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Arany könyv 
a munka hőseinek.

Biztosítani kell az idei termést. Nem 
szabad megengedni, hogy ebben az áldott, 
szép hazában egy talpalatnyi termőföld is 
megműveled énül maradjon. Ez most határ
talanul fontosabb, de határtalanul nehezebb 
feladat, mint máskor, mert a háború a 
mezőgazdaságtól a munkaerő javarészét 
vonta el. Es mert életbevágóan fontos, egy
úttal pedig rendkívül nehezen megoldható 
ez a feladat, azért kell sikeres elvégzésére 
vállvetett buzgalommal egvesülnie a kor
mánynak a társadalommal.

A kormány megteszi a magáét. A föld
művelésügyi miniszternek ebben a tárgyban 
az alispánokhoz és a törvény hatósági jogú 
városok polgármestereihez intézett rendelete 
gazdag programmja a munka országos 
szervezésének és irányításának. De az 
eredmény elsősorban a gazdálkodó-közönség 
lelkes tevékenységétől, fokozott szorgalmától 
függ mégis.

Gbillány miniszter, az értelmiség be
vonásával, megyei, községi, illetőleg kör
jegyzőségi gazdasági bizottságok alakítását 
rendelte cl. Ezek a bizottságok lesznek

Fucskó Mihály őr. halálára.*
Nem .szóbafúlt, .szép énekel hoztam én Neked, 
Hanem  — ludkcsillogású versben — könnyeket 
S  egy p á r  Ilii diáknak szomorú, nagy bú já t... 
Most már elhisszük, el hisszük könnyes szemekkel, 
Hogy akit váriunk, egyre váriunk:
Kiment, közülünk, nem látjuk többé 
Szereteti, derék hős tanárunk!

Szegény fészekből kell ö nagy vándorútra, 
liizva töri előre sok sorscsapáson át. 
Akaratereje nem hagyta nyugodni 
Lelke magasba vágyott, tiem ismert akadályt. 
Kiküzdölle magái a homályból;
Mint nagy Ígéretet, emlegettük nevét.
Tudásál hír szellője vitte szerteszét 
És nem volt büszke, rajta nem fogott 
A nagy-nagy, hiú. tudós Önérzet.
Tudásában is becs ülte az Istent.
Mindég mindenkit észrevett, megértett 
Mikor betoppant, észre sem vettük.
Senkisem  hitte volna ráta, nem. soha.
Hogy az egyszerű, szürke ember 
Napsugaras eszmék új apostola '

* Irta s a folyó hó 6-iki gyászünnepen clszavalta 
Zstlmbor IMI Vili. o. I.

hivatva gondoskodni a termés biztosításáról 
s arról, hogy — emberi vagy állati táplá
léknak alkalmas terményekkel — minden, 
gazdaságilag használható terület be legyen 
vetve. Igás állatok vásárlását a gazdasági 
felügyelők díjtalanul közvetítik a gazdák
nak. Az alispán előterjesztésére a miniszter 
hajlandó megengedni a személyes szolgál
tatás elrendelését. Az ezért járó térítés 
megfizetésére, valamint a vetőmag beszer
zéséi e legcélszerűbben a. községek vagy a 

i törvényhatóságok gondoskodhatnak előleg
ről, illetőleg kölcsönről. A miniszter meg
bízásából a Magyar Mezőgazdák Szövet
kezete nagy készletet szerez be árpa-, zab- 

j  és tengeri-vetőmagból. Gazdasági gépek 
J megrendelésében is szívesen támogatja a 
| közönséget a miniszter, azonkívül gondos- 
j  kodik róla, hogy a nagyobb uradalmak az 

aratás munkájára hadifoglyokat vehessenek 
igénybe. Nyilvántartja és közzéteszi a mi
niszter a más vidékre, is elszerződtethető 
munkások adatait, megkönnyíti a gazdasági 
munkaszerződések megkötését s általában a 
földművelésügyi igazgatás egész szerveze
tével készségesen támogatja a gazdálkodó 
társadalmat.

Magát a nagy munkát azonban mégis 
csak a gazdálkodó-közönségnek kell elvé
geznie. Dolgozzék tehát minden igyekeze-

I Sügárözönbeu remegtek a falak,
I Mintha azt mondták volna: régen vártunk! 

Mikor megjelent, mosolygó, boldog arccal 
A m i derék, ifjú  tanárunk.

. . Ks elment ö is, el. m int a többiek.
Örömmel ment el, meg sem látszott rajta.
Hogy fá jm i a szive elszakadni tőlünk:
Derült homlokkal ment. a haza úgy akarta!
S  köröskörül zúgó csata zivatarban 
Ö is a halálos, bátor harcol vívta.
H avas hegyek alján, tábortűz-világnál 
Készült, hogy a legszebb m unkáját megírja. 
Ömlő. piros vérrel, utolsó m unkáját,
Hogy kell a m agyarnak védeni hazáját!
■ ■ ■ Reggel rohamra szólt a harsona,
Agyúk bömböltek, golyóesö esett,
Reggel a rohamban ö volt a legelső,
Reggel a rohamban ö is elesett!

Nagy, mord. őszi, idegen tájon 
Fekszik ködös, bús temetője . . .

Ma még rideg, puszta föveny a sírod.
Károgó varjak sira tnak e l:
Ködszárnyú halál üli meg a dombot,
Fekete m adarak riadnak fel.
De ha leszáll a földre a béke tavasza 

i S  dús kalászt ad a mag. melyei elvétellel :

tével minden munkabíró ember, akár férfi, 
akár asszony, akár leány. Kiváltképen pedig 
dolgozzanak azok, akik hadisegítségben 

| részesülnek és akik a mezőgazdaságban 
1 való nélkülözhetetlenségük címén kaptak 

fölmentést a hadi kötelezettség teljesítése 
alól. 11a az ilyenek munkára való készsége 

; kifogás alá esik, méltóak a kedvezmény 
I elvesztésére s bizony el is fogják veszteni.

Két nagy elvnek kell áthatnia az 
egész társadalmat: az önsegítés és az egy
más segítése elvének. Mindenki a legjobb 
tehetsége szerint végezze el a maga mun
káját, azután pedig, esetleg a pénzének a 
kölcsönadásával is, siessen gazdálkodó pol
gártársainak a segítségére. Ez nemcsak 
emberséges cselekedet lesz, de hazafias 
cselekedet is egyúttal. ,

Háborújuk idején a balkáni népek el 
tudták végezni minden mezőgazdasági mun
kájukat. A hazaszeretetéről és munkabírá
sáról egyaránt híres, magyar elmaradhat-e 
vájjon a balkáni népek mögött?

Gbillány miniszter intézkedésére azok
nak a nevei, akik a termésbiztosítás nagy 
munkájában érdemeket szereztek, belekerül
nek a m unka hőseinek aranykönyvébe, 
amely kiegészítő párja lesz a harctéren 
kti/.dők aranykönyvének.

Vau-e épkézláb magyar, aki nevének

Nem lesz a sírod puszta, jeltelen.
Véres homlokod, szép, erős fejed 
Nem fog a föhlöu ázni dísztelen:
Virágokat ültet rá az alkonyi szellő,
Kiűzi Rólad az esti borút 
S  a virágok, kikel úgy szerettél,
Fonnak a fejedre színes koszorút! .  . .

. . . Tavasszal, ha leolvad a hó a hegyekről . . .

Képek
a szabadságharcból.

Március 16-iko alkalmából irta: Farkas Ernőd.

