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Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
------ N y llt tó r  d ija  s o r o n k é n t 2 0  f i l l é r . ------

Fele lő s  szerkesz tő  : 

P A U L O V IC S  IST V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezeló

Jo e rg es  Á gost  özv eg y e  és fia
céghoz intézendők,

hova az összes pénzküldemények is küldendők.

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

Az új
Magyarország.

A harctérről egy egészen új Magyar- 
ország fog hazajönni. Az új poéta, az új 
író, az új művész, az új tudós, az új katona, 
az új politikus. Hivatásának, foglalkozá
sának világdöntő harcokban megedzett s 
átformálódott új munkása valamennyi. Min
den eddigi sablontól eltérő, új gondola
tokkal, új színekkel, új érzéssel, új bátor
sággal, akaraterővel és munkakedvvel fogják 
megalapozni Magyarország második ezred- 
évi életét.

„Akit a háború meg nem öl, egészsé
gesebbé teszi,w — mondja Bismarck. Máris 
érezzük, hogy egészségesebbek lettünk. 
Egészségesebbek öntudatban, önbizalomban, 
gyakorlatias gondolkodásmódban. Sok min
dent látunk ma már érthetetlen kishitűség
nek, pipogyaságnak, nemzetrontásnak, ami 
még alig pár hónappal ezelőtt általánosan 
respektált irányítója volt életűnknek. A kö

zelmúlt Magyarországban, különösen ellen
zéki részről, nem egyszer találtak liangos- 
szavú hirdetőkre olyasféle nézetek, hogy 
gyöngék vagyunk, hogy nemzetünk oldott 
kéve, hogy a párt viszály kodás és a nemzeti 
gyűlölködés képtelenekké tesz bennünket 
minden egységes akcióra, hogy nemzeti 
érzésünk eltompult s az egész magyar élet 
idegen befolyások martaléka lett és hogy 
szellemileg is, anyagilag is egyaránt pusz- 
tulóban vagyunk. Megadással tűrtük a leg
súlyosabb invektivákat s akárhány neki
búsult magyar azt tartotta, hogy legjobb 
tétlenül, összetett kézzel várni, amit az el
kerülhetetlen sors reánk mér.

Természetes, hogy nem az egész nem
zet volt ebben a hangulatban s közelsem 
a zöme: a nép, melynek egészséges leiké
hez az efféle beteges lemondás különben 
sem tudna hozzáférkőzni. Hanem benne volt 
ez a hangulat az értelmiség egy jelenté
keny részében, mely azután hazafias felada
tának tekintette, hogy a maga keserű rezig- 
nációjának minél több hívőt toborozzon 
össze.

És ma? A világháború viharában egy

szerre visszakaptuk nemzeti öntudatunkat, 
bizalmunkat, eröérzetünket. Visszakaptuk, 
eleddig nem ismert, el sem képzelt ará
nyokban. Huszonnégy óra alatt erőssé, 
naggyá, félelmessé nőtt a magyar nemzet. 
És azóta folytonosan nő : belső erőben, 
külső tekintélyben egyaránt. A pártviszály- 
kodás úgy eltűnt, a nemzetiségi választó
falak úgy összeomlottak, mintha Magyar- 
ország életfáját pártoskodás és faji ellen
kezés sohasem sorvasztotta volna. Nemzeti 
érzésünk az egekig lobban s meglátja fé
nyét az egész világ. A honpolgárok faji 
különbség nélkül kelnek versenyre a haza 
védelmében, a háború csapásainak és szen
vedéseinek a leküzdésében. Katonáinkat a 
háború legvitézebb harcosai közt emlegetik 
s a polgárság lélekemelő, fenséges példá
ját adja áldozatra készségének. Erkölcsiés 
anyagi erőnk könnyen állja a legkeményebb 
próbákat is.

Ilyen nemzetnek, ilyen országnak, 
melynek vezetése Európa egyik legnagyobb 
államférfiúi zsenijének a kezében van, csak 
győznie lehet. Aminthogy győzni is fog s 
diadalmasan jön haza a csatamezőről az új

S ú g h a t . . .

Súghat az álljon?
Jltéla regédet,
Jltámoros rózsáig 
illa ta  érhet,
Szállhat a felhő 
Cangv fuvallatja:
Énnekem öt már 
Vissza nem adja!

Éghet a hajnal 
já tsz i sugára,
9nthet a hársfa 
álmatag árnya,
Zsonghat a tónah 
Csillanó habja:
Énnehem öt már 
Vissza nem adja!

Jíorczccj Sános.

ezüstkoszorú
Irta: K anizsai F erenc.

llát igen úgy vo lt,. . .  a mi kis kompániánk 
izgatottan készült valami rendkívülire. Mire támadt 
délután, hogy Budapestről titokban ideérkezett egy 
színházi kapacitás, aki Flórát, a társulat drámai 
hősnőjét, ma este meg akarja nézni és ha úgy 
találja, szerződteti és elviszi.

Én, mint a meghitt kis társaság bizalmasa, 
sietve rohantam Flóráékhoz.

Otthon voltak. Kedves, háromszobás lakás. 
Odatartozik Adél, a művésznő húga, zongora- 
tanárnő; meg a nagymama. Férfi csak egy van a 
családban: Józsika, ötéves fiú. Apja nincs. Nagy
mama mindig azt feleli neki. hogy odafünt lakik 
a csillagok között. (Na igen, még Borcsa. a hű 
cseléd, aki Józsikát dajkálta, most pedig szakács
nő és szobalány egy személyben.)

— Ejha, mit keresel itt?  — kérdezte Flóra.
Hiszen Márika ilyenkor sétál. Titeket ritkaság 

külön látni . . .
Bereferáltam a hirt.
Nagy öröm. Flóra a nyakamba borul. Kérlek, 

nincs benne semmi. Barátság volt az. őszinte: 
annál inkább, mert hiszen Flóra boronáit össze 
engem Marikával és ő a mi későbbi boldog há
zasságunk szerzője.

Kiég abból annyi, hogy hordárt kellett hív
nom, becsaptuk az ezüst eszeájgot a zálogba,

mert Flóra a második felvonásban, tekintettel a 
rendkívüli alkalomra, nem akarta nélkülözni azt 
a gyönyörű toalettet, mely készen van ugyan, de 
a szabónő csak száz kroncsi fejében hajlandó 
hazaszállítani. Már beletörődött, hogy átalakítja 
egy tavalyi loaletjét. Sikert az itteni közönség 
előtt abban is aratna, hiszen nemcsak művészi 
elismerésben részesül, de társadalmiban is, mert 
bár virágzó, nagyon szép asszouy, szinte egy 
családapa komolyságával gondoskodik övéiről 
és egy szó sem fér tisztességéhez. Meg aztán ott 
van gardedámnak a kisfiú, akiben csodás átörök
léssel él az atyja jelleme, ösztönös éleslátása és 
nem tehet látogatási, kivált nem jöhet uzsonnára 
se színész, se »privát,« akiről egyszer kijelenti a 
hátuk mögött:

— Csúnya néni, csúnya bácsi.
Százhúsz koronát csikartam ki a zálogostól,

majd kocsin a hordárral a szabómühelybe haj
tattam, lefizettem a száz kroncsit és húsz perc 
alatt átadtam a pompázó toalettet. (A hordárt, 
meg a kocsit én fizettem ki, maradi egy korona 
negyvenem.)

— Hát le hol csavarogtál? Vártalak a sé
tányon! — ripakodolt ráin Marika, aki sirva rohant, 
mialatt távol voltam, Flóráékhoz, hogy eltűntem, 
elhagytam, hűleien lettem. Csupa tréfából azt 
füllentették neki, hogy egy szép asszony számára 
viszek egy kosztümöt.

Persze, kitört a béke.
Flóra a maradék húsz kroncsi folytán nem
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Magyarország, a nemz *.t fiatalsága, melyre 
nemcsak a természet rendje szerint vár az 
ország jövendő sorsának intézése, hanem 
most már azért is, mert ő hozza magával 
azt az új lelket, mely a világháború után 
következő életet be fogja tölteni.

Selraec- és Bélabánya szab. kir. bá
nyavárostörvényhatósági bizottsága, Ivánka  
István  főispán elnöklésével, folyó hó 9-én 
tartotta március havi rendes közgyűlését.

Lefolyásáról szóló részletes tudósítá
sunk a következő:

Elnök: Ivánka István  főispán; jegyző: Sztan- 
csay Miklós városi főjegyző.

Jelen voltak: Állmán Imre. Arthold Géza. 
Ács József, Árkosi Béla, Balás Hugó dr., Barlai 
Béla dr.. Bencze Gergely. Csányi Oltó, Dobó Sán
dor, Dobrovits Mihály, Dukász Gyula, Dutkó Já
nos. Engel Zsigmond, Ernst Zsigmond, Farbaky 
István, Fizély Károly, Greguss János, Grillusz 
Emil. Haverla József, Hlavathy József. Horváth 
Kálmán, Kapp Jakab dr., Káhlich Károly, Király 
Ernő, Kőrös László, Láng Károly, Lestyánszky 
József. Miklósy Zoltán dr.. Oszvaldt Gusztáv, 
Pachmayer János, Bappensberger Vilmos, Siposs ' 
Ferenc, Strócz Lajos, Székely Vilmos, Sztancsay * 
Miklós, Tandlich Ignác dr.. Timkó Pál, Vas Antal 
dr.. Vitális István dr.. Vörös Ferenc, Zólomy 
Imre és Zsámbor Pál törvényhatósági tagok.

Jelen volt a közgyűlésen Czobor László ! 
országgyűlési képviselő is.

Az elnöklő főispán üdvözli a biz. tagokat s 
a megjelent országgyűlési képviselőt, a következő 
nagyhatású s nagy tetszéssel fogadott megnyitó
beszédet mondta:

, Tekintetes városi Tör vényhatósági Bizottság!
A naptár szerint már itt volna a tavasz, de 

a valóságban, az elmaradt igazi tél helyett, a 
tavaszelő íme télutót játszik.

nyughatolt, amig mindnyájan föl nem kereked
tünk és el nem költött ránk tizenöt kronodoxot. 
Marika mellettem ült:

— Van pénzed, üregem?
— Van, - hazudtam, mert ismertem Flórát 

és tudtam előre, hogy a keltőnk számláját a 
kocsi- meg a hordárköltség fejében erőszakkal is 
kifizeti. Azt hiszem, majdnem ráfizetett. Biztattam 
Marikát, hogy csak egyék Kuglert, amennyi belefér.

Nem képzeltem, hogy pillanatnyi gazdag
ságom lálszatának kiütésével pár óra múltán 
mily és mekkora zavarba jutok.

Teljes létszámban felvonultunk az előadásra. 
Flórától percentes másodemeleli páholyt kaptunk: 
Márika és Adél közt ültem és onnét néztük 
Flóra sikerét. Csak az első (elvonás során kapott 
vagy tiz nyillszini tapsot. Aztán függöny elé 
hívták sokszor és közben felnyujtotl neki a szín
házi szolga egy ezüstből való, óriási babérkoszorút. 
Erre öt vaslaps következett.

Szünet közben persze mind a hárman le
rohantunk az öltözőjébe, csak nekem kellett az 
ajtó előtt kissé ácsorognom. amig Flóra a szen
zációs toalettel fölveszi. Marika hitt be: '

Bejöhetsz.
Gratulálni akartam, de Flóra félbeszakított:
— Ernő pajtás, széles kedvem van . . . 

