ev. Nöegylet 6 
pár papucsot; Árkosi Béláné 3 tál süteményt, 2 
csomag játékkártyát; Mákávé Miklósné 100 ciga
rettát, 20 szivart; a Vöröskeresztegylet 120 ciga
rettái; Handel Vilmosné 32 pár virslit, 32 cipót, 
14 drb. csokoládét; Grillusz Emilné 2 tál vélest, 
5 kg. húst; özv. Iirulkovszky Károlyné 5 */4 kg. 
lisztet, I kg. szalonnát, 3 kg. túrót

— Felhívás. A cs. és kir. hadügyminisztérium 
rendezni kívánja a katonai szállítások ügyét. 
Evégett »Hadügyi Központi Nyilvántartást* (Zenl- 
ral Evidenz fiir Armeelieferungen) rendezett be, 
mely nyilvántartja mindazokat a cégeket, amelyek, 
mint ipari cégek, iparcikkeket állítanak elő vagy. 
mint kereskedelmi cégek, iparcikkeket tartanak 
raktáron s a katonai szállításoknál csak azokat 
veszi tekintetbe, melyeket az illetékes kereske
delmi és iparkamarák kimutatnak s megbízható
ságukat és szállításra való képességüket igazolják. 
Felhívja tehát a besztercebányai kereskedelmi és
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iparkamara a kerületébe tartozó mindazokat a 
gyárakat és iparosokat, akik a hadiszükségletek 
kielégítésére szolgáló cikkeket állítanak elő. hogy 
8 nap alatt jelentsék be, mily ipari cikkeket gyár
tanak s mennyit tudnak minden egyes cikkből 
egy hét alatt szállítani, a kereskedőcégeket pedig, 
mily minőségű és mennyiségű árút tartanak rak
táron.

— A sü tő ipar szabályozása. A kormány 
rendeletet adott ki az iparszerű sütéshez fölhasz
nált liszt keverésének az arányáról, valamint a 
lisztpótló-anyagok százalékszerű mennyiségéről. 
A rendelet a meglevő gabonakészletek okszerű 
kímélését és arányos fölhasználását célozza, olyan 
arányban, amilyenben az aratásig a fogyasztás 
rendelkezésére állhatnak. Kenyér, kenyérnemű 
vagy sütemény előállításával foglalkozó vállalatok 
vagy egyének a kenyérnek, kenyérneműnek vagy 
más süteménynek előállítására búza- vagy rozs
lisztet vagy ezeknek árpaliszttel való keverékét 
csak úgy használhatják, továbbá a már elkészített 
tésztát megsütésre csak akkor fogadhatják el, ha 
a fölhasznált lisztmennyiségnek legalább 50 0 ,,-a 
tengeriliszt. Olyan kenyeret vagy más süteményt, 
amelynek előállítására búza- vagy rozslisztet a 
fönti aránynál nagyobb mennyiségben használtak 
föl, tilos forgalomba hozni, kivéve, ha az alább 
megállapított kivétel alá esik. A megfelelő arányú 
keverékből előállított kenyeret, kenyérneműt vagy 
más süteményt, ha súlya, kisülve, 50 grammnál 
nagyobb, csak a sütés befejezésétől számított 24 
óra eltelte után szabad forgalomba hozni. A ke
verés arányára vonatkozó rendelkezést a belügy
miniszter, a törvényhatóság első tisztviselőjének 
fölterjesztésére, a magánháztartásokra is kötele
zőnek állapíthatja meg.