A csodiutgyii.
Mikor a honvédek Vác elöli táboroztak, 

Bernálsky Antal köziüzér bazafulotl s édesanyja 
jól tartotta kedves éleiével: lúrósgombóceal.

Pukkadásig jóllakott s amit nem tudott be
kebelezni. papirosba gyömöszölve, elrejtette az 
ágyúcsőbe.

Kgv óra múlva ágyúszemle volt. Az üteg- 
parancsnok le- s felliajlítlalta az ágyúcsöveket s 
belenézett, hogy nem rozsdásak-e?
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egyik vagy m ásik aranyk ttnyvbeu  való m eg. 
örökítésével ne óhajtana b izonyságot tenni 
az utókor előtt arró l, hogy a  v ilágháború  
forgatagában nem volt m éltatlan fia hős1 
nem zetének ?

Visszapillantás
a Selm ecbányái Vöriiskeresztegylet működésére.

Irta és a március 7-iki Háborús délutánon felolvasta:
Z ó lo m y  I m r e  tb. városi tanácsos, erdőmestcr.

A kultúrnomzetek már régebben rájöttek’ 
hogy a háború borzalmait, a véres csatákban 
megsebesüli katonák fájdalmait lehetőleg az ember
baráti szeretet és irgalmasság gyakorlásával kell 
enyhíteni. Ettől a rendkívül fontos és nemes 
eszmétől áthatva jött össze 1864-ben a genfi i 
konvenció, melynek kimondhatatlan nagy ion tosságú j 
sikere a vüröskeresztegyesületek országos szer- ; 
vezése volt.

Hazánkban ezt a mozgalmat, boldogemlékű ! 
Erzsébet királynénk védnöksége alatt, A magyar í 
országos segélyző nőegylet kezdte meg, a boszniai j 
hadjárat elején. Tisza Kálmánná és Zichy Nándor- i 
né grófnő felhívására a Selmecbányái úrnők egy j 
lelkes és áldozatra kész csoportja, a nagy lekin- : 
télyben és tiszteletben álló Knchelmann Károly né 
úrnő és az akkori polgármester, Ocsovszkij lrilnios 
társelnöksége alatt azonnal szervezkedett, meg
alakította »A Selmecbányái segélyző nőegylel«-et, 
titkárává választotta Vörös Ferenc városi al
jegyzőt, ki a közügyek terén későbben olyan sok 
érdemel szerzett s megindította a gyűjtési, melynek 
a révén rövidesen olyan tetemes adomány folyt 
be, hogy a Boszniába küldött adományok első 
kimutatásában már az egyesület neve is olt 
szerepelt.

Az egyesület elnöki tisztét Farbaky István
ná Kiirthy Piroska úrnő vette át. megtartotta 
ezt akkor is, mikor az egyesület *A Vöröskereszl- 
egvlel Selmecbányái választmánya* dinét vetít* föl 
s azóta megszakítás nélkül ő a választmány elnöke. 
Éltető lelke volt az egyesületnek. Buzdított, lel
kesített, csüggedetlenül kitartott és az egylet

Amint Bernálsky ágyújához éri s lefelé for
dította a csövét, belőle egy halom túrósgombóc 
potyogott ki.

Az ütegparancsnok elbántuk. Bernálsky meg 
kékült-zöldüll.

— Miféle csodaágyú ez? kérdezte aztán.
— Ideiglenesen éléskamrának rendeztem 

be. mondta Bernálsky, bátorságot kapva.
No szép tüzér, aki túrósgoinbóccal akar 

lövöldözni az ellenségre.
— Ezzel én csak magamba akarok lövöl

dözni, az ellenségnek jobb a vasgombóc, mert az 
örökre megfekszi a gyomrát.

Az ütegparancsnok mosolygott s tovább 
ment, Bernálsky pedig fölszedegette a porból a 
gombócokat, megtürülgetio s ismét eldugta őket 
a furcsa éléskamrába.

A makói hősök.
Az aradi véres utcai harcban, mikor a hon

védeket elsőízben szorították ki a városból, a 2‘.» 
zászlóalj három közvitéze, Bombiák János és két 
makói földije elrejtőzött a Tököly-ház udvarán.

Felnyársalnak itt benneteket a rácok; — 
mondta az egyik közviléz.

— Ne félj tőle, csinálok én köztük olyan 
ribilliót, hogy mire észretérnek, inár mi ugrón- 
berken túl leszünk! — felelte Bombiák.

Azzal a kerítéshez támaszkodtak s a résen 
át figyeltek.

Egyszerre dobpergést hallanak s a hírhedi

történetében a legfényesebb helyet ő vívta ki 
magának. Bár az utóbbi időben,, meggyengült 
egészsége miatt, előbbi tevékenységét nem fejtheti 
ki, a Selmecbányái Vörüskeresztegylet szellemi 
vezetésében ma is irányító s meleg érdeklődéssel, 
benső szeretettel kíséri egyletünk működését.

A boszniai hadjárat befejezése után egye
sületünk nem maradt tétlen. Szorgalmasan gyűj
tötte a tagokat s 1882-ben megkezdte az u n. 
»Tépéscsináló Estély«-l. melyen már az első 
évben mintegy 2000 K értékű anyagot dolgozott 
fel és raktározott el.

A hosszú békeidő alatt a közönség részéről 
az egyesület iráni lanyhább érdeklődés mutatkozott 
s csak akkor ébredi föl újra, midőn kitöri a 
szerb-bolgár háború, mely alatt, az Országos 

■ Vöröskeresztegyesület tábori kórházában, már kél 
Selmecbányái ápolónő tette kockára életét s tért 
vissza, a háború befejezése után, érdemkereszllel 
kitüntetve.

A bolgár-szerb háború figyelmeztető volt a 
mi közönségünkre is, úgyhogy ettől az időtől 
fogva isméi élénken* folyt a tagok gyűjtése, a 
jótékony előadások szervezése s elődeink nemes 
igyekezetének kiváló eredménye különösen a mai 
nehéz napokban mutatja jótékony hatását, ami
dőn a kitört világháború szervezetten és munkára 
készen találta a mi szerény egyesületünket is. 
Igaz, hogy, csekély anyagi erőnk miatt, nem 
tudtunk véghez vinni nagy dolgokat, de egyletünk 
vezetősége a megindult mozgalomban, melynek 
vezetője, irányítója, lelke Horváth K álm án  kir. 
tanácsos, polgármester, egyletünk társelnöke volt, 
minden erejével részt vett s összes készpénz
vagyonát felajánlotta a kisegítő-kórház szükség
leteire. Ezt a kórházat két hónapon keresztül, 
október 13-tól december 23-ig abból az összeg
ből tartotta fenn, melyet a város közönsége s az 
egyes jótékony-egyesületek nemes áldozatra kész
séggel fölajánlottak. A kisegítő-kórházat december 
23-tól az Országos Vöröskereszlegyesület vette át 
s ettől fogva a hadikincslái* a sebesült és beteg 
hőseink ápolásához naponkint és fejenkint. 2 K-val 
járul hozzá. Azonban, az élelmiszerek hihetetlen 
megdrágulása s minden szükséges szer és anyag 
beszerzési árának felszökkenése miatt, a nagyon 
megérdemelt és a város közönségéhez méltó

Joanovics Mihály őrnagy alakja tűnik föl előttük, 
aki ficánkoló, büszke ménen, kivont karddal ve
zette zászlóalját a Tököly-ház felé.

Bombiák célba vette Joanovicsol s ledur
ran tóttá.

A szerbek ijedten álltai; meg. mire a másik 
két honvéd is rájuk tüzelt.