Szeretném kirúgni a csárda oldalát. így, ahogyan 
vagyunk, együtt vacsorázunk . . . Nálam van még 
három korona . . . Marika azt mondja, teli vagy 
dohánnyal. Légy gavallér.

Azért ez mégis csak március már. A rügy
fakasztó, szabadságvágykeltő március. S ha itt,

' ebben a tengerszínfeletli magasságban, rügyet még 
I nem fakaszt is, de a  szabadságvágy, bármily ma

gasságban, bármily vastag hóréteg alatt is, él és 
éled mindenkor.

Március 15-ikét csak pár nappal előzzük 
; meg e gyűléssel. Illő, hogy róla már ez alkalom

mal is megemlékezzünk.
Március 15-ike többszöri nagy, nevezetes 

események napja a világtörténelemben is. Hájik 
azonban csak az 1848-iki március 15-ike emlé
kezetes. E napot tekintjük utolsó szabadsághar
cunk első napjának, ragyogó virradatának. S ezzel 
szemben augusztus 13-ikát az utolsónak, a vilá
gosi alkonyatnak, mely után egy álkoseinlékű 
sötét éjszaka következett.

E két időhatár közé ékelt idő pedig a ma
gyar nemzet történetének csodás, héroszi kor- i 
szaka. Tele ragyogással, fénnyel, dicsőséggel, de ' 
sok gyásszal és nagy tanulságokkal is. S nekünk j 
se a dicsőségei, sem a gyászt, sem a tanulságokat j  
nem szabad felejtenünk. És miután mindezek ' 
emlékét a 48-as március tizenötödikének kultusza 
zárja magába, habár nem hivatalos ünnep is e j 
nap, a magyar nemzet mindenkor hazafias kegye
lettel ünnepli. S kell is, hogy ünnepelje, míg nem- j 
zet lesz a magyar a hármas bérc és négy folyam 
közén.

Volt idő, mikor e nap ünneplése a dinasztia 
és a bitor osztrák hatalom elleni tüntetés szelle
mében történt. Ez idők, hála Istennek, letűntek.
A király és a nemzet megértette egymást, meg
békélt, kiegyezett. S ma, a mi ős ellenségünkkel 
szemben, magyar és osztrák h derők csodahősi
ességgel küzdenek és véreznek az ősz Kárpátok 
honvédő ormain.

A 48-as nagy idők március 15-ikéje óta ily 
nevezetes március 15-ike még nem volt, mint a 
mostani még nagyobb időké. Ünnepeljük tehát, 
de emlékezzünk és okuljunk is. Okuljunk kölcsö
nösen. Mi, magyarok is, nemzetiségeink is, az 
osztrákok is, sőt maga az uralkodóház is.

Túlnan és ott fönt is lássák be végre, hogy 
az osztrák császárnak leghűbb szövetségese a

— Tévedés — dadogtam, egy koronám van 
és még valami . . .

Flóra rámnézett:
— Maradj itt; a hölgyek takarodjanak ki 

egy percre.
Kimentek.
Flóra a váltamra tette a kezét:
— Ernő. a harmadik felvonás közben vagy 

akár most mindjárt, el tudnád zálogba helyezni 
ezt az ezüstkoszorúi?

— Nincsenek nyitva a zálogházak.
— Az mindegy. Valami privátoL csak találsz?
Jól van. Csomagoltasd be azt a koszorút,

| mintha hazaküldenéd és én majd, add ide azt a 
! három krónl, hozok magammal addig egy konflist. 
! A portással adasd ide a becsomagolt koszorút.

Majd csak akkor jövök érte, amikor találtam 
| valakit, aki kölcsönt ad rá.

Nyakamba vettem a várost. Áldozalrakész 
! kiadómra gondoltam, kérek tőle száz krónt, most 
! nincs előlegem és a koszorú is megmaradhat. 
; Kerestem otthon; a felesége még ébren volt és 

azt mondta, nagyon lekötelezem, ha előkerílem 
i az urát és hazakergetem. Vacsorára sem volt oda

haza. Kilenc óra tájt akadtam rá, az »Öreg fiúk 
törzsasztalánál«, egy nyárspolgári kiskocsmában. 

I Tárt karokkal fogadott, mellé kellett ülnöm, el- 
j  mondtam, mi járatban vagyok. Hogy őrült szük- 
| ségem van a pénzre.

— Adok, fiam, hogyne adnék . . .  De itt kell 
1 maradnod velünk.

magyar király s hogy a kettős monarchiának 
legbiztosabb, legnagyobb erőssége az egységes, 
szabad, önálló magyar nemzet. A magyar nem
zetnek pedig az Árpád-vér jogán uralkodó Habsburg- 
dinasztia s az ő császári jogara alatt élő nemze
tekkel való becsületes, paritásos egyezség és 
szövetség.

Abban a hitben és reményben, sőt abban 
az erős meggyőződésben, hogy az ezévi március 
15-ike köré csoportosuló nagy események végle
gesen élelrekeltik ezt az egyedül üdvözítő köl
csönös megértést, úgy köszöntöm innen e napot, 
mint a magyar nemzet állami szabadságának, 
régi függetlenségének, békés fejlődésének és bol- 

| dogságának új virradatját."

A poétikus beszéd elhangzása után áttért 
a közgyűlés a tárgysorozatra.

Horváth K álm án  kir. tanácsos, polgár
mester jelentése szerint a városi háztartás és 
közigazgatás folyó évi február havi állapota aka
dálytalan és rendes volt.

Tisza István gróf miniszterelnöknek a hozzá 
intézett bizalmi feliratra írt válaszát tudomásul 
veszi a közgyűlés.

A belügyminiszternek a városi szervezési 
szabályrendelet módosítása, illetőleg a városi állat
orvosi állás betöltése tárgyában leküldött rende
letére utasítja a közgyűlés a város tanácsát, hogy 
a városi szervezési szabályrendelet s az állat
orvosi állás betöltése dolgában folyó évi augusztus 
hó végéig javaslatot terjesszen elő.

Három rendbeli átirat tudomásul vétele után 
elhatározza a közgyűlés, hogy a február havi nagy 
esőzésektől a városi törvényhatósági utakon oko
zott rendkívüli károk pótlása végett, 95 ezer ko
rona állami segítséget kér a kereskedelemügyi 
minisztertől. Ha a miniszter a kölcsönt nem en
gedélyezhetné, engedje meg, hogy a város a szük
séges összeget a Selmecbányái pénzintézetektől 
vehesse kölcsön. Felhatalmazza a közgyűlés a 
város tanácsát, hogy a kölcsön felvételére vonat
kozó lépéseket legye meg, az utak helyreállítása 
dolgában pedig azonnal intézkedjék. Elhatározza 
a közgyűlés továbbá, hogy az erdei utak helyre- 
állítása végett 13.100 K rendkívüli segítséget kér 
a belügyminisztertől s a tanácsot a további intéz
kedések megtételére utasítja.

Elővettem a srófosabb eszemet és úgy leltem, 
mint aki örömest kap az alkalmon. Pezsgői ren
deltem és nagy vizespohárból köszöntöttem rá 
principálisomra.

Nekiereszletlem a hangomat. Mintha vezér
cikket diktálnék. Félóráig beszéltem, senki sem 
unta, mert teliraktam viccekkel, fordulatokkal. 
Sokat éljenezték a kiadót, láttam, hogy hízik, 
mily boldogan néz reám, hogy verebet fogathatnék 
vele, és miután még sok tréfát halmoztam ra
kásra: a feszültség kellő fokán a romantika lant
ját pendítettem meg. Hogy igazi üzletember; mert 
nemcsak az eszével, de a szivével is gondolkozik, 
íme, most meg fogom mutatni, mire képes. 
Kedves gazdám, nyúljon a zsebébe és adjon 
kölcsön, magyar becsületszóra, két darab száz
koronást a szegény Íródeáknak.

Micsoda? Kettői? Három a magyar,öcsém.
És egymásután háromszor, háromdecis po

hárban pezsgőt ürítettünk egymásra.
Megártott az öregnek . . . Szédült . . . Haza kellett 
vinni . . . Kelten fogtuk, be vele a kocsiba, haza 
vittem, átadtam pontosan a feleségének, és nyu
godtan, mert tudtam, hogy jobban lesz és pofo
nokon kívül egyéb baj nem éri.

De most már gyerünk a dohánnyal. Tiz óra 
mull és a koszorú is megvan. A harmadik fel
vonás derekára értem be. Flórának épp szünete 
volt, az Öltözőben várta jelenéséi és engem, mert 
az ügyelő szólt, hogy siessek hozzá.

Mikor meglátta a csomagol, megijedt.
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Az új nyugdíjszabályrendelet 45. $?-a s 
Horváth Kálm án  kir. tanácsos, polgármester elő
terjesztése alapján, titkos szavazással kimondja 
a közgyűlés, hogy Arlhold, Géza közigazgatási 
tanácsos, polgármester-helyettes, Vörös Ferenc 
tb. főjegyző, Kalm ár István  számvevő. Csiczka 
Sándor  karnagy és Érti Vilmos napidíjas, bár 
65-ik életévüket betöltötték vagy rövidesen be
töltik, a tényleges szolgálatban, a legközelebbi 
tisztujUásig, illetőleg 70-ik életévük betöltéséig, 
továbbra is megmaradhatnak. A nevezettek ezidő- 
szerint ugyanis még teljesen munkabírók s a város 
anyagi és közérdekei is követelik, hogy, a mos
tani háborús időben, munkabíró alkalmazottai 
sorában lehetőleg ne legyen változás.

A városi erdőmester 1914. évi évesjelentését 
tudomásul veszi s az erdőőri személyzetnek, a 
hadbavonull erdőőrök munkájának hű és pontos 
végzéséért, elismerését fejezi ki a közgyűlés.

Herczegh Bertalan  kir. tanácsos, nyugal
mazott államvasúti felügyelő Vihnyefürdő gond
nokává való megválasztásáért folyamodik. — Mi
vel, a háború miatt, a városi tisztikar egyetlenegy 
tagja sem nélkülözhető s így Vihnyefürdő gond- , 
noki teendőinek az ellátásával városi tisztviselő 
meg nem bízható, a közgyűlés Herczegh Bertalan  
kir. tanácsos, nyug. államvasúti felügyelőt, egye
lőre egy évre, Vihnyefürdő gondnokává választja, | 
azzal a kötelezettséggel, hogy május 15-től szép- | 
tember 10—15-ig. napi 10 K díjazással, állandóan 
Vihnyefürdőn köteles tartózkodni s a gondnoki 
teendőket ellátni. Kimondja azonban a közgyűlés, 
hogy a fürdő eladása esetén a megbízás azonnal 
hatályát veszti s az alkalmazás semmiféle nyug- 
díjigény támasztására sem szolgálhat alapul.

Több rendbeli ingatlannak névszerinti szava
zással való eladása után Dobrovils M ihály  városi 
mérnöknek, a Melropole szálló helyére tervezett ' 
bérpalota terveinek az elkészítéséért llOO K tisz- 
teletdíjat szavaz meg.

A kisbányai ev. egyház, az ottani iskola be
fedésére, 5000 drb. zsindelynek való fenyőépületfa 
polgári áron való kiadását kéri. — A közgyűlés 
a kérelmet teljesíti.