— K in ek  j á r  s e g é l y  ? A behívónak 
hozzátartozóinak segélyezése, a rokkantak járan
dóságai és az elesettek özvegyeinek és árváinak 
ellátása az egész társadalom egyik égető gondját 
alkotja. Mindenkit a lehelő leggyorsabb úton kell 
állami segélyben részesíteni: ez a főcél. Sajnos, 
csak nagy erőfeszítéssel valósítható meg, mert az 
érdekeltek nagy tömege a már megállapított se
gélyek mértékéi és azt a módot, amellyel a se
gélyek megkaphatók, sem ismeri. Ezt a tájéko
zatlanságot van hivatva megszüntetni a »Kinek 
já r segély?* című füzet, amely most jelent meg 
a könyvpiacon. A kis füzet valóban hézagpótló, 
amennyiben könnyen áttekinthetően, rövid feje
zetekben magyarázza meg. hogy kinek mily címen, 
mily mértékben jár segély s miként szerezhető 
meg Külön tárgyalja a füzet a behívónak hozzá
tartozói segélyezésére vonatkozó szabályokat, a 
rokkanlak járandóságaira és az elesettek özve
gyeinek és árváinak ellátására vonatkozó rendel
kezéseket. Egyszerű és világos példákkal magya
rázza meg a segélyösszeg nagyságái, megtanít 
bennünket arra, mikor kezdődik és meddig tart 
a segélyezés, hogy jelentkezzünk a segélyért, hogy 
fizetik a segélyt. Elénk tárja, hogyan állapítják 
meg a rokkantak ellátására való igényt, tábláza
tosán bemutatja a rokkantsági nyugdíj összegét, 
a sebesülési pótdíjat s megmagyarázza az eleset
tek hátramaradottjairól szóló intézkedéseket. Meg
találjuk a könyvecskében az özvegyi nyugdíjösszeg 
kimutatását, külön a legénységre, altisztekre és 
tisztekre vonatkozóan. Az ügyesen szerkesztett 
könyvecskét, a törvények és rendeletek alapján, 
Pongrácz Jenő dr. ismert fővárosi jogi író állí
totta össze, rendkívül áttekinthetően és világos, 
népszerű magyarázatokkal. A könyvecske legfőbb 
érdeme, hogy olcsó, mindenki könnyen megsze
rezheti. Példányonként ára 20 fillér. Kapható 
Joerges A. özv. és íia könyvkereskedésében.

— A háborús Németország1. Ismerjük-e 
vájjon nagy szövetségesünk életéi a háború alatt ?

Látjuk-e egészen azt a titáni harcot,’ amit ezer 
meg ezer kilométeres frontokon, a tengereken és 
a levegőben visel? Ismerjük e. hogyan él a hó- j 
dított földek tizenegy millió lakója, látjuk-e. mint , 
dolgozik, vár, lelkesedik az ollhonmaradt német } 
nép? Be kell vallanunk, hogy mindezekből ala
posan, igazán, teljesen semmit sem ismerünk. A 
világhírű svéd utazónak, Svon Hedinnek Egy 
harcban álló nemzet c. könyve tehát nekünk 
külön is hatalmas szenzáció. Személyes átélések 
alapján, bravúrosan mulatja meg a németek há
borús életének olyan részleteit, miket csak a 
zseniális Sven Hédin vehetett őszre. Olvassuk el 
ezt a könyvet, mert csak akkor lehetünk igazán 
büszkék nagy szövetségesünkre. A könyv, melyből 
mutatványt tárca-rovatunkban közlünk, az Athe- 
naeum kiadásában jelent meg s 1 K-ért lapunk 
kiadóhivatalában kapható.

— Modern K önyvtár. Ennek a példátlanul 
népszerű és ellerjedt vállalatnak újabban megint 
három füzete jelent meg. Az első Lpton Sinclair- 
nek. az amerikai pénzhajhászó élet speciális író
jának és ismerőjének grandiózus regénye: Az ipar- 
báró. Az iparbáró egész életét a milliókért 
folytatott harcnak szenteli. Harcnak lekinti a sze
relmet is s ez a végzete, mely hatalma tetőpontján 
sújt le reá. Mikor New-York leggazdagabb embere 
lesz, tudja meg, hogy az a leány, aki most ked
vese, egy régebbi viszonyának gyümölcse. Rohan 
a viharos tengerre s ott pusztul el, akkor, amikor 
elérte élete nagy célját. A regény végtelenül le
bilincselő olvasmány. A második füzet Karinthy 
Frigyes és Ernőd Tamás ünnepesti történetét, A 
vándor katonát hozza. Mély, igaz költészet van 
benne, intim mélységével, hangulatával a szín
padra kívánkozik. Mint olvasmányban is érvé
nyesül benne mindaz a poézis. amit a szerzők 
beléálmodtak. A harmadik füzet Richard Harding 
Davis: A Vöröskeresztes leány és egyéb elbeszé
lések. Hibákat, társadalmi kinövéseket tesz nevet
ségesekké a szerző s mesterien jellemez egyeseket 
és társadalmi osztályokat. A főelbeszélés mellett 
különösen a Németek betörése Angliába c. elbe
szélésre hívjuk fel az olvasók figyelmét. A Modern 
Könyvtár Gömöri Jenő  szerkesztésében, az Athe- 
naeum  kiadásában jelenik meg s egyes számai 
lapunk kiadóhivatalában kaphatók.