A szerbek észrevették a lobbanás fényét s 
rémes ordítással törtek be a Tököly-ház udva
rára.

Utánam, bajlársak! - - kiáltotta a hős 
Bombiák s átugrott a kerítésen.

Társai követték s csatlakozlak Asztalos őr
nagy csapatához, mely ép ekkor indult a város 
visszafoglalására.

„Még éjjel se hagynak nyugodni!"
Egv Kossulh-hüszárcsapal éjfél után érkezett 

Torda városába s jelentkezni akart báró Kemény- 
Farkas őrnagynál.

A kapu zárva volt, dt* a huszár könnyen 
feltalálta magát Megkocogtatták az őrnagy abla
kát. Nagysokára kinyílt és hálókönlösbén egy 
álmos fej kandikált ki rajta.

Mit akarnak? — szólt rá mérgesen a 
huszárokra.

Jelentjük alásan. őrnagy úr, megér
keztünk.

O, hogy még éjjel se hagynak ny ugodni, 
— kesergett a báró.

módon csak a közönség részéről tapasztalt nagy- 
áldozatra készséggel láthatjuk el katonáinkat.

A kisegítő-kórház helyiségeit, fűtésüket, vilá
gításukat a főiskola vezetősége ajánlotta föl s 
midőn az eddig ápolt ÍO sebesült helyett még 30- 
at kellett gondozásba venni, a város hatósága a 

: .-embery ház egyik lakását, fűtését és világítását 
ajánlotta föl. E dicséretreméltó s köszönetéi ér
demlő cselekedettel módunkban volt a kisegítő
kórházakat úgy berendezni, hogy dicséretére 
válik a városnak.

A in. kir. belügyminiszter rendelete értel
mében még a múlt év tavaszán megnyíltak az 
önkéntes ápolónői tanfolyamok és a sikeres vizs
gálat után 20 úrinő tette le a fogadalmai. A to
vábbi újabb tanfolyamok eredményeként nemesen 
érző honleányaink közül 102-en fogadtak hűségei 
a Vörüskeresztegyletnek. S midőn a háború vil
láma végigcikkázott hazánk egén s a fölszabadult 
borzalmak enyhítésére városunknak is sorompóba 
kellett lépnie, akkor már itt állott az önkéntes 
ápolónők lelkes gárdája s a megérkezett sebesültek 
kellő gondozása és ápolása azonnal megindulhatott.

A nagy mozgalomban a város közönsége is 
nagy arányokban vette ki részét. Mindenki sietett 
adományaival ügyünket elősegíteni, annyira, hogy 
2 hónapon keresztül a Fritz-házi kisegítő-kórházat 
nemcsak tisztán ezekből az adományokból tar
tottuk fenn, hanem a közönség lankadatlan buz- 
góságával és áldozatra készségével olyan ellátásban 
s a karácsonyi és az újévi ünnepek alatt olyan 
szeretettel teljes inegvendégelésben és ünneplésben 
részesüllek a katonák, amelyre hálával gondolnak 
mindenkor.

A karácsonyesti ünnep meghaló, lélek- 
| emelő volt.

A csend és béke idején az egylet fejlődése 
holtpontra nem jutott ugyan, de nagyobb virág- 

j zásra sem tudott fejlődni, mert a közönség érdek- 
: lődése inkább egyéb jótékonysági ügyek felé irá— 
: nyúlt Midőn azonban megszólalt a harci riadó, 

polgártársaink, vallás- és társadalmi-különbség 
nélkül, tömegesen sorakoztak zászlónk alá.

Selmecbánya városában jelenleg 140 sebesült 
és beteg katona van ápolásban, még pedig a

- Nem bizony, őrnagy úr, — felelte egy 
Csaló nevű víg huszár, - - mert katonák vagyunk.

A báró milsein szóit, csak nagymérgesen 
becsapta az ablakot az orruk előtt.

— No, ez is jobb lett volna kisasszonynak, 
mint katonának! — morogták a huszárok.

Hanem a kényelmes mágnásból csakhamar 
igazi csalaoroszlán lett s főleg neki köszönheti a 
nemzet, hogy Bem apó a piski-i hidat elfoglalta.

Csak utánam , fiaim !
Mikor Branyiszkónál a 34. lót zászlóalj 

csatarendbe állott, Guyon eléjük lovagolt és így 
szólt:

— Elől dupla lénung, hátul kartács!
Erdős Imre. a hős piarista táboripap pedig

a rohamjelre feltartotta a  keresztel s tótul így 
I,kiáltott:

— Csak utánam, fiaim!
És a fellelkesült zászlóalj ^oroszlánként ro- 

. hant előre.
A győzelem után hozzájuk lovagolt Guyon, 

nagyon megdicsérte őket s ezzel végezte beszédét: 
Két hónapra dupla lénung!

Egy jókedvű huszártiszt erre Guyonhoz 
fordult:

— Hát a páter mit kap?
— Lelki feloldozást! — mondta mosolyogva 

Guyon.
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Vöröskeresztegylet Fritz- és Zsembery-házi kór
házaiban. Tandlich Ignác ár. tb. városi főorvos 
kezelésében, 72, a.városi kórházban, Kapp Jakab 
ár. városi tiszti főorvos kezelésében, 48. a m. kir. 
bányászkórházban pedig, Vérlesi Tóth Imre ár. 
bányakerületi főorvos kezelésében, 20. — Az 
önzetlenül és lelkesen dolgozó vezető-főorvosokon 
kívül a beteg és sebesült katonák ápolásában 5 
hivatásos ápolónő és 72 önkéntes ápolónő vesz 
részt, kik önként vállalt kötelezettségeiknek olyan 
buzgósággal, odaadással és pontossággal tesznek | 
eleget, hogy méltán illeti meg őket a legőszintébb 
hála és elismerés. Legyen szabad idéznem itt 
Tandlich Ignác ár. főorvos szavait: »Örömmel 
és büszkeséggel állíthatom, hogy az önkéntes 
ápolónői intézmény nálunk kitünően bevált. Nincs 
az az intézkedés vagy utasítás, amelyet az 
ápolónők pontosan, sőt pedantériával végre ne 
hajtanának. Megnyugodva és teljes örömmel látom, 
hogy a sebesüllek és betegek ápolását, főleg 
egyesek, olyan körültekintéssel, odaadással, olyan 
szeretettel teljes buzgalommal végzik, hogy még 
saját családtagjaikat sem ápolhatnák nagyobb 
gondossággal.*

Ezek az illetékes helyről elhangzott szavak 
ékesebben beszélnek minden dicséretnél.

A gazdasági teendőket, nevezetesen az igen 
fontos és nagy munkát igénylő konyhavezetést, 
minden díjazás nélkül, özv. Meskó Lajosné úrnő 
látja el nagy gondossággal és körültekintéssel. Az 
irodai teendőket pedig 5 úrileány és 1 főiskolai j 
hallgató végzi. Hálás köszönet érte! A szükség- j 
kóYházi étkezés felügyeletét és az ételek kiosztását 
felváltva 78 úrinő teljesíti, buzgósággal, áldozatra 
készséggel s akiknek, tapasztalt kegyességükért, 
legmélyebb hálánkat és köszönelünket nyilvánítom.