Paulik Károly Selmecbányái lakos az eddig 
bérelt Kremnicska nevű rétnek további 6 évre 
való bérbeadásáért folyamodik. — A közgyűlés ki
mondja, hogy a nevezett rétet, 1915. november

— Nem sikerült?
— Dehogy nem. De a pénzt kölcsön kaptam.
— Hát akkor maradjon nálad a koszorú. j
— Nem maradhat. Veszélyben fog forogni. '
— Nálam is. Majd Marikára bízzuk, vigyáz- j  

zon rá elsejéig.
Márika fent a páholyban könnyezve fogadott, 

hogy ily soká időztem Flóra öltözőjében. Majd 
észrevette rajtam a pezsgő- és szivarszagot. Hol 
voltam? Mit csináltam?

De aztán ő is ivott pezsgői a vacsorán, 
('.sémiben, elegánsan szórakoztunk virágdiszes 
asztalnál, fehérfalú szeparéban, cigány nélkül . ..

Jó kedvben mentünk haza. Flórát szerződ
tették Pestre, a jövő  szezónra . . .

Az ezüstkoszorút, mely vacsora közben az 
asztal közepét diszitelle. tényleg Marikára bíztuk, 
mint szolid, takarékos hölgyre . ..

Harmadnap elment hozzá Flóra és kérte a 
koszorút. Bevallotta, hogy rá van szorulva.

Aznap esle a Flóránál vacsoráztunk. Pom
pás, nagyszerű vacsora volt. F.gyszerre a szem
közti talon megpillantom a koszorút:

— Nini, hiszen nincs a zaciban szólok 
kedélyesen.

— Az csak álkoszorú — felelt Flóra kis 
szomorúsággal — talmi ezüstből, amit a külső 
látszat kedvéért adnak fel a színpadokon . .  . 
Húsz kroncsit s e m é r .. .  ('.sak a zaciban tudtuk meg.

&

1-től számított további ti évre, azaz 1921. október 
hó 31-éig évi 41 K bérösszegért újból bérbeadja, 
olyan föltétellel azonban, hogy ha a városnak a 
területre szüksége volna, a bérlő, minden kárté
rítés nélkül, azonnal köteles átadni.

Sümegit János kereskedő, Selmecbányái lakos 
az eddig bérelt vihnyefürdői »Bazár«-boltnak to
vábbi bérbeadását kéri. — A közgyűlés a bolt
helyiséget újabb 3 évre, 1917. végéig, évi 350 K 
bérért bérbeadja s a tanácsot a további intézke
dések megtételére utasítja.

Balogh László Selmecbányái lakos, cigány- 
prímás 300 K anyagi segítséget kér. — A köz
gyűlés a kérelmet teljesíthetőnek nem találja.

A közgyűlés vége délután 7*5 órakor.

Háziállataink és a háború.
Irta: Plochmann Emil kir. főállatorvos.

A mostani háborúban majdnem összes háziálla
tunknak olyan fontos szerep jutott, hogy nélkülük 
a háború sikeres keresztülvitele szinte elképzel
hetetlen.

Mint agrikultúr-állam az állatállomány meny- 
nyisége és minősége tekintetében határozott fö
lényben vagyunk ellenségeinkkel szemben. Kiapad- 
hatallannak látszik a számuk, ha elgondoljuk, 
hogy már a japán-orosz és a balkánháború ide
jében nálunk eszközölt óriási ló- és szarvasmarha
vásárlás és kivitel nagymértékben csökkentette 
állományunkat és még mindig telik.

A mostani húsdrágaságot is nem annyira az 
állatok számának csökkenése, mint inkább az 
üzérkedés lelkiismeretlensége idézi elő.

Magyarországból ezidőszerint a harcvonalban 
és a fuvarozásnál körülbelül egymillió ló van. Már 
augusztusban a hadbavonult lovakért több, mint 
200 millió koronát utaltak ki s azóta ez az összeg 
valószínűleg megháromszorozódott. — Hogy ezek
nek a lovaknak a galíciai és szerbiai fene
ketlen sárban, rossz uiakon, valamint a Kárpátok 
hóleple vidékein milyen sorsuk lehel, könnyen 
elképzelhető. Már az októberi esőzések idején 
százával hevertek a kidőlt lovak a harctéren. 
Ezek lulajdonképen csak addig pihentek, amíg 
a vasúton rendeltetési helyükre szállították őket, 
mert azután naponkint állag 80 kilométernyi utat 
teltek.

A harctéren nem igen van érkezés és mód 
arra, hogy a lovakat kellőképen tisztogassák s így 
a legnagyobb részük piszok-okozla bőrbán lal- 
makban szenved. — A sebek aránylag gyorsan 
gyógyulnak, de a ló kondíciójának a megjavítása 1 
nehezen megy, sok időbe kerül, mindamellett, 
hogy ilyen esetekben bő táplálékot kapnak. A 
gyógyíthatatlanoknak látszó lovakat a helyszínén 
azonnal kipusztítják.

Mindezekből láthatjuk, hogy a háború nem
csak az emberre, hanem az állatra nézve is nagy 
szenvedés, mert, bármennyire szereli és ragasz
kodik is a lovas a lovához, ritkán van olyan hely
zetben, hogy a lovát megfelelően gondozhassa. 
— A lovak gyorsasága, gazdájukhoz való hűsége 
számos emberéletet mentett már meg; sok ló 
maradi a harctéren sebesült gazdája mellett s 
messze elhangzó nyerítésével lelte ligyelmesekké 
az embereket, akik a sebesültekre így talállak I 
rá s szállították el őket.

Szerbiában történt, hogy egy lovasunk a 
mezőn egy lovat kipányvázva talált. Eloldotta 
kötelékét, felült rá, de a ló nem oda vitte új 
gazdáját, ahová ő akarta, hanem egy erdőbe, ' 
ahol az elrejtőzött szerbek elfogták. Emberünket 
jóformán ez a ló juttatta szerb fogságba.

Ha lovaink továbbra is az eddigi arányban 
pusztulnak, ami pedig valószínű, akkor jó lesz, 1 
ha 1 '/* millió magyar lóból */a millió marad meg.

A szarvasmarhának a háborúban való

jelentősége még a lóénál is fontosabb, mert ló 
nélkül a huszár még tovább harcolhat, de hús 
nélkül bizony ő sem. Hús tekintetében azonban 
nem lesz hiány. Béke idején évenkint átlag 1 '/, 
millió szarvasmarha kerül nálunk, közfogyasztás 
végett, levágásra. Ha minden harcosunkra két
szeres adagot számítunk, állományunkból egy 
évre akkor is kitelik. Sajnos, a gazdasági mun
káknál, mint igavonó, inkább érezhető lesz a hiánya.

A sertéshús, a zsír és szalonna élvezete, 
különösen télihadjárat idején, jó fűtő a zord 
időjárás viszontagságainak kitett emberi szervezet 
számára.

Juhaink szolgáltatják a téli fölszerelés egyik 
nélkülözhetetlen részéi: a gyapjúi és a prémet.

A póstagalambok fontos tudósítások sürgős 
közvetítésével tesznek jó szolgálatot.

A kutyákat is rendszeresen használják ebben 
a háborúban és pedig előőrsi és felderítő szol
gálatban és sikeresen működnek közre a sebe
sültek felkutatásában.

Még az állatkertek is megsínylik a háborút, 
mert az állatok élelmezése annyira megdrágult, 
hogy nagyrészüket leülték s húsukkal a szegényebb 
néposztályt táplálták.

A háborús idők folyamán megcsappant állat- 
állomány rekonstruálása lesz a jövő feladatok 
legfontosabbika. Ettől függ nemcsak az élelmezés 
folytonosságának biztosítása, hanem a gazdasági 
munkák sikeres és intenzív elvégezhelése is. Mert 
csakis egy, mennyiségben és minőségben meg
javult állatállománnyal tudjuk majd biztosítani 
jövő közgazdasági életünk zavartalan menetét.

H I J*E K.
— Tanárválasztás a  m áram arosszigeti 

jogakadém ián. A máramarosszigeti ref. jogaka-
j démia igazgató-tanácsa a Papp Tibor halálával 
| megüresedett közjogi tanszékre I/ándel Vilmos 
! rír. egyetemi magántanárt, a debreceni jogakadé

mia tanárát, H andel Vilmos honti ev. főesperes 
j fiát választotta meg.

Új vallástanár a líceum ban. Csernoch 
János rír. bíboros-hercegprímás a Selmecbányái 
ág. hitv. líceumi főgimnázium r. k. tanulóinak hit
oktatójául, a hadbavonult Znchar Ádám  segéd
lelkész helyettesítésére, H avran Károly  Selmec
bánya^ segédlelkészt küldötte ki. Itt adjuk hírül, 
hogy a hercegprímás Zachar Ádám  helyére, ki
segítőnek, Bach na Vilmos villenci káplánt a 
Selmecbányái plébániára helyezte át.

Áthelyezés. A in. kir. államvasutak igaz
gatósága Fcrjencsik Pál mérnököt, a líceum volt 
növendékét, a szolnoki műhelytől a zólyomi állo
más műhelyéhez helyezte ál.

— Címadományozás, ülelsége. a király, 
Gyöngyössy Béla  és Sághy K álm án  főerdő- 
tanácsosoknak, továbbá Dömötör Tiham ér erdő- 
felügyelőnek. saját kérelmükre történt nyugalomba 
helyezésük alkalmából, az erdészeti közszolgálat 
terén sok éven át teljesített kitűnő szolgálataik 
elismeréséül, a miniszteri tanácsosi, illetőleg a 
főerdőtanácsosi címet adományozta.

A bánya- és kohóm érnöki állam vizs- 
g-álatok vizsgálóbizottságának új tag jai. A 
m. kir. pénzügyminiszter Allender H enrik  fő- 
bányalanácsost, áll. vasgyári igazgatóhelyettest, 
Andreics János  nyug. min. tanácsost, Bcne Géza 
társulati bányafelügyelőt, Csermely István  fő- 
bányatanácsost, Cséti llóbcrt társulati acélgyári 
igazgatót, Grillusz Em il miniszteri tanácsost, 
bányaigazgatót, G yürky Gyula: társ. bányaigaz
gatót, György Gusztáv bányatanácsost, Hullán  
János  bányatanácsost, Jóndsch Antal társ. vas- 
és acélgyári igazgatót, Kachelm ann Farkas fő-
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bányatanácsost, Lázár Zoltán társ. központi igaz
gatót, Obholczer Béla áll. vas- és acélgyári fel
ügyelőt, Pöschl Vilmos áll. vas- és acélgyári fel
ügyelőt, Hóik Flóris társ. központi igazgatót, 
Schréder Gyula nyug. vasgyári igazgatót, Schwarcz 
Gyula bányatanácsost, Szabó Albert íőbánya- 
tanácsost, Zorkóczy Sam u  társ. központi igazgatót 
és Zsigmondy Árjuíd nyug. társ. bányafőfel
ügyelőt, az 1915— 1919. évek tartamára, a bánya- 
és kohómérnöki szakállatnvizsgálatoknái működő 
vizsgálóbizottság tagjaivá nevezte ki.