— A nagy  háború Írásban és képben. 
Ezen a címen legközelebb egy nagyszabású füze
tes-vállalat indul meg, amely a most folyó hábo
rút fogja ismertetni nagy vonásaiban épúgy, mint 
érdekfeszítő és izgató epizódjaiban. A munkát a 
mi hadseregünk és a szövetséges német hadsereg 
legkiválóbb szakírói Írják, akik a hivatásukból 
merített világos megértés és megítélés fonalán 
mély bepillantást fognak nyújtani a háború lefo
lyásába. A könyv a nagyközönség részére készül, 
amely áhilozza a világdöntő események hiteles 
megismeréséi és amely bizalommal Ingadja majd 
ezt a munkát, melyet a leghivalollabbak a magyar 
közönség számára alkotnak. »A nagy háború Írás
ban és képben* című munka nemcsak hiteles és 
amellett mindenkitől megérthető, kitűnő szövegé
vel, hanem rendkívüli képdiszével is elsőrangú 
irodalmi emléke lesz a nagy időknek. Szemtanuk 
adatai alapján megfestett kb. 100 nagyalakú színes 
és egyéb csatakép mint külön inümolléklet, to
vábbá kb. 1000 eredeti harctéri fényképfelvétel, 
madártávlati és egyéb térképek, a csaták lefolyá
sát magyarázó tervrajzok slb. fogják a munkát 
nemcsak díszíteni, hanem illuszlralive magyarázni 
is. A munka két vaskos kötetben, 800 oldalnyi 
terjedelemben jelenik meg az Alhenaeum kiadá
sában és könnyebb megszerozhetés céljából lapunk 
kiadóhivatalában ötven füzeiben is kapható, fü
zetenként 40 filléruyi árban.

— Alvásközben zavartalanul folyik a száj- 
üregben visszamaradt étel fölbomlása és táplálé
kot ad számtalan baktériumnak, amelytől éppen 
a szájat, a testnek kapuját kellene legjobban meg

védeni. A fog és száj rendszeres gondozásával 
elháríthatjuk a difteritisz, tífusz, tuberkulózis, ko
lera stb. fertőzésének veszedelmét. A száj tisztán
tartására és a fog gondozására ajánlhatjuk az 
orvosoktól 27 év óta ismert és kipróbált Sarg-féle 
Kalodont-fogkréinet és szájvizet. A Kalodontnak 
kellemes ize van, antiszeplikus hatású s gyógyszer- 
tárakban, illatszerüzletekben és drogériákban, úgy
szólván minden szakbavágó üzletben kapható.

Kolera ellen a legbiztosabb 
óvószer a kónes gyiigyi gyógy- ós bor- 
viz. Kapható az egyedül elárusítónál, 
Greguss Antalnál.

NY1LTTÉR.
F. rovat alatt közlőitekért nem felelő* a rzerk.

SELM EC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. K IR. VAROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

1313. szám 1916. vt.

Hirdetmény,
A g é p já ró m ü v e z e tő k e t elökész itő  X. re n d es  tan fo ly a m  

m eg h ird e té se

A gépjárómű vezetőket előkészítő X. rendes 
tanfolyam az 1915. évi március 15-től 1015. évi 
május hó 6-ig terjedő időben fog megtartani.

