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Hirdetések mogállapodás szerint számíttatnak.
------ N y l l t té r  d ija  s o ro n k é n t 20  f i l lé r .  ------

H á b o rú  é s  e r k ö lc s .
A mostani világtusának leghatalmasabb 

tanulságai erkölcsi természetűek. Ami most 
folyik, valósággal az erkölcsök mérkőzése 
— hogy csak a főbb ellenfeleket említsük — 
egyrészt a németek komoly alapossága, 
másrészt a franciák léha espritje s az an
golok kíméletlen önzése és megtévesztő 
képmutatása között. Jól tudjuk, ltogy itt 
felette nehéz és kiváltképen kényes terü
letre lépünk, mert semmiben sem olyan in
gatag és eltérő az emberek nézete, meg
győződése, mint erkölcs dolgában. Hozzá
járul, hogy, legjobb akaratunk ellenére s 
még rendes viszonyok közepette is, erkölcsi 
felfogásunk, ítéletünk egyéni, társadalmi és 
nemzeti befolyásoknak van alávetve; meny
nyivel inkább most, amikor a hazafias ér
zés és lendület ellenállhatatlanul ejti hatal
mába még a legtompább lelkeket is.

Vau-e magyar vagy német, aki szen
tül meg ne volna győződve annak az ügy-

Glkonyi séta.
& pönheát várfalak tövében járva,
Celkem borong, mint fáradt, bús madár.
G városon — opálos ködbe szállva 
Ott leng az alkon? sziites árnya már.
Szerte a lét kis harcai pezsegnél?.
Nézem, hogy megy és jő az embereknek 
Érező, küzdő végtelen sora . . .
Ott sántikál az utca tömegében,
^Felkötött karral vagy bottal kezében,
Néhány harclálta katona.

Slnézem őket. G lelkem sajogva 
"Oelük halad a nagy kórházba át,
^Helynek pár ablakát aranyba vonja 
G hányó fény és hint rá glóriát.
Szentelt falak a szenvedéstől, láztól,
Gyakran benéz a JHors Smperáfor 
S  egy*egy hős szivet orvul elragad . . .
Sírnék . . . G nap leszáll, a fény elalvón 
Bágyadtan fut utána és az alkony,
Gz út s  az emberek s kórházfalak 
Búsan, szürkén az estbe hullanak.

Kriizselyi Srzsil^c.

F ele lő s  s z e rk e s z tő  :

D R. P A U L O V I C S  I S T V Á N

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

nek az igazságáról, amelyért testvéreink 
küzdenek? Bátran mondhatjuk, hogy nincsen. 
De ugyanekkor előáll az a kérdés is, váj
jon miképen tükröződnek a mostani esemé
nyek ellenségeink szivében és elméjében? 
Erre a súlyos és felelősséggel teljes kér
désre megbízhatóan csak úgy adhatunk vá
laszt, ha a baj ősokát, csíráját tekintjük. 
Ez pedig, már tragikus erejénél fogva is, 
nekünk ad igazat, mellénk sorakoztatja a 
tiszta erkölcsöt. Hogyan van mégis, hogy 
ellenségeink is a maguk igazát vitatják? 
Vagy nem látják az említett ősokkal való 
okozati összefüggést vagy nem akarják 
látni. Egyik magyarázat sem menti őket, 
mert vagy tudatlanságon, vagy ámításon 
alapszik.

A német erkölcs mibenlétét, gyakor
lati megnyilatkozását fölösleges volna bő
vebben fejtegetni. Minduntalan szó esik 
ennek a népnek erényeiről: igazi vallásos
ságáról és Istenbe vetett bizalmáról, szigorú 
kötelességtudásáról és kitartó munkabírá
sáról, okos takarékosságáról és éber szoci
ális érzéséről. Példájuk újólag igazolja azt

J3úesú£Ó.
Irta: Kocsis László.

Együtt beszélgetlek, kuruzsolgattak egy kis 
i kocsma feliórabroszos asztalánál. Két hónap óta 

az volt a rendes találkozási helyük minden este. 
Hogy meddig? Ezt már nem tudták.