— Államvizsgálat a főiskolán. A Selmec
bányái m. kir. bányászati és erdészeti főiskolán 
folyó hó 13-án volt az Írásbeli s I5-én lesz a 
szóbeli államvizsgálal- A vizsgálatra mindössze 
egy vaskohómérnükjelült jelentkezett. A vizsgálat 
elnöke Barlai Béla ár. proreklor; miniszteri biztos 
Bárdossy Antal m. kir. főbányatanácsos, exami- 
nator Schréder Gyula nyug. vasgyári igazgató. [

A liceum gyászünnepe. A Selmecbányái i 
ág. hitv. ev. líceumi főgimnázium, az intézetnek j 
a déli harctéren elesett kiváló tanára, Fucskó  j 
M ihály ár. emlékére, a múlt szombaton, délelőtt I 
11 órakor, a liceum tornacsarnokában gyász- j 
ünnepet rendezett. Az ünnepségen, a kir. kath. j 
főgimnázium tanári karán és ifjúságán kívül, igen 
nagyszámú közönség jelent meg. A »Mikor bősz : 
fergeteg kél* kezdetű egyházi ének után K irály  
Ernő  igazgató mondott nagyszabású s ékes szó
noki erővel előadott emlékbeszédet. Beszédében, ; 
rövid életrajz keretében, meghatóan emlékezett 
meg a boldogultról mint emberről, mint tanárról, 
mint tudósról s mint a munka, a szorgalom, az 
önfeláldozó kölelességteljesítés mintaképét, köve- | 
tendő példáját állította az ifjúság elé. A nagy
hatású emlékbeszéd után a tanulók férfikara A 
térkép c. inűdall adta elő, majd Zsámbor Pál ! 
Vili. o. t. szavalta el Fucskó M ihály dr. hald- | 
Iára írt ódaikus költeményéi. A meleg érzéssel, I 
meghatóan előadott szép költemény, a tanilványi | 
hálás szeretetnek ez a megkapó kifejezése, az egész 
közönségre nagy hatást lett. (Lapunk jövő számá
ban közöljük.) H am rák Béla vallástanár magas
szárny alású, kölLői gondolatokban gazdag imád
sága s a Szózat eléneklése zárta be a szomorú, 
de lelketemelő ünnepséget.

— Selmecbánya 1915. feb ruár havi hús- 
fogyasztása. Selmec- és Bélabánya szab. kir. 
bányaváros küzvágóhidjain folyó év február ha
vában levágtak 65 szarvasmarhát, 30 borjút, 72 
sertést, 20 juhot, 112 bárányt és 2 kecskét. Le
vágott állapotban behozlak 16 borjút és 12 sertést. 
Elkoboztak 8 szennyezett és 4 rivókalömlős tüdőt, 
11 mételykóros és 1 rivókatümlős májat.

— Nyugdíjazás. A m. kir. földművelésügyi 
miniszter. Őfelsége legmagasabb engedélye alapján, 
Bodor Jenő  és K örnyei Ferenc főerdőtanácso- 
sokat, saját kérelmükre, nyugalomba helyezte.

Hősi halált halt tan ító . Klein Mihály, 
a Selmecbányái ev. egyház Erzsébet-utcai elemi 
iskolájának tanítója, népfülkelő. február hó 15-én, 
életének 42-ik évében, a harctéren szerzett beteg
sége következtében, tábori kórházba szállítása 
közben, egy galíciai kis ruthén faluban hősi halált 
halt. Az egyház egyik hű fiát, az iskola egyik ki
váló és buzgó tanítóját, a társadalom egy nagyon 
munkás és szimpatikus tagját vesztette el a meg
boldogultban.

— Közigazgatási bizottsági gyűlés. Sel
mec- és Bélabánya szab. kir. bányaváros közigaz
gatási bizottsága, Ivánka István  főispán elnök
lésével, folyó hó 10-én tartotta március havi 
rendes ülését Jelen voltak: Arlhold Géza árva
széki elnökhelyettes. Balás Hugódr. tiszti főügyész, 
Draskóczy Jenő műszaki tanácsos, Horváth Kál
mán kir. tanácsos polgármester, Kapp Jakab dr.

tiszti főorvos, Kegye Sándor kir. tanácsos, pénz
ügyigazgató, Lipcsey Ervin dr. kir. főügyész
helyettes, Pálfi Péter kir. tanfelügyelő, Sztancsay 
Miklós főjegyző, Vörös Ferenc tb. főjegyző, to 
vábbá E’arbaky István, Handel Vilmos, Jezsovics 
Károly, Joerges Ágost, Lestyánszky József, üszvaldt 
Gusztáv és Rauchbauer József dr. választott bi
zottsági tagok. Távolmaradását kimentette Hla- 
vathy József biz. tag. A bizottság folyóügyeket 
tárgyalt, azután az 1914. II. félévi jelentést álla
pította meg.

— Az elemi iskolások a  beteg  és sebe
sü lt ka ton ák n ak . A Selmecbányái r. k. elemi 
iskola IV. és V. osztályú növendékei. Bachraty  
József tanító vezetésével, a múlt vasárnap dél
előtt meglátogatták a városi kórházban ápolt b teg 
és sebesült katonákat, hogy a hősök iránt érzett 
szeretelüknok kifejezést adjanak s több hónapon 
át gyűjtött filléreikből megvendégeljék őket. Pe
csenyét, bort, dohányt, cigarettát vittek a sebesült 
és beteg katonáknak és személyesen szolgálták ki 
vitéz harcosainkat. A megvendégelés igazán lélek
emelő volt. A marcona vitézek, akik, Isten tudja, 
hány orosznak okozták halálát, könnyes szemmel 
nézték a sürgő-forgó apróságokat s bizonyára nem 
egynek szállt a gondolata elhagyott, kedves ott
hona felé, nem egy gondolt családjára, gyerme
keire, mikor a boldogságtól piruló gyermekarcokat 
látta maga előtt. »Fizesse meg az Isten«, csak ez 
hangzott minden oldalról s a hős katonák mélyen 
meghatva mondtak a kedves figyelemért hálás 
köszönetét. Elismerés illeti a fiúkat, de különösen 
lelkes, derék tanítójukat, aki tanítványait ilyen 
nemes cselekedetekre oktatja, az Isten, a haza és 
a felebarát önzetlen szeretetére neveli.

— A Keresztény Szociális Egyesület m ár
cius 15-éje. A Selmecbányái Keresztény Szociális 
Egyesület folyó hó 14-én, délelőtt 11 órakor, az 
Egyesület helyiségében március 15-iki ünnepséget 
este xíz8 órakor pedig, az itt ápolt sebesült kato- j 
nák kórháza javára, műsoros estet rendez. A dél
előtti ünnep sorrendje: 10 órakor szt. mise a 
Kalalin-lemplomban. 11 órakor: Himnusz. 2. Ün
nepi beszéd. Mondja R iha Vilmos. 3. Boldog- 
asszony Anyánk. Előadja Sztresko Paula. 4. 
Ünnepi beszéd tót nyelven. Előadja Bartos Endre.
5. A magyarok Istene. Előadja Csukonyi M ihály,
6. Szózat. — Az esti műsor a következő: Ünnepi 
beszéd. Mondja Vörös Ferenc városi tb. főjegyző.
2. Énekszóló. Előadja Oberth Erzsiké. 3. Gilera- 
duetl. Előadja Sperrer Ferenc és Kramm er Antal. 
4. Költemény. Előadja Szlreskó Mariska. 5. Kis
faludy Károly: A hűség próbája. Vígjáték 1 fel
vonásban. Az esti előadás helyárai: első sor 1 K, 
a többi sor 70 fillér, állóhely és tagsági jegy 40 
fillér, gyermekjegy 20 fillér. A műsort M átray 
Ferenc dr. kir. kath. főgimn. tanár rendezi, az 
énekszámokat pedig B achraty József tanító kiséri 
zongorán.

Az estet, a nemes célra való tekintettel, ol
vasóinknak s a közönségnek szives figyelmébe s 
meleg pártfogásába ajánljuk.

— Március 15-ike Selm ecbányán. Március 
15-ikét, mint minden évben, az id^n is a hagyo
mányos kegyelettel ünnepli meg .-elmecbánya 
város közönsége. Az ünnepek sorrendjét, ma dél
előtt 10 órakor, a m. kir. bányásziskola »Jósze- 
rencse Köre* kezdi meg. Progratnmja a követ
kező: 1. Himnusz. 2. Megnyitóbeszéd. Mondja 
K lein  János  III 3. A nemzet imája, énekli az 
énekkar 4 A hazáról, Petőfitől. Szavalja Teleki 
Ferenc II. 5. Talpra magyar, énekli az énekkar.
6. A szabadságharc ismertetése és a mostani világ
háború okai. Felolvassa Tonhaizer Ferenc III.

; 7. Élj, őseink hazája, énekli az énekkar. 8. Szeresd 
a hazádat Szavalja Szilágyi Sám uel I. 9. Éb
resztő, énekli az énekkar. 10. Záróbeszéd. Mondja 
Kóczián Béla II. 11. Szózat.

Az ev. kerületi Csemez-tanílóképzőintézet 
ünnepe ma délelőtt 11 órakor lesz, a következő

műsorral: 1. Himnusz. 2. Megnyitó. Mondja liosen- 
berger Vilmos IV. é. n. 3. Nemzeti zászló, énekli 
az énekkar. 4. Felolvasás. Mondja Batyel Gyula
II. é. n. 5. A vándormadár, melodráma. Szavalja 
Révész Zoltán III. é. n., zongorán és hegedűn 
kiséri Batyel G yula  és Clementis György  II. é.
n. 6. Kard és rózsa. Zenekisérettel énekli Szliuka  
Sándor  III. é. n. 7. Ima a lengyel dombon, Gyóni 
Gézától. Szavalja Greschó Gyula  IV. é. n. 8. 
Szózat.

A kir. kath. főgimnázium 15-én, délelőtt 9 
órakor tartja meg ünnepét az intézet dísztermé
ben. Műsora: 1. Himnusz. 2. Ünnepi beszéd. 
Mondja Púder József főgimn. tanár. 3. Tavasz 
elmúlt, énekli az énekkar. 4. Liszt: Magyar 
rapszódia II. Zongorán előadja Welwárd László  
VIII. o. t. 5. Felolvas Csermely László  VIII. o. t. 
6. Esti dal, énekli az énekkar. 7. Farkas Imre: 
Katonatemelés. Szavalja Jakóby Lajos  VIII. o. t. 
8. Szózat.

A bányászati és erdészeti főiskolai ifjúság 
matinéját március 15-én, délelőtt 11 órakor a fő
iskola aulájában tartja, melynek műsora a követ
kező: 1. Himnusz. 2. Elnöki megnyitó. Mondja 
Uéder István  ;in. halig. 3. Ünnepi beszéd. Mondja 
Tiringer János  em. halig. 4. A koldus hazája. 
Irta Ábrányi Emil. Szavalja N ugy György em. 
halig. 5. Felolvasás. Mondja Bencze Pál em. halig. 
6. Szózat.