Az automobil a közúti forgalom lebonyolí
tásánál hazánkban is immár számottevő tényező 
s ennélfogva fokozott gondoskodásra van szükség 
az irányban, hogy mindamellett, hogy a gépjáró- 
művezelők közül, a háború következtében történt 
behívások folytán, igen sokan tényleges katonai 
szolgálatra vonullak be, a gépjáróművek vezeté
sére kellő számú oly egyén álljon rendelkezésre, 
aki a gépjárómű vezetésének elméleti és gyakor
lati részével teljesen tisztában van és a gépnek 
magának, valamint összes alkotórészének szak
szerű ismeretével bir.

Ily vezetők kiképzése a fentebb említett 
tanfolyam célja, hogy ezzel a tanfolyamon részt 
vevők elméleti és gyakorlati oktatás útján rend
szeres szakképzettséget nyerjenek.

A gépjáróművezelőket előkészítő tanfolyam 
igazgatóságától a X. rendes tanfolyam megtartá
sára vonatkozólag kibocsátott »Felhivás« tartalma 
a rendőrkapilányi hivatalban tekinthető meg.

Selmecbányán, 1015. február 19-én.

Horváth Kálmán,
kir. tan., polgármester.

885. sz. 1915. rkp.

Hirdetmény.
Sclinoc és. Rélabánya város térülőién az 

ebveszetiség megállapíthatván, az 1888: VII. t..-c.
40.000 sz. v. h. 188. yj-a alapján 40 napi ebzár- 
latol rendelek el. Ebben az időben minden kutyát 
megkötve kell tartani vagy pedig szájkosárral el
látva, pórázon vezetni.

Figyelmeztetem a város közönségét, hogy az 
e rendelet ellenére szabadon járó kutyák kiír
tainak és tulajdonosaik ellen, az I8H8. VII. t.-o. 
(18 §-a alapján, a kihágási eljárás meg fog indíttatni.

Selmecbányán, 1915. évi február hó 21-én.

Morávek Antal
r. főkapitány.
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1814. H. Sí. eln. IS.—1915. szám

Bevonulási póthirdetmény.
A népfelkelésre kötelezetteknek az 1886. évi 

XX. törvénycikk alapján történt általános behívása 
folytán azok az 1878., 1879., 1880., 1881. és 188:;. 
évben született, népfelkelésre kötelezeti magyar 
állampolgárok, kik az 1914. évi november 16-161 
december 31-ig terjedő időben megtartott nép- 
íölkelési bemutató szemlén vagy a későbbi utó- 
bemulatószemlén népfölkelési fegyveres szolgálatra 
alkalmasaknak találtattak, az 1915 évi január 
havában 400/eln. 18. szám alatt kiadott bevonu
lás: hirdetmény rendelkezéseitől eltérőleg nem  
1915. évi március 1-én, hanem 191Í évi m árcius 
hó lö-én — amennyiben névszerint felmentve 
nincsenek, a népfölkelési igazolványi lapon feltün
tetett m. kir. honvédkiegészitő. illetőleg cs. és kir. 
kiegészítési kerületi parancsnokság székhelyére 
népfölkelési tényleges szolgálatra bevonulni tar- 
loznak.

A fent megjelölt évfolyamokhoz tartozó és 
a szatmárnémeti, besztercebányai, kassai és egri 
m. kir. honvéd kiegészitőparancsnokság területén 
tartolt bemutatószemle alkalmával alkalmasaknak 
osztályozott azok a népfölkelésre kötelezettek, 
kik a népfölkelési igazolványi lappal el nem lát
tattak, születési évfolyamukhoz képest a fent meg
jelölt időben a tartózkodási hely honvéd kiegészitő- 
parancsnokságához vonulnak be.

Azok a népfölkelésre kötelezettek, kik az 
iglói, munkácsi, ungvári és máramarosszigeli m. 
kir. honvéd kiegészitőparancsnokság területéről i 
népfölkelési tényleges szolgálatra még idő előtt ! 
behivattak, de később »bizonytalan időre* szabad- ( 
ságoltattak. abban az esetben, ha időelőtt behívó- j 
jeggyel népfölkelési fegyveres szolgálatra be nem 
hivatnak, szintén a fent említett időpontban tar- I 
toznak bevonulni.