A Kárpátok lejtőin és a hólepte, végtelen, 
fehér mezőkön patakokban ömlik most hős fiaink 
vére. Ezt jelképezi most a hófehér zászló, a kiömlő 
piros vér helyeit, az emberbaráti szeretet szent 
jelvényével, a vörös kereszttel. És ha már nem 
adatott meg nekünk, hogy olt, a harcmezőn rójuk 
le hazafias kötelességeinket, sorakozzunk lelkesen 
e szent szimbólum, a könyőrületességnek e zász
laja alá, hogy majd a későbbi jobb időkben 
nyugodt lelkiismeretlel emlékezhessünk arra, hogy 
a nagy időkben erőnkhöz mérten megfeleltünk 
honfiúi és honleányi kötelességeinknek.

Tisztelettel kérjük lapunk t. elő 
fizetőit, hogy az előfizetés megújítása 
iránt intézkedni szíveskedjenek. Egy
úttal kérjük azokat is, akik az előfi
zetési dijaikkal hátrálékban vannak, 
hogy a hátrálékot beküldeni szíves
kedjenek, hogy a kiadóhivatalnak is 
módjában legyen kötelezettségeinek 
eleget tenni.
Előfizetési ár: egész évre 10 K

fél „ 5 „
negyed „ 2 „ 50 f

Egyes szám ára  20 fill.

ji 1 }* E K.
Elesett hősök. Zsitvay Elemér gyógy

szerész, a cs. és kir. 26. gyalogezred önkéntese, 
Zsitvay János  Selmecbányái kir. kath. főgimná
ziumi tanár fia, életének 20-ik évében az északi 
harctéren hősi halált halt.

Krausz Ernő Viktor Selmecbányái virág- 
kereskedő, a cs. és kir. 76. gyalogezred póttarta
lékos gyalogosa, 23 éves korában a harctéren 
hősi halált halt.

K rausz Dénes, Krausz Fülöp Selmecbányái 
nyug. bányászaltiszt fia. a cs. és kir. 26. gyalog

ezred tartalékos gyalogosa, a hazáért és a királyért J
küzdve, elesett a becsület mezején.

M egüresedett és betöltésre kerülő ál
lások a bányászatnál. A bányászati tisztviselők 

I létszámában, mint az Állami Tisztviselők Lapja I 
; Írja, legközelebb előreláthatóan betöltésre kerül a 
j  VI. fizetési osztályban 3, a Vll. fizetési osztályban i 
i 5, a Vili. fizetési osztályban 6, a IX. fizetési osz- 
■ tályban 12, a X. fizetési osztályban pedig 26 állás.

Szigorítják a fölm entéseket. A belügy
miniszter leiratot intézett a városokhoz, hogy a 
most besorozásra kerülő népfölkelő-tisztviselők I 
fölmentését a város csak a legkivételesebb eset
ben kérje, meri a. miniszter teljes szigorúsággal : 
já r el s fölmentést csak a legritkább esetben 
fog adni.

— A bírói k a r  a hadbavonultakért. A
háború kitörésekor, Martinovich István ipolysági | 
kir. törvényszéki elnök kezdeményezésére, az 
ipolysági törvényszék, járásbíróság, ügyészség s a 
korponai kir. járásbíróság bírái, ügyészei, segéd- 

j és kezelőszemélyzetei, valamint Sztrehürszky ■ 
! Gyula  Selmecbányái kir. járásbíró a háborús 
j  segítőakció céljaira a saját körükben gyűjtést in- 
I dítottak s erre a célra fizetésük két százalékát 
| ajánlották fül. A gyűjtés eddigi eredménye 700 K 
; s belőle a Vöröskeresztegyletnek 290 K l, a bírói 

és ügyészi egylet segítőakciójának 100 K-t, a meg
vakult katonáknak 150 K-t, a török vörösfélhold
nak 60 K-t, egyeseknek a segítésére pedig 100 
K -t‘juttattak

Államvizsg;álat a főiskolán. A Selmec
bányái m. kir. bányászati és erdészeti főiskolán 
folyó hó 15-én tartották meg a tavaszi állam
vizsgálatot. A vizsgálatra csupán Bartha Béla 
vaskohómérnükjelöll jelentkezett s nyert vaskohó, 
mérnöki oklevelet. A vizsgálat elnöke Barlai 
Béla ár. prorektor volt; a kormányt Bárdossy 
Antal m. kir. lőbányatanácsos képviselte, exami- 
nator pedig Schréder G yula  nyug. vasgyári igaz
gató volt.

Húsvéti vakáció a  Selmecbányái ta n 
intézetekben. A Selmecbányái kir. kath. főgim
náziumban március 26-án, a líceumi főgimná
ziumban és a kerületi Cseinez-tanítóképzőinlézet- 
ben március 27-én kezdődik a húsvéti vakáció s 
tart a kir. kath. főgimnáziumban április 7-ig, az 
utóbbi kél tanintézetben pedig április 12-ig.

— Nyugdíjazás és k itün te tés. Őfelsége, a 
király, a személye körüli minisztérium ideiglenes 
vezetésével megbízott magyar miniszterelnöke elő
terjesztésére, Nagy Elek főerdőlanácsosnak, saját 
kérelmére való nyugalomba helyezése alkalmából, 
sok évi hű és hasznos szolgálatainak elismeréséül, 
a Ferenc József-rend tiszti keresztjét adományozta.

— Erdészeti ^kinevezések. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Hyll Viktor kir. közala-

i pílványi erdőmérnököt főerdőmérnökké, Zvarik  
; Egyed kir. közalapítványi segéderdőmérnökül 

erdőmérnökké, Vajda Gyula  és Schcnkengcl 
László kir. közalapítványi erdőmérnökgyakornoko- 
kat pedig segéderdőmérnökökké nevezte ki.

Megerősítés. A kereskedelemügyi m. kir 
miniszter ifj. Rosenauer Lajosnak a beszterce
bányai kereskedelmi és iparkamara elnökévé való 
megválasztását, az 1868. évi VI. t.-c. 14. §-a alap
ján, megerősítette.

Halálozás. W alm ráth Nándor, Selmec- 
és Bélabánya szab. kir. bányavárosnak 40 éven 
át volt kiadója, választott törvényhatósági bizott
sági tagja, a bélabányai r. k. egyház templom
gondnoka, aki, mint őrmester, résztvetl az 1866-iki 
hadjáratban, folyó hó 13-án, éleiének 84-ik évé
ben Bélabányán meghall.

Lattcnbcrg Lajos, Nagyszeben sz. kir. város 
főmérnöke, Dobrovils Mihály Selmecbányái városi 
mérnök apósa, folyó hó 15-én, 55 éves korában 
elhúnyl.

— Hősi halált halt főiskolai tanársegéd.
Steiner Lajos 23. gyalogezredbeli tartalékos had
nagy, a Selmecbányái m. kir. bányászati és erdé
szeti főiskola föld - és bányaméréstani tanszékének 
tanársegéde, okleveles bányamérnök, aki — mint 
egy bajtársa írja — az utóbbi időben ismételt 
tanújelét adta bátorságának, folyó évi március hó 
6-án, egy magaslat megrohanása alkalmával, 
orosz golyótól szíventalálva, életének 31-ik évében 
hősi halált halt. Holttestét az oporvölgyi Slawskán 
helyezték bajtársai örök nyugalomra.

N évm agyarosítás. Stein Béla  tiszaluci 
születésű, Selmecbányái lakos, nyug. póstamester, 
valamint Béla Lajos nevű kiskorú gyermeke, csa
ládi nevét, a 26930/1915. sz. belügyminiszteri en
gedély alapján, Székely-ve változtatta.