Az ünnepségeknek sorát a líceumi főgimná
zium zárja be, melynek az ünnepe 15-én, délután 
3 órakor lesz, az intézet tornatermében. Műsora: 
1. Himnusz. 2. Megnyitóbeszéd. Irta Zsámbor Pál 
VIII. o. t., előadja Michaelisz Elemér VIII. o. t
3. Illés Bálint: A legszebb tavasz. Szavalja Bérczy 
László  VII. o. t. 4. Ünnepi beszéd. Irta és elő
adja Bakos János  VIII. o. t. 5. Vonósnégyes. 
Előadja Czukrász G yula  Vili. o. t., B arla i E rvin  
VII. o. t., Engel Ernő  VIII. o. t., Becker E rvin  
VII. o. t. '6. Ünnepi felolvasás. Irta és felolvassa 
Blum enfeld Jenő  Vili. o. t. 7. Büky György: A 
honvéd. Szavalja Zsámbor Pál Vili. o. t. 8. Záró
beszéd. Irta és előadja Engel E rnő  VIII. o. t. 9. 
Szózat.

Hisszük, hogy az idén a Honvédszobor sem 
marad ki a programmokból. Kérjük a polgársá
got, az iskolákat s az egyesületeket, hogy ezekben 
a világtörténelmi fontosságú napokban ne hagyják 
árván a Honvédszobrot, zarándokoljanak el hozzá 
s áldozzanak a nyilvánosság előtt is a haza egy
kori hőseinek, valamint a messze idegenben el
esett újabb hőseink emlékének.

Az Ev. Nőegylet a hadbavonu ltakért. 
A Selmecbányái Evangélikus Nőegyletnek, a had- 
bavonultak számára, az elmúlt héten adakozott: 
Bing Lajos 3 inget, 2 alsónadrágot, 8 pár haris
nyát, özv. Blaskovits Emilné 2 törülközőt, 2 lepe
dőt, Herbst Gusztáv 1 pár cipőt, Hoznék Hilda 
2 K-t, dr. Kövessi Ferencné 2 Ií-t, Mátray Gusz- 
távné 5 zsebkendőt, Winterstein Bernátné 4 in
get, 4 nadrágot, 8 szappant, 10 V8 kg. tépést, 2 
felsőkabátot. Dolgozott-. Bánik Etelka, özv. Blas
kovits Emilné, özv. Bernhardl Adolfné, Fizély 
Vilma, Klolvay Irén és Mária, Kachelmann Linda, 
Krulkovszky Erzsiké, Mátray Gusztávné, Osztro- 
luczky Gyuláné, Papp Istvánná, Paulinyi Rózsika, 
Schromm Erzsi, Slanga Hilda, Szever Jánosné, 
Széki Jánosné, Zsámbor Pálné.

Plakettel vett: Hoznék Hilda A Nőegylet 
eddig 54 plakettel adott el. Hoznék Hilda I ezüst
gyűrűt és I ezüslkarkötőt adott.

Az Ev. Nőegylet eddig 603 kalonát látott el 
meleg ruhaneművel.

Segitöakció. Hadbavonult katonáink 
ilthonmaradt családtagjainak a segítésére szánt 
alapba az elmúlt héten a m. kir. dohánygyári 
munkásunk (huszonhetedik gyűjtés) 1290 K-t, 
llornyacsek István 50 K-t adományozlak. A szük
ségkórház fenntartására Mákávé Miklósné '/, kg. 
tépést ajándékozott.
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A r. k. Nőegylet elnökségének külön felké
résére közöljük, hogy a r. k. Nőegylet multhavi 
adományainak kimutatásában foglalt adományok 
közül 7 pár érmelegítőt Baán Adrienné ajándé
kozott.

— Adomány a V öröskeresztegylet jav ára .
A Vöröskeresztegylet Selmecbányái választmánya 
javára az elmúlt héten a liccumi főgimnázium 
Biblia-Egylete 2086 K-t adományozott. A szíves 
adományt hálásan köszöni a választmány elnök
sége.

— A K resz-koncert felülfizetései. Kresz 
Géza hegedűművésznek a Vöröskeresztegylet Sel
mecbányái választmánya javára folyó hó 4-én 
tartott hangversenyén felülfizelett: a Selmecbányái 
gázgyár 50 K-t, Selmecbánya város (faajándék) 
3040 K-t, Joerges Ágost 27 K-t, Farbaky István 
és neje, Czobor László, Balás Húgó dr. 20—20 
K-t, dr. Kapp Jakabné 14 K-t, dr. Bückh Húgóné, 
Bernhardt Adolfné, Podhorszky József, Grillusz 
Emil, özv. Hausdorfer Józsefné, Kövessi Ferenc 
dr.,Széki Jánosné, Goldner Adolf, EngelZsigmondné, 
Horváth Kálmán, Singer Miksa 10—10 K-t, Sümegh 
János 8’58 K-t, Kozák Lajos 8 K-t, Kálisch 
Richárd, Hirschl Jakabné, N. N., Boleman Géza, 
Róth Gyula, özv. Jákó Gyuláné. Dobrovits Mihály, 
Kachelmann Viola, Hornyacsek István, Raksányi 
Samu 6—6 K-t, Papp György, Vrski Hedor István, 
Vitális István dr.,Litassy János, Kövesi Antal, Jankó 
Sándor, 5—5 K-t, Bukoveczky Ödönné, Haverla 
József, dr. Kövessi Ferencné, Wersényi Róza, Wiki- 
szalv Alajosné, Arthold Géza, Óváry Dezsőné, Fodor 
László dr., Cziczka Sándor, Dobó Sándor, Weisz 
Simon. László Adolf 4—4 K-t, Mihalovics János 
dr., Walek Károly dr., Sztrehárszky Gyula, Szilágyi 
Ernő, Majovszky Matild, Barlai Béla dr., özv. 
Gyurkovics Andrásné, Niederland Samu, Kőrös 
Lászlóné, özv. Tuka Antalné, Oszvaldt Gusztáv
3 —3 K-t, W agner Lajos, Jaeger Gyula. Hartmann 
Ede. Seidl Ágost, Stahl Béla, Szentislványi Gyula, 
Rappensberger Vilmos, Jakóby, Tandlich Ignác 
dr., Geist Jakab, Bachraty Anikó, Wallersdorfer 
Károly. Vértesi Tóth Imre dr., Kuchár Géza, 
Wagner Géza, Fizély Károly, Büchler Henrik, Frank 
Lajos,"Baló Ákos, Lövy A. Ede. Pohly János dr., 
Dukász Gyuláné, Gindl János, Pázmán Gyula, 
Iiofszky József, Baumerlh Dánielné, Benkár Adollné, 
Balázsyné, Biszlják, Bogya János, Barna Dezsőné, 
Binder Antal, Cserhelyi Sándor, Gajdos Nándorné, 
Goldbecher Jánosné, Gruber Nándor, Harll Emília, 
Honok János, Harach Anna, Kalmár Etelka, 
Muzsik Gyula, Miklósy Zoltán dr., Nemeskürlhi 
Károly, Nemes Hugó, Prúnyi Károlyné, Schmidt 
Ferencné,Schmidl Szidónia, Stahl Józsefné, Schmidt 
Gusztáv,Tomasovszky Lajosné.dr. Ungár Kálmánné, 
özv. Wagner Józsefné, Vojtás Mátyásné. Zachar 
Károly 2—2 K t. Bukovcsán 120 K-t, Bing 
Lajos, Szenes Fülöp, özv. Hlavatsek Andrásné, 
Blaskovits Géza, T. I., Rauchbauer József dr., 
Óváry Dezső, Baumerlh István, Benkár Ferenc, 
Csillik Mihály, Einhorn Samu, Finka Etel. Haláth 
Dániel, Jakab Kálmánné, Kemény Mór, Klein 
Jakab, Králik Károlyné, Karaszka, Kreiter Mihály, 
Kürthy Panna, Kis Frigyesnó, Lovász Jánosné, 
Leokadia Sándor, Müller, Missúlh lslvánné, 
Müllerné, Neuenscliwendtuer, Novák József. Páless 
Pál. Pálessné, Rónai Györgyné, Riedl Ferencné, 
Schleifer Aurélné, Schramek Lajos, Stahl Lipólné, 
Simon János, Szodostán, Urszinyi József, Urbanszky 
Józsefné, Bancso Báiintné, Weisz Ignácné, Zubka 
Ernő, N. N., Borhegyi István 1—1 K-t, Görner 
Pál, Lamperth, Polli Józsefné, Reznicsek, SeíTarik 
60—60 fillért, Cserny lslvánné, Günzl, Visnyovszky 
Dániel, Wongrey Satnuné, Wilber, N. N.. 40—40 
fillért, Pecher Samu 30 fillért, Puchovszky Zsuzsi 
20 fillért. — A hangverseny bevétele 130808 K, 
kiadása 11808 K. tiszta jövedelme 1190 90 K.

A Vöröskeresztegylet Selmecbányái választ
mánya az összes közreműködőknek, szíves fára

dozásukért, a közönségnek, hazafias pártfogásáért, 
Kövesi Antalné úrasszonynak, nagyértékű zongo
rájának nagylelkű kölcsönadásáért ezúton mond 
hálás köszönetét.

— Felülfizetések a Háborús délutánon.
A Vöröskeresztegylet Selmecbányái választmá
nyának mull vasárnap, a városi vigadóban rendezett 
Háborús délutánján felülfizetelt. Farbaky István 
5 K-t, Baumerth Károly, Platthy Antalné 4—4 
K-t, Krause Mici,Zsitvay Marianna. N. N., Krippel 
Móric, Schmidt Ferenc, Pászthory Ödön, Szilágyi 
Ernő, Millenovich Ferenc, Pluduntner, Fizély 
Károly, özv. Gyurkovics Andrásné, Pohly János 
dr., Óváry Dezső, Wagner Géza, Wersényi Róza,
2—2 K-t, Egyedi Ignácné, Makó Mihály, Jakab 
Kálmán, Gindl János, Bárok Ferenc, Frank Lajos, 
Becker Nándor, Tandlich Ignác dr., Schwott Lajos, 
Vidó N., Buchnit János, Somhegyi Ferenc, Liptay 
Gyula, Murányi Károly, Bartos Endre, Jakóby N., 
Faller Gusztáv dr., Julin Vilmos, N. N., Rappens
berger Vilmos, Gverk Mihály 1—1 K-t. N. N., 40 
fillért, N. N., Havran Károly 20—20 fillért. Az 
előadás bevétele 270 60 K, kiadása 3710 K, tiszta 
jövedelme 23350 K.

A Polgári Társasköp folyó hó 21-én, 
délután 4 órakor tartja évi rendes közgyűlését.