A bevonulók bevonulásuk alkalmával lehe
tőleg meleg takarót, meleg alsó- és felsőruhát, 
meleg harisnyát, liósapkát. meleg keztyüt, újjas- 
meilényt, téli kabátot, erős lábbelit és hátizsákot, 
de mindeneseire evőeszközt, evőcsészéi és 2 napi 
élelmet hozzanak magukkal.

A bevonulás alkalmával a népfölkelési iga
zolványi lap birtokosa a vasutakon harmadik 
(gőzhajón második) osztályon ingyen utazik; ez a 
népfölkelési igazolványi lap azonban a vasúti-, 
gőzhajó-állomáson jóval a vonat vagy hajó elin
dulása előtt az állomás jegypénztáránál lebé- 
lyegzendő.

Azokat az alkalmasaknak talált népfelkelésre 
kötelezetteket, kik részére népfelkelés'! igazolványi 
lap nem állíttatott ki, a községi elöljáróság in
gyenes vasúti utazásra jogosító igazoló-jeggyel 
látja el. (Védtörvényut 111. rész 29. §.)

Az a behívott népfelkelésre kötelezett, aki a 
kitűzött határidőre és helyre be nem vonul, kar
hatalommal vezettetik elő s a katonai behívás 
iránt tanúsított engedetlenség megbüntetéséről 
szóló 1890. évi XXI. t.-c. 4. §-a értelmében 2 évig 
terjedhető börtönnel büntettelik.

A ra. kir. honvédségbe vagy a cs. és kir. 
közös hadseregbe önként belépni óhajtó népfel
kelésre kötelezett a tényleges szolgálatra történt 
bevonulása után csak ahhoz a csapattesthez 
kérheti felvételét, ahová mint népfelkelésre köte
lezett beosztását nyerte.

Kell 1915. évi február havában.

Sztancsay Miklós
főjegyző, katonaügyi előadó.

951. sz. 1915. rkp.

Hirdetmény
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter úrnak 

1915. évi február hó 9-én 292 B. eln. szám alatt 
kelt rendelete szerint a hadvezetőség utasítására 
a miskolci tábori szállitásvezetőség körletébe 
tartozó alább felsorolt vonalakon az igazolvány

kényszer további intézkedésig a hadimenetrend 
szerinti postavonatokra és az összes közlekedő 
vonatokra is kiterjed.

1. Kassa-Abos-(.sorba, az összes elágazó 
vonalakkal,

2. A bős- Orló-Neusandez,
3. Eperjes-Bártía.
4. Miskolc-Kassa,
5. Miskolc-Torna-Kassa,
6. Szepes-Mecenzéf (Ferenctelepj.
7. Mezőnyékládháza-Mezőlaborc-Zagroz,
8. Tőketerebes-Varannó,
9. Kassa- Légén ve- Alsómihályi,
10. Horaonna-Takcsánv.
11. Szerencs-Hidasnéineli.
12. Sátoraljaújhely Csap-Sianki.
Az ezekre a vonalakra szükséges igazolványok, 

a hadvezetőség intézkedése folytán, az oda- és 
visszautazásra 14 napra való érvényességgel 
állíthatók ki.

Selmecbányán, 1915. évi február hó 23-án.

tik be, a kir. pé n z ügy igazgatóság a mulasztóval 
szemben a szabályoknak megfelelően já r  el.

M. kir. pénzügyigazgatóság.
Ipolyság, 1915. évi február hó 23-án.

Kegye Sándor, 
kir. tan.. pénzügyigazgató.

H I R D E T É S E  K.

Az alsó rózsa-utcai Trauer- 
féle házban egy udvari szo
bából és konyhából álló lakás 
folyó évi május 1-étöl kiadó. 
Felvilágosítást Balás Hugó 
: : dr. zárgondnok ad. : :

Morávek Antal,
r. főkapitány.
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Hirdetmény
a  jö v ede lem adó  a lá  eső adózók jövede lm i v a llo 
m á sá n a k  b e a d á s á r a  k itű z ö tt  h a tá r id ő n e k  m eghosz- 

sz a b b itá sa  tá rg y á b a n .