— Kinevezés. A in. kir. dohányjövedéki 
központi igazgató Szitnyai Kornélt, a Selmecbá
nyái m. kir. dohánygyárnál alkalmazott dohány
jövedéki segédtisztet, jelenlegi állomáshelyén való 
meghagyásával, a X. fizetési osztályba való soro
lással, dohányjüvedéki tisztté nevezte ki.

Halálozás. G úm an István  negyedéves 
tanárjelölt, a Selmecbányái ág. hitv. ev. líceumi 
főgimnázium volt növendéke, folyó hó 14-én, 22 
éves korában, Budapesten elhúnyt.

Köszönet az Ev. N őegyletnek. A Sel
mecbányái Evangélikus Nőegylet karácsonykor 
vattázolt mellényeket küldött a harctérre. Zsebeit 

j  megtörnie szivarral, cigarettával, csokoládéval, 
ceruzával, szappannal s ráírta egy kis cédulára, 
hogy: »Az Ev. Nőegylet ajándéka Selmecbányáról.* 
Alkalmasint egy ilyen mellény jutott Tóth Gábor
nak is, aki a következő sorokban köszönte meg 
az ajándékot: »Kelt levelem 1915. III. hó 6-án 
Igen szépen tisztelt Evangélikus Nőegylet! Igen 
szépen köszönöm a hozzám küldött karácsonyi 

! ajándékot. Szívemből szerető köszönetét mondok 
érte, hogy rólam a harcban megemlékeztek. Áldja 
meg az Isten önöket fáradozásukért és kívánom 
a jó Istentől, hogy működésüket tovább is fenn
tartsa és áldja meg hazaszeretetükért. Kívánok az 
egész Körnek jó egészséget, békességet és áldást.*

— Március 15-ike Selm ecbányán. Március 
15-ikét, a magyar szabadság újjászületésének nap- 

j jót, az idén is nagy kegyelettel s a jobb és szebb 
I jövőbe vetett hittől áthatva, fokozottabb lelkese

déssel ünnepelte meg Selmecbánya város közönsége.
A kir. kath. főgimnázium ifjúsága az új gim

náziumi épület hatalmas és pompás dísztermében 
ünnepelte meg március Idusát. Az ünnep 9 óra
kor kezdődött, nagyszámú közönség jelenlétében. 
A Himnusz eléneklése után Púder József tanár 
mondott mélyen átérzett, tartalmas és szép emlék
beszédet. Az intézeti énekkar, melyet Rauchbauer 
József dr. igazgató dirigált, régi jó hírére méltó
nak bizonyult. Welwárd László  Vili. o. t. mű
vészi készséggel játszott egy megkapó Liszt-rap
szódiát. Ez után Csermely László Vili. o. t. lel
kes felolvasása következett, majd Jakóby Lajos 
VIII. o. I. szavalt. A szépen sikerült ünnep a 
Szózat eléneklésével végződött.

A líceumi főgimnázium ifjúsága délután 3 
órakor tartotta ünnepségét'az intézet tornatermé
ben. A hatalmas csarnok teljesen megtelt, sőt 
még szűknek is bizonyult a megjelent nagyszámú 
ünneplőközönség befogadására. Eljöttek a 48-as 
idők méltó utódai, a városban ápolt sebesült és 
beteg katonák is, kiknek a jelenléte még szebbé, 
bensőségesebbé, lélekemelőbbé tette az ünnepet. 
Az ünnepséget, a Himnusz eléneklése után, 
Michaelisz Elemér Vili. o. t Zsámbor Pál Vili.
o. l. omlékbeszédével nyitotta meg. A hangulatos 
és ügyesen előadott beszéd nagy hatást kellett. 
A megnyitó után Bérczy László VII. o. t. Illés 
Bálintnak »A legszebb tavasz* c. költeményét 
szavalta el, hatalmas orgánummal, tűzzel és ér
zéssel. Utána Bakos János  VIII. o. t. mondott 
emlékbeszédet, melyben azt fejtegette, hogy a
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magyar nemzetet az akarata tartotta fenn mindig. 
A beszéd után vonósnégyes következett. Czukrász 
Gyula Vili.. Barlai Ervin  VII., Enyel Ernő 
vili. és Becker Ervin  VII. o. tanulók a klasszikus 
zeneirodalom egy gyöngyével, Hiindel: I,argójával 
kezdték kvartettjüket, majd Haydn magyaros izű 
1'ondóját pattogtatták el, melegen, temperamen
tummal. Egyöntetű, rutinos játékuk nagyon tet
szett. A jól megérdemelt tapsokat Haydn VII- 
szimfóniájának menüettjével (Czukrász Gyula 
VIII. o. t. átírásában) hálálták meg. Blmnenfelil 
Jenő Vili. o. t. ügyesen megírt és szépen előadott 
felolvasásában, a márciusi ifjúság korszakot alkotó 
munkájából kiindulva, a magyar ifjúság köteles 
ségél fejtegette. Büky György »A honvéd* című 
megható költeménye, Zsámbor l Jál VIII. o. t. 
meleg, az érzelem minden árnyalatát kifejező és 
éreztető előadásában, könnvezésíg meghatotta a 
közönséget. A szép ünnepséget Enyel Ernő  VIII. 
o. t. tartalmas és poélikus beszéde és a Szózat 
eléneklése zárta be.

A főiskola, a tanítóképző, a bányásziskola 
és a Keresztény Szociális Egyesület ünnepségei 
mind egv egy kiemelkedő mozzanatai voltak a 
nagy napok emlékének és hangulatának.

Délután a város közönsége és tanulóifjúsága 
a Honvéd-szobornál rendezett lélekemelő, gyönyörű 
ünnepséget.

A Keresztény Szociális Egyesület márc. 
15-iki estje. A Selmecbányái Keresztény Szociális 
Egyesület március 15-iki estjén felülíizelelt: Hav- 
ran Károly. Samuné 2—2 K-t, Lavall Adorján 
1-30 K-t, Bachraly József, Bacskor Ágoston, Jaeger 
Gyula. Obernauer Lajos. 0. J., dr. Rauchbauer 
József, Rubinszky József, R. V., Vörös Ferenc, 
Wagner János. N. X. 1 — 1 K-t, Rölhling Béla 60 
fillért, N. N. 10 fillért. Az est bevétele 70'60 K, 
kiadása 35 60 K. A 35 K tisztajövedelmet a Sel
mecbányái Vöröskeresztegyletnek juttatta az 
egyesület.

Itt adjuk hírül, hogy az egyesület, folyó hó 
28-án. délután 6 órakor tartja évi rendes köz
gyűlését. Erre a tagokat s az érdeklődőket ezúton 
is meghívja.

Halálozás. L á n y i Károly, Selmecbányái 
városi tanító, folyó hó 17-én, életének 35-ik évé
ben, hosszas betegség után, Bélabányán meghalt. 
Holttestét Selmecbányára hozták s folyó hó 19-én, 
délután 3 órakor, a szélaknai kapun túli r. k. 
temetőben helyezték örök nyugalomra. A városnak 
egyik kiválóan képzett, tehetséges tanítója, a tár
sadalomnak egy nagyon tevékeny tagja, a magya
rosításnak egyik legbuzgóbb harcosa szállt vele 
korai sírjába.

Hősi halál. Szép Dénes villamosszerelő, 
a 43. utászzászlóalj vitéze. Szép Gábor Selmec
bányái pénzügyi számtanácsos fia, folyó hó 11-én, 
32 éves korában, a harctéren kapott sebesülése 
következtében, a munkácsi gyüjlőkórházban hősi 
halált halt

Adományok a V öröskeresztegylet ja 
vára. A Vöröskeresztegylet Selmecbányái választ
mánya javára a mull héten a Keresztény Szo
ciális Egyesület 35 K-t, Borsiczky Zsófia pedig 2 
K-l adományozott. A szíves adományokat hálásan 
köszöni a választmány elnöksége.