— Adományok a kórházaknak. A Vörös
keresztegylet Selmecbányái szükségkórházainak, 
a beteg és sebesült katonák számára, az elmúlt 
héten a következők adományoztak: Sirnkó Jánosné 
100, Kuchár Gézáné 200, Goldner Adolfné 300 
cigarettát, László Adolfné 2, Áts Ferencné 4, 
Fischer Samuné 3 üveg bort, Mákávé Miklósné 
4 liter tejet, Fekete lslvánné 2 tál pogácsát, Baán 
Elemérné 2 tál pogácsát, 10 üveg sört, Jankó 
Sándorné 4 tál tésztái, feketekávét, Lieberth La- 
josné 1 kg. porcukrot, 1 kg. darál, 10 tojást, 
Csernay Mariska 1 kosár burgonyát, Zachár Mi- 
liályné 1 kosár burgonyát, Pállya Zsigmondné 1 
zsák burgonyát, 12 tojást, 200 cigarettát, 12 ka
ralábét, a Vöröskeresztegylet 4 pár papucsot, Geist 
Jakabné 13 pár harisnyát, Hell Jakabné 10 inget, 
7 lábravalót, 4 kapcái, 3 haskötőt, Jakóby István
ná 1 inget, 1 lábravalót, 1 pár harisnyái, 1 tö
rülközőt, 1 szappant. B élabányáról: Lumnitzer 
Mihály, Dobák Pál 7—7, Antosik András 6, Gyu- 
ricza János, Lalik Pál 5 — 5, Kussik Péter 3, Flo- 
rek Jánosné, Minka Jánosné. Fraj Pál, Czibula 
Vendel, Pleva József, Pivarcs Béla. Fraj János, 
Mucha Ignácné, Antosik György, id. Gyuricza Já
nos, Gyuricza Máté. Dobák Márton, Lajcsink Já
nos, Uschlbetz Mihályné, Kocsalka Pál, Javorszki 
Antal, Florek András, Lupták András, Lupták 
György, Lupták János, Szlrelecz György 2—2, 
Benyó János l ‘/s, Hertinger Mihály, Czibula Mi
hályné, Kutlik Pál, Hrncsiar Katalin, ifj. Jasskó 
Pál, Kruzsliak Tamásné, Slefanka Jánosné, Hus- 
tyava János, Jasskó János, Halaj János, Viboch 
Jánosné, Floch István, Petrinecz György, özv. Fraj 
Jánosné, Krumlouszki János, l.ongauer József, 
Oravocz István, Bariké János, Mojzsis Jánosné, 
Hankovils Józsefné i— 1 liter tejet, Puskár Pálné 
1 liter babot. Mlinárik Galiszl 3 liter borsót.

A városi kórháznak : a városi r. k. elemi 
fiúiskola IV—V. osztályának növendékei, a múlt 
vasárnapi ebédhez, pecsenyét, bort, szivart, cigaret
tát, dohányt, Rappensberger Vilmos 200 cigarettát, 
Spissák Béláné 2 üveg bort, 1 kalácsot, 200 ciga
rettát, 2 haskötőt, 4 énnelegilőt, a Vöröskereszt- 
egylet 4 pár papucsot.

A ni. kir. bányászkórháznak: az áll. tiszt
viselők fogyasztó-szövetkezete 10 kg. marhahúst, 
Jákó Margit és Mici 1 kg szalonnát, 46 sóskiílil, 
Árkosi Béláné 1 tál süteményt, Mákávé Miklósné 
200 cigarettát, 20 narancsot.

— Körözés. Budapest székesfőváros tanácsa 
a következő kürüzőlevelet teszi közzé: Kiskorú 
Török Sándor illetőségének lárgyalása folyamán

szükségessé vált anyjának, a Szentlőrinckátán 
1884-ben született Török Anna  cselédnek a ki
hallgatása. Mivel, a nevezettnek állandó lakása 
nincsen s jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, 
fölkérjük az összes hazai közigazgatási hatóságo
kat, hogy nevezettet nyomoztatni, feltalálása ese
tén a saját és szülei származási és illetőségi vi
szonyaira vonatkozóan tüzetesen kihallgatni, a 
fölvett jegyzőkönyvet pedig nekünk megküldeni 
szíveskedjenek.

— Hadi em lékérem orosz ágyúból. Az
oroszokkal vívott heroikus küzdelmünk első nagy 
diadalát a krasniki csatában arattuk. Legendás
hírű huszárjainkat itt nevezték ellenségeink vörös 
ördögöknek, itt esett birtokunkba először nagyobb 
mennyiségű hadizsákmány, itt kezdtük meg a ha
talmas tulerűvel szemben győzelmes csatáink 
egész sorát.

A krasniki csatái a világtörténelem nagy és 
örökemlékezetű csatái közé sorozzák majd a his- 
tórikusok és mig a történelem fóliánsain arany
betűkkel ragyog a magyar dicsőség, a jövőkor 
népei emléket is kapnak belőle.

Emléket, amelyet a vas elpusztithatatlan- 
ságával, a bronz örökkévalóságával őriz meg új 
koroknak, évezredekig.

A kraszniki diadal trofeumából egy orosz 
ágyút Őfelsége, a király, az Auguszta-alapnak 
ajándékozott, hogy veressen belőle Hadi emlék
érmeket. Az elzsákmányolt orosz ágyút azóta a 
zólyombrezói magy. kir. állam; vasművek öntője 
érmek verésére alkalmas formában feldolgozta, 
lemezelte, bronzalkotórészeiből pedig a körmöc- 
bányai magy. kir. pénzverőhivatal már veri; a 
vaslemezekből is nemsokára elkészül az első 
magyar győzelmi érem.

Pheidon, Argos királya, verette az első ér
met még Krisztus előtt 700 évvel és azóta a 
történelemirás legbecsesebb segítő forrása lelt az 
érem. Piramisok mélyén, görög és római temetkező 
helyeken eltemetett világok romjai közölt talált 
érmek vezették a történelemiről helyes nyomra 
és a nagy éremgyüjteniények még ma is élőszóval 
hirdetik régmúlt idők nagy eseményeit.

A krasniki diadal érme is méltó helyei kö
vetel ebben a gyűjteményben, hogy majd akkor, 
amikor utódaink előtt az idő ködéből a mai nagy 
élet-halálharcnak csak kontúrjai látszanak, olt 
legyen az emléket felidéző vasba, bronzba öntött 
irás. A kraszniki diadalmas csatában az oroszoktól 
elvett ágyúból verette az Auguszta-alap 1914—1915.

Az érem egyik oldalának ugyanis ez a fel
írása, fölötte a megrendilhetellen erő félelmetes 
szimbóluma, az oroszlánfej.

Az érem másik oldala gyönyörű művészi 
relif, mely Murányi Gyula hírneves szobrász- 
művészünk ihletett alkotása, csalajelenelet áb 
rázol. Egy orosz ágyút honvédek, huszárok hősi 
rohammal elfoglalnak, miután elűzték az ellenséget.

Szemléltető, plasztikus a művészi kivitel, 
meggyőző, örökbecsű a művészi elgondolás, mert 
történelmi eseményt hirdet, bizonyító erejű, mert 
az ellenség halált osztó szörnyetegéből készült, 
nekünk, magyaroknak, pedig dicsőséges, mert 
kizárólag magyar hősök ragyogó haditettét kizá
rólag magyar érem alakjában őrzi meg a jövő 
nemzedéknek.

Az Auguszta alap bronzból és vasból kétféle 
érmet veretett. A nagyérem egyforintos nagyságú, 
a kicsi olyan, mint a húszkoronás aranypénz. 
Azért választotta ezeket a kis formákat, hogy az 
orosz ágyúból lehetőleg minél több érem kerüljön 
ki és minél többen megszerezhessék. Bizottság 
ellenőrzi, hogy csak annyi érmet verjenek, ameny- 
nyil az ágyú anyaga szolgáltat. A bronzból való 
nagy érem ára 10 K. a kicsié 5 K. a 
vasból való nagy érem 2 K, a kicsi 1 K.

ligy értesülünk, hogy az érmeket már ebben 
a hónapban forgalomba hozzák és városunkban
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is vásárolható, az Auguszla-alap megbízottjainál, 
akiket annak idején meg is nevezünk.

Aki a győzelmi érmet, melyet az Auguszta- 
alap „Hadi emlékéremnek“ nevez, megszerzi, 
ritkabecsű történelmi emlékhez jut. De ezenkívül 
részt vesz a nemzeti küzdelemben itthon. Előse
gíti azoknak a munkáját, akik az ország belső 
irgalmát igyekeznek fenntartani, filléreivel enyhíti 
a nyomort, értünk küzdő, ériünk vérző, értünk 
hősi halálba rohanó testvéreink itthonhagyott 
hozzátartozóiról gondoskodik.

Az ágyúból készült győzelmi érmek teljes 
jövedelme ugyanis a harctéren küzdő hőseink 
családjaié; a háború következtében itthon Ínséggel 
küzdő asszonyoké, gyermekeké. A jövedelem 15° 0-át 
helyi hadi jótékony bizottságunk kapja meg, ki
zárólagosan hadisegély céljaira, a többit az 
Auguszta-alap országos segélyakciójában használja 
fel, az eddig már oly sok elismerést érdemlő 
hazafias formában.

így megy át egy nemes metamorfózison az 
orosz ágyú. Az az ágyú, amely eddig annyi életet 
ontott, annyi nyomort, szenvedést okozott, most 
expiálja szörnyű bűnét, mert úgy lesz rendjén, 
hogy ugyanannyi életet teremtsen meg, könnyet 
törüljön, fájdalmat enyhítsen.

— A Vossische Zeitung’, elsőrangú berlini 
politikai napilap reggeli és esti számai 10 fillérért 
a Joerges-féle könyvkereskedésben naponként d.
u. 3 és fél óra után kaphatók.

— Értesítés. A Kér. Szoc. Egyesület házá
ban (Kopogó alatt) levő Király János-féle fehér- 
nemű-gőzmosóintézet tulajdonosa tudatja a közön
séggel, hogy az üzemet fokozottabb mértékben 
vezeti tovább s ezután is kéri a megrendelők 
szives támogatását.

Steckenpferd-
liliomtej szappan

B e r g m a n n  & C o . c é g tő l  T e t s c h e n  a  É lb e .
egyre nagyobb kedveltségiek és elterjedtségnek ör
vend szeplő ellen való elismert hatásánál fogva s a 
bőr és szépség gondozásában való felülmúlhatatlan, 
ságáért. Ezernyi elismerőlevél! Sok legnagyobb ki
tüntetés! Bevásárlásnál óvatossáp! Ügyeljen nyorna- 
tékosanen a Steckenpferd védőjegyre és a cég helye- 
nevére? Darabja 80 fillérért kapható gyógyszertárak

ban. drogériákban, illatszerüzletekben stb. 
Hasonlóképen kitűnő Bergmann Maneraliliomkrémje, 
(70 fillér egy tubus). Kitűnő szer női kéz gondozására

— A világháború napjai. Rendkívül ér
dekes munka jelent meg a mai napon. A Nagy 
Háború O kmányai című vállalat keretében 
ugyanis az Athenaeum közrebocsájtja a világhá
borúval kapcsolatos összes jelentéseket, mint a 
világháború legautentikusabb dokumentumait. E 
kortörténeti fontosságú könyvnek, melynek teljes 
citne: Vezérkari és egyéb hivatalos jelentések a 
világháborúról, ma jelent meg az első kötete, 
mely a leglázasabb időket, a világháború első öt 
hetét örökíti meg. A könyv rövid szakaszaiban 
valósággal drámai lüktetéssel követik egymást a 
mozgósítás elrendelése, az amnesztia kihirdetése, 
a király és a kormány szózata a nemzethez, a 
belga várostromok, a német rohanás Páris felé, 
az első szerb hadjárat győzelmei, Stein tábornok 
világtörténelmi jelentései, Hindenburg első nagy 
győzelme a mazuri tavaknál és más kiemelkedő 
események. Ezekben a napról-napra kibocsáiott 
különféle jelentésekben nemcsak minden egyes 
nap történetének egymásba kapcsolódó teljes 
krónikáját találjuk meg, de azt az érdekes fel
fedezést is tesszük, hogy csak az elmúlt hónapok 
jelentéseinek összefüggő és folyamatos olvasása 
révén tudjuk helyesen megítélni akár monarchiánk, 
akár német szövetségesünk hadjáratainak menetét, 
arányát és célját. Remélhető, hogy a magyar 
közönség is észreveszi, hogy mily históriai értékek

mennének veszendőbe s mennyi tájékozódástól 
fosztaná meg magát mindenki, ha nem tartana 
maga előtt egy ilyen gyűjteményt, amely a hábo
rúnak mindig teljes tükrét mutatja. Az első 
vaskos kötet mindössze 1 koronába kerül s lapunk 
kiadóhivatalában kapható. A további kötetek 
gyorsan fogják az elsőt követni.