A jövedelemadó 19 iő. évre szóló kivetésé
nek megindítása tárgyában folyó évi február hó 
6-án kiadott 3066/915. számú kürrondelelemhez 
csatolt hirdetmény szerint az adózók jövedelmi 
vallomásaikat 1015. évi február hó 28-áig be
zárólag tartoznak az illetékes elöljáróságnál 
(városi adóhivatalnálj benyújtani.

1. A nagyméllóságú m. kir. pénzügyminisz
tériumnak 1915. évi február hó 22-én kelt 21203/ 
915. számú rendelete értelmében ezt a  határidőt, 
a hadiállapot folytán felmerült nehézségekre 
való tekintettel, fo lyó évi március hó 31-ig bezá
rólag meghosszabbítom, azokra az adózókra 
nézve, akik  folyó évi február hó 28-ig  bezáró
lag annál a községi elöljáróságnál (városi adó
hivatalnál), melynél vallomásukat a már kiadott 
3066/915. számú hirdetmény 2—6 pontja szerint 
beadni tartoznak, szóval vagy írásban bejelentik, 
hogy jövedelm i vallomást ad n i szándékoznak, 
de csakis m árcius havában állíthatják ki és 
adhatják be.

2. Ilyen  bejelentés esetében az illelö adó
köteles, ha vallomását 1915. évi március hó 
végéig akár az illetékes községi elöljáróságnál 
(városi adóhivatalnál), akár közvetetlenül a kir. 
pénzügyigazgatóságnál benyújtja, az 1909. évi 
X. t.-c. 36. §-ában emiilelt 1°  0-os pótlék fize
tése alól menekül.

3. A fentiek szerint írásban tett bejelentés 
vagy szóbeli bejelentés esetén az arról felveit 
jegyzőkönyvet köteles a  községi elöljáróság (vá
rosi adóhivatal) a  többi adóköteles felek részé
ről benyújtott vallomásokkal együtt a pénzügy- 
igazgatósdghoT. beterjészteni.

4. Ha pedig e bejelentés dacára a val
lomást ív folyó évi m árcius hó végéig sem ada-

A H onvéd-utca I 50. szám ú házban egy  
3 szobából, konyhából stb . álló u t c a i  
l a k á s  m ájus hó 1-től k ia d ó .  Bő
vebbet az o ttan i házban vagy a tu la j
donosnál S e i d e l  Á g o s t o n n á l  
: Lövész-utca II 14. számú házban. :

két emeleti lakás s egy 
műhelynek i alkalmas 
földszinti szoba az Ópostán.

A Z s ig m o n d y - u t c a  71. s zá m ú  
h á zb a n  egy 3 szo b á b ó l é s  m el-  
■■ lé k h e ly isé g e k b ő l á lló  la k á s  ■■
május e lse jére  kiadó.

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl

jak a
K  A I S E R
m e ll -k a r a m e llá it  a h á ro m  fe n y ő v e l.
Millió ember használja a

rekedtség, katarus, elnvál- 
kásodás, hörghurut, fájós 
nyak. valamint meghűlés

elkerülése ellen. 

6 100  közj. hitel, orvosi és 
magánosok bizonyítványai 
a biztos eredményt igazol
ják. Igen egészséges és jóízű 
bonbonok. Csomagban 20 
és 40 fiit. Dobozban 60 fi!l. 
Kapható: M árkus M. cuk
rászdájában. M lkovényl 
Á. és M argótsy  J . ö rö - 
k ö s t l  gyógytáraiban S e l 
m e c b á n y á n .  W alko J 
K. és S z en tis tv án y i A.

G ö ln ic b á n y á n .
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Jó tűzifát a közönségnek
:!: A  k ö z le k e d é s i a k a d á ly o k  m e g szü n é- :!: 

sé v e l ism é t p o n to san  (2—3 nap alatt) s z á ll íth a tó  i
2 méter bükk . . . .  1 7  K 
2 méter tölgy és cser 1 5  K

M e g re n d e lh e tő : JO E R G E S  Á G O S T  Ö Z V E G Y E  É S  F IÁ N Á L . 
'HTeisz Adolf T ó p a t a k .
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Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1915