Izmos, szép testükön már rajt feszült az új 
csukaszürke. Holnapután (alán indulnak is. Ki 
tudja? Lehet. Azért mindegyik víg volt, mosolygó, 
jókedvű. Különösen ma este. Tegnap jöttek meg , 
a kétnapi szabadságról. Otthon voltak húcsúzkodni, 
már ha egy logényember-tanílónak lehet otthona. 
Mert bizony annak csak egy kis csendes, fehér- 
remeszell szobája szokott lenni, meg barna, i 
mélyenbúgó öreg hegedűje, egy-két intim könyve, j 
aztán a gyerekek, ezek a  pufók, őszinte, falusi J 
lurkók, i z az otthon. Ettől Jeliét csak elbúcsúzkodni. 
Aztán még valakitől. Már kinek-kinek . . .

— Hál te, Józsi, mért nem mentél haza? . 
Nincs húcsúzkodni valód? Nem hagysz itt senkit? 
Ezt egyszerre többen is kérdezték az asztal 
szélén ülő szőke, szemüveges gyerektől, ki eddig 
félénken hallgatta a mámoros, boldog beszédeket.

— Nincs senkiin . .  . szólalt meg csöndesen.
A többiek erre elszomorodtak, de azért

litkos örömmel nézegellék az ujjúkon csillogó új, 
aranykarikagyürűkel. Szemük ragyogó fénybe 
borult. Arcukat finom, meleg pír futotta be. Le-

RLAP
Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezeló

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendók.

hova az összes pénzküldemények is kiildondük.

az igazságot, hogy tiszta erkölcs nélkül 
nincs erős állam és hogy a dolgozó pol
gárság mennyisége és minőség; a gyökere 
minden ország többé vagy kevésbbé ha
talmas fájának. Hogy milyen véleménnyel 
vannak magáról az életről, Bismarcknak fe
leségéhez intézett egyik leveléből olvas
hatjuk : „Nem azért vagyunk a földön, hogy 
boldogok legyünk, hogy élvezzünk, hanem 
azért, hogy kötelességünket teljesítsükw. 
Nem kevésbbé jellemzők azok a nyilatko
zatok. amelyek egyes nagy emberük ajkáról 
hangzottak el s amelyek rendületlen hittel 
hirdetik az idealizmus feltámadását, a nép- 
lélek hatalmát, új élet, új kultúra fakadá- 
sát s a híí munkálkodás szükségességét. 
Főtörekvésük, hogy minden nép kultúrá
jának a javát sajátítsák el s összhangzásba 
hozzák a naturalizmust az ideálizmussal.

Milyen más ezzel szemben a világ má
sik felének erkölcse! A faji szempont, nem 
is szólva a vallásiról, teljesen csődöt mon
dott ebben a csoportosulásban, mely szellemi 
és erkölcsi elvek szerint alakult ki. Az 
egyik oldalon: műveltség, jog, becsület, és

sugárzott homlokukról, hogy most készek a ha
lálba is menni, szívesen rohannak ezer veszélybe, 
mert ujjúkon az a pici. csillogó aranygyűrű, amely 
örökre összekapcsol két forró szivet. S ezért nem 
szomorúak, levertek, bár tudják, hogy a halálba 
masíroznak s holnapután talán már rögös, isme
retlen, csontrafagyoll galíciai föld borul hideg 
testükre . .  .

Ti boldogok vagytok most. tudom — foly
tatta Józsi - mert inindegyitekre vár valaki. Ó 
sejlem, most mindegyilekért egy fehér szív remeg 
az apró kis falvakban. Egy fehér szív . . talán az 
öreg kántorék leányáé, talán a jegyzöéké, talán 
az ispánéké, talán a plébános húgáé .. . Tudom, 
igy van . . . S ezért vagytok boldogok is, pedig 
búcsúzkodásról jöttetek meg. Ezért beszéltelek ma 
este annyit az édes örömről, a kedves boldogságról, 
a messze kék reményről, az eljövendő szép 
időkről . . .

Elhallgatott. Néhány pillanatig a füstös, 
szürke levegőbe bámult. Aztán felkeli. Fölvette 
katonaköpenyét. Előkereste sapkáját s remegő 
kezét odanyújtotta a többieknek.

Ha kapok szabadságot, ón is elmegyek 
húcsúzkodni. Mire indultok, visszajövök.

*
A kapitány kissé nyersen fogadta.
— Aztán miért akar hazamenni ? Talán van 

valakije? Búcsúzni akar egy-kél ismerősétől, a
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szabadság-; a másikon: kultúrálatlanság, 
jogfosztás, becstelenség es rabszolgaság. 
Ebben a háborúban a becsületes erkölcs j 
mérkőzik a kétszínű Janus-morállal, mely 
a világerkölcsöt pusztulással fenyegeti és a 
rágalmak özönétül nemzetek és egyének 
becsületét sem kíméli.