— Az angol világbirodalom  a cime annak 
a füzeinek, amely »A háborús nagyhatalmak* cimű 
sorozat harmadik füzete gyanánt, líunli Zsigmond- 
nak, a szociáldemokrata párt egyik vezelőtagjának 
és ismert Írótok tollából megjelent. A hatives 
füzet sokkal többet ad, mint az angol világbiro
dalom földrajzi vagy néprajzi leírását, noha ez is 
megvan benne; az író elsősorban annak ismerte
tésére törekedett, hogy milyen gazdasági és szo
ciális alapjai vannak az angol politikai éleinek 
és milyen erők sodorták Angliát a  mostani 
háborúba. Avval a közkeletű felfogással szemben, 
amely Angolországban a demokráciának és a 
szabadságnak országát látja, Kunfi kimutatja, hogy 
Angliában a vagyon és születés oligarchiája 
uralkodik, amely elsősorban az angol népet, de 
azonfelül az egész világot kizsákmányolja és igá
jában tartja. A füzet gazdag és sokoldalú, érdek- 
feszitő tartalmú s 60 lillérért lapunk kiadóhivata
lában kapható.

— Az ang’ol kékkönyv második része, 
amely a brit külügyi hivatal táviratváltását tar
talmazza, szintén megjelent m agyar fordításban. 
A mai háborús viszonyok között valóban el nem 
tudunk képzelni érdekesebb és aktuálisabb olvas
mányt, mint a háború előzményeinek e hiteles 
dokumentumait. Külügyminiszterek és a különféle 
országok diplomatái sűrű táviralváltásban állanak 
egymással s mindezek középpontjában Anglia 
boszorkánykonyháján, a brit külügyi hivatalban 
főzik ki a háború borzalmas eszméjét. Bármeny
nyire igyekszik a brit külügyi hivatal a háború 
kezdeményezésének felelősségét Németországra 
hárítani, a diplomaták táviratváltása világosan 
azt bizonyítja, hogy a háború okozója az angol 
diplomácia volt. Németország minden ajánlatát, 
amely Belgium semlegességére, Franciaország 
területének sérthetetlenségére vonatkozol t, az angol 
külügyminiszter haszontalan ürügyekkel és később 
minden ürügy nélkül egyszerűen visszautasította.

A világtörténelem e nagy eseményeit és a 
hiteles okmányokat ismertető, csinosan kiállított 
kis füzet ára 60 fillér, lapunk kiadóhivatalában 
kapható.

Az A thenaeum -K önyvtár. Elisabelh 
Heyking. Csun. Kínai regény. De több, mint 
regény. Megértetüje és megmagyarázója Kínának. 
Mindannak, ami ott évtizedek óta készül s meg
történt. Az izgatóan érdekes események központ
jában a kis Csun áll. egy, kereszténynek nevelt 
kínai fiú, aki romlatlan szive egész melegével 
vonzódik az európaiakhoz. Bennük látja az em
beri ideált, tőlük várja hazája boldogságát is. 
Meggyőződik, hogy Kínának szakítani kell ugyan a 
múlttal, haladnia kell, de a reformoknak a saját 
leikéből, a saját faji és nemzeti mivoltából kell 
kinőniük. Nagyszerű, izgató események egész 
sorozata ez a könyv. Emberek, országok, ural
kodók és népek, a császári udvar, a pekingi 
népélet ragyogó jellemzésével. Alig ismerünk 
könyvel, mely ilyen szemléltető művészettel és 
ekkora megértéssel rajzóba volna a messze 
Keletet. A regény Holló Márton fordítása és 
díszes vászonkülésben 190 Ii-ért lapunk kiadó- 
hivatalában kapható.

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

NYILTTÉR.
E rovat alatt knzlöttokórt neiu felelőt a izeik.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
21887/1915./V. a.

Körrendelet.
Harcvonalban levő katonák látogatásának megszün

tetése tárgyában.

Valamennyi várm egyei és városi tö rvényha
tóság- első tisztviselőjének.

A cs. és kir. 3. hadseregparancsnokság kö
zölte velem, hogy a harcvonalban lévő katonai
személyek látogatása feleségeik vagy más rokonaik, 
illetőleg ismerőseik részéről szigorú katonai szem
pontból egyáltalán meg nem engedhető és ecélból 
a megjelölt parancsnokság területére vasúti utazási 
igazolványokat kiállítani nem szabad. Felhívom 
Polgármester urat, hogy ezt a tilalmat a törvény- 
hatóság egész területén tétesse közhírré és mihez
tartás végeit, az alsófokú rendőrhatóságokkal is 
közölje.

Budapest, 1915. évi február hó 21-én.

Sándor s. k.

‘20l49tí/VI-a/ 1914.

Körrendelet.
A »Vakokat Gyámolitó Országos Egyesület* részére 
a háborúban megvakult harcosok felkarolása es a 
számukra felállítandó Intézet céljaira engedélyezett 

gyűjtés támogatása.

Valamennyi törvényhatóság1 első tisztviselő
jének.

A »Vakokat Gyámolitó Országos Egyesület*-nek 
egyidejűleg s jelen szám alatt kiadóit rendele- 
lemmel engedélyt adtam arra, hogy a háborúban 
megvakult harcosok felkarolása és a számukra 
létesítendő külön intézet céljaira egyévi időtar
tamon át adományokat gyüjlhessen. A nevezett 
egyesület a háborúban szemükvilágát vesztett hősök 
sorsának enyhítése s elviselhetővé tétele végeit 
olyan külön intézetet óhajt létesíteni, ahol a látás 
részben való pótlására alkalmas ismeretek elsajá
títására megfelelő otthont találnának s kenyér- 
kereső és szórakoztató foglalkozást űzhetnének. Mi
vel az államnak is. a társadalomnak is kötelessége, 
hogy, ha már a nemzetünk megvédésében örökre 
kialudt szembe fénysugárt nem vihet be, vigye 
be legalább a világtalan hősök különös fogékony- 
ságu leikébe a jövő sorsukról való gondoskodás 
alakjában megnyilatkozó hálának és szeretetnek 
megnyugvást keltő melegét s minthogy ez legsi
keresebben az arra. múltjánál fogva is legtöbb 
hivatoltsággal bíró fenlnevezett egyesület ezirányú 
gyűjtési akciójának támogatásával érhető el, 
ennélfogva felhívom Polgármester, Urat hogy a 
Vakokat Gyámolitó Országos Egyesületet gyűjtési 
tevékenységében hivatali és társadalmi súlyának 
teljes latbavetésével a legmesszebbmenő támoga
tásban részesíteni szíveskedjék.

Budapesten, 1915. február 10-én.

Sándor János s. k.
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1210/1915.
Hirdetmény.

Selmec- és Bélabánya törvényhatósági jogú 
sz. kir. bányaváros katonaügyosztálya közhírré 
teszi. hogy. a m. kir. lévai honvédkiegészitőparancs- 
nokságnak 40 1915. sz. működési tervezete szerint, 
az e város területén tartózkodó s az 1896., 1895. 
és 1891. születési évfolyamokba tartozó azoknak 
a népfölkelésre kötelezetteknek a részére, akiket 
az 1914. év végéig, a sorozó vagy vegyes felül
vizsgálóbizottság fegyverre képteleneknek nyilvá
nított, vagy állítási kötelezettségüknek eddig eleget 
még nem tettek, a nép fölkelést be mutató szemlét 
folyó évi március hó 23-án és 24-én. reggel 8 
órától kezdődőleg, Selmecbányán, a Városi Viga
dóban fogják megtartani.

Az 1896. évi születésű népfelkelésre kötele
zettek folyó évi m árcius hó 23-án; az 1895. és 
1891. évben születettek pedig folyó évi m árcius hó 
24-én kötelesek a bemutatószemlén megjelenni.

A folyó évi március 24-én a népfólkelési 
bemutatószemlén kötelesek továbbá az 1894., 
1893. és 1892. évben, valamint az 1890. évtől 
1878. évig terjedő időben született mindazok a 
népfölkelésre kötelezetlek is megjelenni, akik eddig 
a népfólkelési bemutatószemlén nem jelenlek meg.

A bemutatószemlén megjelenni tartozó nép
felkelésre kötelezettek figyelmeztetnek, hogy a 
szemlén megfüröuve, tisztán, rendes és tiszta 
öltözetben tartoznak megjelenni.

Azok a népfelkelésre kötelezettek, akik a 
bevett, vagy törvényesen elismert vallásfelekezetek 
papjelöltjei, vágj pedig akik, végzett tanulmányaik 
alapján, a véderőtörvény 21. §-a értelmében az 
egyévi önkéntesi kedvezményre igénnyel bírnának, 
ebbeli minőségüket a bemutatószemlén az illető 
intézet bizonyítványával igazolni tartoznak

Selmecbányán, 1915. március 3-án.

Sztancsay Miklós
főjegyző, katonaügyi előadó.

4988/eln. sz.

Valamennyi város Polgármesterének.
A császári és királyi hadügyminiszter úr az 

1915. évi február 6-án kelt 448. számú átiratában 
arról értesitetl. hogy a prsemysli várparancsnokság 
az ellenséges orosz haderő állal történt körülzáro- 
lásának tartama alatt a várban levő katonáknak 
hozzátartozóikhoz intézett leveleiket akként szán
dékozik továbbítani, hogy a tábori póstalapokat 
tartalmazó csomagokat léggömbökre akasztja s a 
léggömböket a postacsomaggal együtt szabadon 
útjára bocsátja. Mivel az igy elbocsátott lég
gömböknek az útiránya, valamint a földreszállás 
ideje és helye természetesen bizonytalan, a lég
gömb feltalálójának a kötelessége, hogy a továb
bított póslacsomagot a léggömbről leakasztva, a 
legközelebbi hatóságnak kézbesítse. A feltalálót 
a postacsomag kézbesítéséért 10 (tíz) korona ju
talom illeti. Ecélból minden postacsomaghoz egy 
meghagyás van csatolva, mely szerint a pósta- 
csomagot átvevő hatóság ulasitlatik, hogy a meg
találót a már említett 10 korona jutalomban ré
szesítse, továbbá, hogy az átveti tábori póstala- 
lapokat, továbbítás végett, a legközelebbi pósta- 
hivatalhoz juttassa. A megtalálónak kifizetett 
jutalomdijakról az illető hatóságoknak jegyzékeket 
kell készíteniük és e jegyzékeket, a kifizetett 
összegek visszatérítése végett, a császári és 
királyi hadügyminiszter úrnak esetről-eselre meg 
kell küldeni. Erről Polgármester Ural azzal a 
felhívással értesítem, hogy a léggömb-póslaforgalom 
életbeléptetését, a megtalálót megillető jutalomdij 
közlése mellett, a város lakosságának alkalmas 
módon tudomására hozni szíveskedjék.