A Kaszinó közgyűlése. A Selmecbányái 
Kaszinó, Farbaky István  miniszteri tanácsos el
nöklésével, folyó hó 14-én tartotta évi rendes 
közgyűlését. Farbaky István miniszteri tanácsos, 
a Kaszinó elnöke, a következő megnyitót mondta: 
»Igen tisztelt Uraim! Folyó évi közgyűlésünket 
világrengető események közepette kell megtarta
nunk, olyankor, amikor nemzetek és államok jö
vendő sorsa van kard élére állítva Megérezzük, 
megszenvedjük a háború viszontagságait kivétel 
nélkül mindnyájan, hadfi és polgár egyaránt s 
alig van széles ez országban olyan család, amely
nek ne volna oka egyik vagy másik hozzálarto-
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zójáért aggódni, egyik vagy másik tagját meg-
i siratni.

Immár közel 8 hónapja tart az ádáz küz
delem északon és délen, keleten és nyugaton. 
Patakokban foly a vér, ezren és ezren estek ál
dozatul és még mindig nem lehet látni a küzde
lem végét, nem lehet tudni a példátlan erőfeszí- 

' tésnek végső eredményét, de bízva-bízunk igaz- 
, ságos ügyünk végső, teljes győzelmében. — Hogy 

ily körülmények közült a mi egyesületünket sem 
i kerülhette el a háború szele, nyilvánvaló, hisz 
I tagjaink közül igen számosán teljesítik legszentebb 
j kötelességüket s vonultak a harctérre. Azt hiszem,
| tartozunk nekik azzal az elismeréssel és meglisz- 
i telessel, hogy neveiket a mai közgyűlés jegyző- 
' könyvébe iktatva, az utókor számára is emléke- 
I zelben tartjuk. Közülük Fucskó Mihály dr. a déli 
j  harctéren hősi halált halt, Klein Mihály a harc

téren szerzett betegségének esett áldozatul, Ka- 
chelmann Viktor dr.-ról pedig csak annyit tudunk, 
hogy egy hősies roham alkalmával eltűnt, de hogy 
fogságba esett e vagy még ennél is Lragikusabb 
sors érte, ezideig nem sikerült még kideríteni.

Mi pedig, akiknek koruknál vagy egyéb 
okoknál fogva itthon kell maradniok, teljesítsük 
polgári kötelességünket, mit a helyzet tőlünk is 
megkíván, mert a rendkívüli idők tőlünk is rend
kívüli áldozatokat és sok lemondási követelnek. 
Holnap van március 15-ikének nem törvénybe 
iktatott, de milliók szivébe vésett ünnepe; szol
gáljon nekünk követendő például az akkor élt 
hazafiak áldozatra készsége. Áldozzunk mi is úgy, 
amint ők tették azoknak a nagy időknek örök 
dicsőségére és a jelen idők javára.

A mai nap egyébiránt még más okból is 
nevezetes a mi egyesületünkre nézve, amennyiben 
ma tartjuk első közgyűlésünket ezekben a tágas 
és minden tekintetben megfelelő helyiségekben s 
úgyszólván ma avatjuk lel a Kaszinó új otthonát. 
Szivemből kívánom most, amidőn egyesületünk 
77-ik évében új otthonát elfoglalja, hogy ne csak 
100-ik évfordulóját ünnepelje meg, de időllen- 

: időkig viruljon, gyarapodjék s kulturális meg tár
sadalmi feladatának minél tökéletesebben meg- 

í feleljen.*
Sobö Jenő  m. kir. főbányatanácsos, főisko- 

i lai tanár, a Kaszinó igazgatójának gondosan üssze- 
j állított igazgatói jelentését elismeréssel és köszö- 
I nettel vette tudomásul a közgyűlés, elfogadta a 
) számadásokat, megadta a fölmentési; a hadba- 
! vonullak neveit, valamint az elesett és elhalt 
! Fucskó Mihály dr. és Klein M ihály emlékét 
| jegyzőkönyvben örökítette meg. megválasztotta 

az eddigi tisztikart, háznagynak Vitális István  
dr. főiskolai tanári, tiszteleti tagnak Fekete Lajos 
miniszteri tanácsost, nyug. főiskolai tanárt, figye
lembe véve félszázadig tarló tagságát s a Kaszinó 
felvirágoztatása körül szerzett érdemeit, végül a 
választmány tagjait egészítette ki. Választmányi 
tagok lettek: Árkosi Béla, Fekete Zoltán, Grillusz 
Emil, Oszvaldl Gusztáv, Tandlich Ignác dr. és 
Vadas Jenő.

Az egyesületnek a mull év végén 123 tagja 
volt. 10 politikai napilapot és 15 heti vagy havi 
folyóiratot járatott. Kiadása a múlt évben 5406 
korona 54 fillér.

Fehérnem ü-varróiskola. Hiltrich Emma 
úrnő, aki évekkel ezelőtt Selmecbányán egy vi
rágzó varróiskolának volt a vezetője, a város kö
zönsége egy részének a kérésére visszajött Selmec
bányára s a régi lakásán (Szenlháromságtér. 
Waigl-féle ház) fehérnemű-varróiskolát nyitott. 
A tanítást, a jelentkezett 15 tanítvánnyal, folyó 
hó 29-én kezdi meg.

— Felhívás. A Selmecbányái Általános Ipar
testület elöljárósága felhívja mindazokat a képe
sítéshez kötött kisiparosokat, akik háború-okozta 
munkanélküliségben vannak és segítségre igényi 
tartanak, folyó évi március hó 30-ig személyesen
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jelentkezzenek Elek Béla  ipartestületi elnöknél, 
hogy a hadisegélyezés ügyében az iparteslület kellő 
felvilágosítást szerezhessen.

— Segítöakeió. Hadbavonult katonáink 
visszamaradt családjainak segítésére szánt alapba 
az elmúlt héten Ernsl Zsigmond 30 K-t, a m. 
^ir. dohánygyári munkásnők (huszonnyolcadik 
gyűjtés) 1231 K-t adományozlak.

A Vöröskeresztegylet Selmecbányái szükség
kórházainak a fenntartására Bálint Ferenc gyógy
szerész 3660 K-l adományozott.

Horváth K álm án  kir. tanácsos, polgár- 
mester a hozzá beküldött adományokból a múlt 
héten 3 flanell alsónadrágot, 1 nyakvédőt és 6 
pár meleg harisnyát küldött a honvédelmi minisz
térium Hadsegélyző-Hivatalának, */2 kg. tépést pedig 
a szükségkórháznak adott ál.