Budapest, 1915. február 19-én.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései
1915. feb ruár haváról.

S z ü l e t é s .
Varmszky Antal, Mittura Mária. fiú. Selmecbánya.
Konopka János, Trellet Mária, » »
Iván János, Komora Veronika, * »
Szpiska Mihály. Jurasovits Olga, » »
Hochstftdter Henrik, Cziglan Anna, • »
Wcisz József, Eichler Gizella, * »
Lopták Kubo János, Konopka Mária. > >
Eichler Antal. Tandler Józsa. » »
Görner Pál, Daditsch Janka. > »
Szonkó János, Pilnik Erzsébet, leány, >
Morávek Antal, Simek Róza. » »
Kristóf Lajos, Krízs Cecília. » *
Kameniczky János. Janosek Erzsébet. » »
Hucsek József, Schmidtberger Mária, fiú, Bélabánya. 
Oravecz József, Mojzsis Mária, » »
Blahút Márton, Lajcsink Zsuzsanna, > >
Haverla Károly. Pís Etel, halvaszül. » Hodrusbánya.
Gröhner Pál, Hullay Katalin, leány, »
Farbjak Márton. Farbjak Zsuzsanna. » »
Misztrik János, Linharl Mária. » István háza.
Soucsik János, Rémén Antónia. * »
Oravecz Ferenc, Horák Franciska, » •
Bohuny Géza. Ladziáuszky Gizella, » .
Hugyecz András, Tulák Katalin, halvasz. » »
Burián István. Bek Anna, fiú, »
Wilmon Antal, Komora Emília. » Felsőróna.
Vodnák József, Kana Irén, »
Málay Béla, Vido Mária. * »
Málay László, Vido Anna, leány, »

I-i iá z  ti a a j'i t>\
Sakovi Emil Selmecbánya, Labuda Emília Heg} bánya. 
Glezl Lajos, Grabisz Irén Selmecbánya 
Gajdácsi György Bruck-Királyhida, Boroska Júlia Selmecb. 
Lakatos Ferenc Nagvsalló, Kozák Ilona Selmecbánya. 
Szlancsik János, Kárpáti Rozália, Selmecbánya.
Longauer Vince. Mecséry Anna Selmecbánya.
Zajacz Zsigmond. Herold Anna Hodrusbánya.
Gyurcsik Lajos Goletnek, Hupka Mária Islvánháza. 
Viszkocs József Selmecbánya, Gerlei Jolán Krupapuszta. 

H  á l  á  l o  z á s .
Fischer József, 63 éves, szívizomelfajulás, Selmecbánya. 
Szenko Mária. I napos, vétesz, gyöngeség, »
Paxner Tibor Román, 1 '/, éves, szívbaj, »
Pilnik János, 3 éves, tüdőgyulladás. Selmecbánya
özv. Schiller Izidorné, 29 éves. hastífusz, »
Soucsik János, 78 éves, szívizomelfajulás, >
Szumrák Jozefái, 27 éves. tüdőgyulladás. »
özv. Kollár Ádámné, 67 éves, szivizomelfajulás. » 
Pazsitka András, 40 éves, megfagyás. »
Surko János, 1 1 , hónapos, tüdőtől), >
Kramárik Ferenc, 66 éves, tüdőgümökór, »
Schmid.nl János. 73 éves, tüdőgyulladás. »
Oszvaldt Antal, 3 hónapos, görcsök. Bélabánya.
Szuchi Mihályné, 69 éves, tüdőgyulladás, »
Mozola Antal, 16 hónapos, gyermekaszály. *
Bartkó Pálné, 68 éves. aggkor, »
Csalkovszky Emil, 16 hónapos, torokgyík, Hodrusbánya. 
özv. Rendla Vencelné, 86 éves. végelgyengülés. » 
özv. lírám Nándorné, 40 éves, hátgerincsorvadás, »
Lám per József, 40 éves, tüdövész, Islvánháza. 
Murtinecz Ignácné, 30 éves, tüdövész, »
özv. Licskó Tóbiásné, 66 éves, tüdövész, •
Greschnor Józsofné, 74 éves, gyomorrák, »
Schávolt Mihály. 61 éves, tüdővész, Felsőróna. 
Babjak József, 35 éves, tüdövész, .
Neuschl György, 57 éves, agyvérönilés. »
Gálusz Károly. 61 éves, tüdővész, »
özv. Bohus Ignácné, 53 éves, aggkór, »
Lupták György, 46 éves, tüdőgümökór, Kisbánya.
Ivanits József, 20 éves, agygümősödés, »
Haladék Ignác, 38 éves, szívgörcs, »

h i r d e t é s e :  k .

e$y 3 , e s e t le g  4  s z o b á b ó l  
á l ló  u tc a i,  to v á b b á  k é t  u d v a r i

A Honvéd-utca I 50. számú házban egy  
3 szobából, konyhából stb . álló u tc a i  
la k á s  május hó 1-től k ia d ó . Bő
vebbet az o ttan i házban vagy a tu la j
donosnál S e id e l  Á g o s to n n á l — 
: Lövész-utca II 14. számú házban. :

A k i birtokot, házat, bú
tort, hangszert, gépet, 

vagy bárm iféle felszere
lési tárgyak at venni vagy  
eladni akar, caki lakást  
keres, vagy ily en t bérbe 

adni óhajt h ir d e sse  a

S e lm e c b á n y á i  H ír la p
hirdetési rovatában

A S elm ecb á n y á i H irlap -ot
állandóan sok ember olvassa.

a z é r t  m in d ig  a k a d  m e g fe le lő  a já n lk o z ó .

g x x x x x x x x x x x x x x x i x x i x x i x x x x x x x x x x x x x x ^  
S Jó tűzifát a közönségnek

:!: A k ö z le k e d é s i a k a d á ly o k  m egszülné- :!: 
sé v e l ism é t p o n to san  ( 2  3  n a p  a l a t t )  s z á l l ít h a t ó :

2 méter bükk . . . .  1 B  K 
2 méter tölgy és cser 1 6  K

M e g re n d e lh e tő : JOERGES ÁGOST ÖZVEGYE É S  FIÁNÁL. 

WeiszAdolf T ó p a ta k .  

2XXX0KXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXIXXXXXXXIXXX>

az  Ó p o s tá n .

Ha nem ehet, rosszul 
érzi magát, az orvo

silag kipróbált

K a i m  g j o m o i - b o r s m e n l a  
k a r a m e l lá k
biztos segítségei hoz
nak Jóétvágyat kap. 
a gyomor helyre áll és 

megerősödik ismét

Éltető és üditő ha
tásuknál fogva 

m eneteléseknél 
nélkülözhetetle

nek.
C s o m a g o lv a  2 0  és 4 0  f ü lé i

Kaukató: X K J ó i -
bán . M ikovönyl A. és Mar 
KÓtsy J . ö rö k ö se i Kyófty- 
lá 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 t A. G ö ln icbanyán

I__________________

Sándor s. k.
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M E G H Í V Á S .

A „ S E L M E C 1  T A K A R É K P É N Z T Á R  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G “- N A K

S e l m e c b á n y á n ,  1915. évi m á r c i u s  h ó  2 2 - é n ,  d é l u t á n  3  ó r a k o r ,  a z  i n t é z e t  h e l y i s é g é b e n  t a r t a n d ó

67-IK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE
v a n  s z e r e n c s é n k  a  t. r é s z v é n y e s e k e t  m e g h ív n i .

Tárgysorozat:

1. Közgyűlési elnök, jegyző, valamint a jegyzőkönyvet hitelesítő két részvényes választása.
2. A meghatalmazások megvizsgálásáról szóló bizottsági jelentés.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.
4. Határozathozatal a mérleg megállapítása és a tiszta jövedelem felosztása iránt és a felmentések megadása.
5. Az igazgatóság jelentésében foglalt javaslatok tárgyalása.

Selmecbánya, 1915. évi március hó 3-án.

Az igazgatóság.

J e g y z e t . A meghatalmazások folyó évi március hó 22-én délelőtt 11 óráig a Takarékpénztár hivatalos helyiségében nyújtandók be.

t a r t o z i k . M é r le g -s z á m la  1914. é v i d e c e m b e r  3 1 -é n . k ö v e t e l .

V a g y o n K f K f T e h e r K f K f

K é s z p é n z : A la p o k  i
Pénztári maradvány 1914. december 31-én................ 58499 28 Részvénytőke ............................................................. 750000 _

110114 30
1149569 30 Nyugdíjalap................................................................. 136048 59 996462 89

K ö lcs ö n ö k  : B e té te k  >
Közönséges jelzálogkölcsönök . . . . 2278220 87 4834224 53
Törlesztéses jelzálogkölcsönök . . . . 1542z67

899838
46 lolyószámlákon ....................................................... 85274 70 4919499 23

Váltó-tárca......................................

Folyószámlái adósok:
Értékpapírok fedezete mellett . . . .
Jelzálogos biztosíték mellett.............
Átruházott követelésekre...................

393,534 K 85 f 
325,189 » 40 » 
635,708 » 87 » 1354433 12

Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankjára át
ruházott kölcsönök ................................................

Osztrák-Magyar Banknál visszleszámitolt váltók . . . .
688210
178775
321637
410728

77

Kézizálog-kölcsönök.......................... 26359 — Egyéb tartozás és lombard....................................... 63 1599352 15
6117827

In g a tla n o k  : E g yé b  t e h e r :

Osztrák-Magyar Bank mcllékhely................................. 45692 85
» » építkezése....................... 49,243 » 17 » 89243 17 10°/0-os betétkamatadó hátralék................................. 23207

780
786I. kér. 2. számú bérház...................

17,910 K 12 f 
2,584 » 02 »

57000 Fel nem vett zálogtöbbletek....................................... 20 70466 51
» » építkezése................ 20494 166737 31

Á tm e n e ti t é t e le k :

Előrefizetett kamatok, házbérek és hátralékos lombardE gyé b  v a g y o n :
Irodai berendezés............................. 3600 kamat stb................................................................ 27491 23
Perköltségelőleg és óvásdijak . . . 3645 72 7245 72

N y e r e s é g :

Hátralékos kölcsönkamat, házbér és előrefizetett, átruhá
zott és visszleszámítolt kamat stb............................ 259201 12

Áthozat 1913. évről ....................................................
1914. évi nyereség....................................................

17746
128061

43
76 145808 19

7759080 20 7759080 20

Selmecbánya. 1914. évi december hó 31-én.

Farbaky István s. k.
igazgató.

Joerges Ágost s. k.
ig. tan. tag.

Bauraerth István s. k. Herbst Ágoston s. k. H artm ann Ede s. k.
főpénztáros. könyvelő. segédkönyvelő.

Jelen zárómérleget az alulirt felügyelő-bizottság megvizsgálván, a társulat főkönyveivel és számadásait tartalmazó segédkönyveivel összehasonlította, azt 
ezeknek minden tételével egyezőnek s a kereskedelmi törvény és alapszabályok értelmében felállítottnak találta.

Selmecbánya, 1915. évi március hó 5-én.

Kőrös László s. k. Ács József s. k. Dr. vértesi Tóth Imre s. k. Király Ernő s. k. Dimák Gyula s. k.
f.-tag. f.-b. jegyző. f.*b. elnök. f.-b. tag. f.-b. tag.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1915.