— Az Ev. Nőegylet a hadbavonu ltakért. 
A Selmecbányái Evangélikus Nőegyletnek, a hadba- 
vonullak számára, az elmúlt hétpn adakozott: 
N. N. 10 K-t. Ernsl Zsigmondné 5 pár papucs- 
talpat, Geist Jakabné 12 pár harisnyát, özv. Gyur- 
kovits Andrásné 2 pár kamáslit, 6 pár kapcát, 
Sümegh János 21 , méter papucsra való nemez- 
szövetet, özv. Teszák Andrásné 5 inget, 5 nadrá
got, 3 törülközőt, özv. Tuka Antalné 1 prémgal
lért, 1 muírot, 2 inget, i trikóinget, 1 pár haris
nyát, 4 zsebkendőt, Weiner Lipótné 2 inget, 1 
trikóinget, 2 fehér nadrágot, 2 Irikónadrágot. 
Zsámbor Pálné I pár cipőt. Dolgozott: Becker 
Nándorné, özv. Bernhardl Adolfné, özv. Blaskovits 
Emilné, Cseh Hermin, Fizély Vilma, özv. Gyurko- 
vils Andrásné. Horn Ida, Kachelmann Viola és 
Linda, Kozák Jolán, Krulkovszky Erzsiké, Osztro- 
luczky Gyuláné, özv. Posta Miklósné, Schleifer 
Aurélné, Slanga Hilda. Széki Jánosné, Unger 
Ilonka, VVeisz Melánia és Zsámbor Pálné.

Vasgyürüért becserélt: Braxatorisz Jánosné 
I aranyfüggőt, 2 ezüstlörmeléket, Reményi Róza 
1 aranygyűrűt, Schoucsik Antalné l aranygyűrűt, 
Schulz Simonné 1 aranygyűrűt. 1 aranyfüggőt. 
Eddig összesen 416 vasgyűrűt cseréltek be.

Plakettet váltott: Balás Emilné l eziislpla- 
keltet. Eddig összesen 55 drbot.

Az Ev. Nőegylet eddig összesen 651 katonái 
látott el meleg ruhaneművel.

— Adományok a kórházaknak . A Vörös
keresztegylet selmecbányai szükségkórházainak, 
a beteg és sebesült katonák számára, az elmúlt 
héten adományoztak: Káha Anna 1 doboz tépést, 
az áll. tisztviselők fogyasztó-szövetkezete 5 doboz 
cigarettát. Faller Iri 100 jelvényt, Zachár Mariska 
Garamszőllős 14 kg. babot, Murányi Károlyné 200 
cigarettát. 2 üveg paradicsomot, 2 üveg lekvárt, 
Kúsik János 3 liter borsót, Koszlik Jánosné 1 
liter babot. Vincze Jánosné 170 drb. tésztát, Iva- 
nics Józsefné 1 kosár burgonyái, Hoznék Gyuláné 
8 kg. zöldségei, Káhlich Károlyné 30 pár virslit, 
dr. Kövessi Ferencné 30 pár virslit, 200 cigaret
tát, Bukoveczky Ödönné 200 szivart, Holzapfel 
Józsefné lisztet, Tomasovszky Lajosné 5 kg. marha
húst, Kubacska Húgóné 3 üveg bort, Boleman 
Gézáné 200 cigarettát, Fekete Lajosné 100 ciga 
reltát, Mákávé Miklósné 3 tál tésztát. Engel Zsig
mondné kávét, cukrot, Franck-kávél, Baán Ele
mérné vacsorát. B élábdnydról: Lumnitzor Mihály, 
Dobák Pál 7—7, Antosik András 6. ifj. Gyuricza 
János, Lalik Pál 5—5, Maschek Manó 2 '/2, özv. 
Florek 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. Lajcsiák Já
nos, Puskár János, Uschlbetz Mihály. Kocsalka 
Pál, Javorszki Antal, Florek András, Mlinárik 
C.aliszt, Lupták György, Luplák János, Sztrelecz 
György, Kapuszta József 2—2, Benyó János \ j a, 
Hertinger Mihály, Czibula Mihályné. Kutlik Pál, 
Hrncsiar Katalin, Halaj János, Viboch Jánosné. 
Floch István, Oravecz István. Pelrinecz György,
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özv. Fraj Jánosné, Krumlouszki János, Longauer 
József, Luplák András, Mojzsis Jánosné, Puskár 
Pálné, Hankovits Józsel 1—1 1. tejet.

A városi kórháznak: a városi iparostanonc- 
iskola III. osztályának növendékei pecsenyét, ciga
rettát, az Er. Ndegylet 2 lepedőt, 12 kendőt, 10 
párnahuzatot, 14 alsónadrágot, 6 inget, Zsámbor 
Pálné 1 tál pogácsát, Engel Zsigmondné 2 kg. 
cukrot, I kg. kávét, 2 doboz pótkávét.

— A in. kir. bányászkórháznak: az áll. 
tisztviselők fogyasztó- szövetkezete 500 cigarettát, 
25 cs. dohányt, 50 szivart, 2 kg. liptói túrót, az 
Ev. Nőegylet 1 pár cipőt, 18 pár harisnyát, 19 
zsebkendőt, 19 szappant, Király írónké 20 leve
lezőlapot, Engel Zsigmond 1 kg. kávét, 2 kg. 
kockacukrot, 2 doboz Franckkávét, Róthbauer 
Ferike 1 kosár almát. Csermely Istvánná 1 doboz 
teát, 1 1. rumot, 2 kg. cukrot. I.övy A. Ede 1 
pár bakancsot talpalt, Oberlh István 4 '/a pár 
bakancsot, javított.

— Az orosz narancssárga könyv. Az orosz 
diplomáciának a háború előzményére vonatkozó 
okiratait tartalmazó orosz narancssárga könyv 
magyar fordítása is megjelent. Az osztrák-magyar 
vöröskönyv, a német fehérkönyv és az angol 
kékkönyv mellett az orosz narancssárga könyv 
kétségtelenül számot tarthat a közönség érdek
lődésére. A füzet ára 40 fillér s lapunk kiadó
hivatalában kapható.

— H asznált bélyegek jó tékony célra. A
fegyveres haderőnkhöz tartozott katonatisztek, 
valamint a háborúban elesett tartalékos tisztek 
után maradt özvegyek és leányárvák gondozására 
„Erzsébet-Otthon"-t létesítő egyesületünk azzal a 
bizalmas kéréssel fordul a hadi jóléliinlézmények 
iránt kifogyhatatlan bőkezűsége nagyközönséghez, 
gyűjtse össze a birtokába kerülő már elhasznált 
s felülbélyegzett, értéktelen m agyar hadi posta- 
bélyegeket. s küldje a következő címre: A budapest- 
budafoki t rzsébet-Otihon-Egyesület irodájának, 
Budapest, I., Budafoki-út 41 a. Ha az igy címzett 
borítékok alsórészének baloldalára ezt a záradékol 
Írják: »Az Erzsébet-Otlhon ügyében bélyeginentes* 
akkor a küldeményre nem kell póstabélyegel 
alkalmazniok. Csak arra kell ügyelniük, hogy 
a hadibélyegeket teljesen épen vágják ki a boríté
kokból. Az igy hozzánk jultatolt bélyegekkel ki-ki 
egy-egy téglával járulhat a napjainkban annyira 
halaszthatatlan Erzsébet-Otlhon felépítéséhez.

Egyben bizalommal ajánljuk mindenki meleg 
figyelmébe az ugyanazt a fontos célt szolgáló 
egyesületi sorsjegy-akciónkat is, mely a katonai 
és polgári kormányhatóságok legéberebb ellenőr
zése alatt áll és szokatlan nagy nyeremény
esélyeivel páratlan a maga nemében. A nyere
mények összértéke 80,0(X) korona, a főnyeremény 
14 kiló linóm arany-, a második 85 kiló finom 
ezüstöntvény stb Egy sorsjegy ára 1 korona. A 
húzás visszavonhatatlanul f. é. június hó 5-én le.sz.

Budapest. 1915. március 1-én, Hadusl'alvi 
Ludmann Gyula és Vértesi YVeisz Ernő ny. cs. 
és kir. allábornagyok, az egyesület elnökei.

— A lisztárúsltás szabályozása. A kormány 
a napokban rendeletet fog kibocsátani, melyben 
szigorúan meghagyja az összes lisztkereskedőknek. | 
fűszereseknek és pékeknek, hogy a vásárlóközön
ségnek csak annyi lisztet szolgáltassanak ki, | 
amennyi az illetők pár napi szükségletének meg
felel. A rendelet ellen vétőket két-három hónapi 
fogsággal büntetik s ezenkívül iparigazolványaikat 
is elvesztik.

— Körözés. Jásznagykunszolnok-vármegye 
alispánja a következő körözőlevelet teszi közzé:
A Csömör községben 1898. március 18-án szüle
tett l Jólor József illetőségét kell, gyámügyi célból, 
megállapítani. Megkeresem a törvényhatóságokat, 
hogy a nevezett anyját, özv. Szidelszki Jánosné. 
született Pótor Annát, aki a gyermek születésekor i

45 éves volt, jelenleg tehát mintegy 62 éves, 
hatóságuk területén nyomoztatni, megtalálása ese
tén illetőségére nézve tüzetesen kihallgatni, a 
fölvett jegyzőkönyvet pedig nekem megküldeni 
szíveskedjenek.

— Elm aradnak a választói vizsgálatok.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter leiratot in
tézett a vármegyékhez, melyben arról értesíti a 
közigazgatási bizottságokat, hogy a választói jogo
sultsághoz szükséges irás-olvasási vizsgálatok az 
idén elmaradnak. Az intézkedés megokolásának 
azt mondja a leirat, hogy, tekintettel arra a 
körülményre, hogy a törvény értelmében a most 
elsőízben készülő névjegyzékek nemcsak a folyó 
év hátralevő részére, hanem a következő évre is 
érvényesek, a folyó évben az új összeírást, illető
leg a névjegyzék kiigazítását egyáltalán nem kell 
foganatosítani s így az írás-olvasási vizsgálatok 
ebben az évben szükségtelenok.

— Katonák szabadságolása a tavaszi 
gazdasági m unkák végzésére. A kisgazdákat 
is, a nagyobb birtokosokat is erősen érdekli a 
honvédelmi miniszternek e tárgyban kiadott kür- 
ívndelete. Eszerint a harcvonalon innen levő, az 
úgynevezett pótlesteknél szolgáló legénység egy 
része, amennyiben a hadviselés érdekei megengedik, 
tizennégy napra szabadságolható, hogy a beálló 
sürgős munkáknál a természetszerűen mutatkozó 
munkáshiány lehetőleg enyhitlessék. Természetes, 
hogy csakis gazdák, hozzátartozóik és gazdasági 
munkások kapnak ily célra szabadságot, s csak 
abba a községbe, ahol legutóbb gazdasági mun
kával foglalkoztak. A szabadságolásnak két módja 
van. Az egyik az egyéni, amelyet minden jogosult 
csak személyesen kérhet az illető póttest parancs
nokságától. A másik a katona-munkacsoportok 
kirendelése, amelyet községeknek és egyes birto
kosoknak áll jogukban kérni a községi (városi) 
elöljáróság által láltamozott, a legközelebbi állomás
parancsnoksághoz intézeiL és oda az illetékes já
rási (városi) hatóság útján eljuttatott kérvényben. 
Az egyénileg szabadságoltak névjegyzékéi az ille
tékes póllest parancsnoksága közli az érdekelt 
községi (városi) elöljárósággal, valamint a járási j 
hatósággal. A községi elöljáróság kötelessége azután 
ezt a névjegyzéket a munkaadókkal közölni, a ! 
szabadságolt katonamunkásokat munkába helyezni 
és ellenőrizni, hogy a munkát, amire szabadságol
tattak, végezzék is: a szabadságolással visszaélőket 1 
pedig a csendőrség útján csapatukhoz visszaküldeni.
A járási hatóságnak kötelessége az egyes közsé- 1 
gekben esetleg mutatkozó munkásfelcsleget olyan 
községekbe irányítani, ahol munkáshiány van. A 
munkáscsop irtokat a póltestparancsnokságok ál
lítják össze és erélyes altiszt vezetésével bocsátják 
a birtokosok és a községek rendelkezésére. A 
kirendelt katonai munkáscsoportok katonai élel
mezési pénzüket és zsoldjukat kapják. A munka
adók kötelesek e csoportok élelmezéséről gondos
kodni, de az élelmezési pénz a vezető altiszt által 
nyugta ellenében nekik megfizetendő. A munkaadó j 
a helyben szokásos napszámot fizeti a munkás
katonáknak. A munkaadói semmiféle utazási költ
ség nem terheli, mert a kirendelt munkáscsoportok 
szállításáról a katonai igazgatás gondoskodik

— Legolcsóbb v ilág ítás a gázvilág-ítás. 
Kísérletek bizonyítják, ho_\ egy (5 gyertyafény- 
erejű petróleumlámpa 18 órán ál '/* kg. petró
leumot fogyaszt, ami, egy kg. petróleumot 1 K-ba 
számítva, 50 fillérbe kerül.

Ezzel szemben egy 30 gyertyafényerejű 
GrtiLv.inlámpa 18 óra alatt 540 liter gázt fogyaszt, 
ami mindössze 17' 4 fillér. Egy 60 gyerivafény- 
erejű Griitzinlámpa 18 óra alatt 864 liter gázt 
fogyaszt, ami 27*/4 fillér. Egy 100 gyertyafény- 
erejű Griitzinlámpa 18 óra alatt 1620 liter gázt 
fogyaszt, ami öl */< fillér. Ebből a kimutatásból 
látható tehát, hogy a gázvilágílás jelentékenyen  
olcsóbb, mint a petróleumvilágítás.

NYILTTÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelőn •* izeik.

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

A következő napilapok állandóan k ap h a tó k : 
P e s t i  H ir lap , Az Ú jsá g , P e s t i  N ap ló , 
B u d a p e s t i  H ir lap , M a g y a r o r s z á g ,  
A N ap, E sti Ú jsá g , P e s t e r  L loyd , 
P e s t e r  J o u r n a l, V o s s i s c h e  Z e itu n g .  
Joerg;es Á. özv. és fla könyvkereskedésében.

H I R D E T É S E K .

V é g ze tt g y o rs -  é s  g ép iró n ő
h e ly b e n  v a g y  v id é k e n  á l l á s t  k e r e s .  A já n la 

t o k a t  a  k ia d ó h iv a t a lb a  k é r .

K ia d ó 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 
az  Ó p o s tá n .

2  m  bükkfa 16 K.
2  m  tölgy ón cnev 18 K.

Megrendelheti! Jo e rg js  A. özv. és fiánál.
W eisz  A d o lf Tópatak.

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl

jak a
KAI SER

m e ll -k a r a m e llá it  a h á ro m  fe nyő ve l.
Millió ember használja a

rekedtség, katarim, elnyál- 
kásodős, hörghurut, fájós 
nyak, valamint meghűlés 

elkerülése ellen. 
6100 közj. hitel orvosi és 
magánosok bizonyítványai 
a biztos eredményt igazol
ják. Igen egészséges és.jóizfi 
honhonok Csomagban 20 
és 40  fill. Dobozban 60  fiiI. 
K pható: Márkus M. cuk
rászdájában. Mikovónyl 
A. és Margrótsy J. örö
köst! gyógyláraihan S e l 
m e c b á n y á n .  Walko J 
K. és Szentlstványl A.

G t t ln ic b á n y á n .