Ez a teljes felfordulás legnagyobb szél
sőséggel a hadviselés módjában nyilatkozik 
meg. amely — kezdve a genfi konvenció
biztosította Vöröskereszt szándékos megsér- ! 
tésén, sőt üldözésén, folytatva az árulóknak 
biztosított nagy jutalomdíjakon egészen a 
dumdum-lövedékekig, vitriolbombákig és 
levegőből hajított nyilakig — az emberte
lenségeknek (Urbestialitaten, mondja a né
met) hihetetlen láncolatát tünteti föl. Szo
morúan tanulságos, hogy mindezekben nem 
a barbár oroszok, hanem a müveit franciák 
és angolok járnak elöl.

Ne kultúráról, világkultúráról beszél
jünk. hanem erkölcsről, világerkölcsről! Ali 
morálpedagógiai és faji kongresszusokkal 
vesződtünk s tőlük vártuk az üdvösséget; 
most pedig arra ébredünk, hogy ezeknek a 
mozgalmaknak leglelkesebb szószólói, a 
franciák és az angolok, a gyakorlatban csak 
egy morálpedagógiát ismernek: az irigy
ségből, önzésből és gyülölségből táplálkozó 
pusztítást. És odáig terjed híres fajszere- 
tetiik, hogy nem átallják saját fajbelieiket, 
sőt legszűkebb fajrokonaikat más fajok 
közreműködésével eltiporni.

Mindez, természetesen, erkölcsi tekin
tetben is nagy és számos átértékelést fog- 
maga után vonni. Véleményünk, rokonérzé
sünk gyökeresen megváltozott ellensége 
inkkel szemben s bizonyára ugyanígy van
nak ők is velünk.

falubeliektől? Higyje el, nem érdemes . . . nem 
érdemes . . .

— De, bocsánatot kérek — mondta kissé 
fátyolos hangon — a menyasszonyomtól szerelnék 
búcsúzni.

— Úgy .. akkor tessék! Egy napi szabadságot 
rendelkezésére bocsátók . . .  De siessen vissza, az 
indulás minden percben várható.

. . .A kis vicinális fáradtan döcögött a ja
nuári hajnalban. Szelíd, havas lankások mara- 
doztak el. Kgy-egy apró hófödte falu el-elszaladt. 
A tarlók mentén kopasz, égbenyúló ezüslnyárfák 
ágaskodtak. Itt olt árva karalok barnálloltak a 
földek végén.

Egyideig a vakító fehérségben szunnyadó 
vidékei bámulta. De nem ismert rá. Az igaz, 
csak egyszer járt erre. Egy nyáron . . . aki or még 
képzős volt. A másodikat végezte és helyettesített 
egy beteges kántori. Ennek most már öt éve . . .  
Régen volt, talán igaz sem volt . . . Ábránd az 
egész .. . S most újra erre járatos az útja. Mit 
akar erre? Menyasszonyától búcsúzik? Hirtelen 
zsebébe nyúlt, zizegő, fehér selyempapirba gön- 
gyülgelett kis csomagol vett elő. Kibontotta. Kél. 
csillogó karikagyűrű feküdt előtte. Az egyik kisebb 
volt, mint a másik. A kisebbik lesz aZ övé . . .  
a menyasszonyé, a beteges kántor leányáé. 
Maráé . . .

A vonat döcögött, fuldoklóit, nagyokat fújt. 
Aztán megállt. Egy kis vöröstéglás állomáshoz

Az „emberiség lelkének térképe11 a 
háború után alaposan meg fog változni. Más 
kultúrák fognak kereszteződni, mint eddig; 
a múlt nagy kulturális tekintélyei és érté
kei részben kárt vallanak s melléjük újak 
sorakoznak.

A közigazgatási bizottság 
féléves jelentése.

Selmec- és Bélabánya szab. kir. bánya
város közigazgatási bizottsága az 1914. év 
II. feléről a következő jelentést terjesztette 
Tisza István  gró f m. kir. miniszter- 
elnökhöz :

Városunk közegészségügyi viszonyai a lefolyt 
évben, az előző évekéhez viszonyítva, javulást 
mutattak, amennyiben a születések száma 450, 
a halálozásoké pedig 390 volt s így a természetes 
szaporodás 69. A halálokok közüli, mint az előző 
években is, első helyen áll, 121 esettel, a lüdő- 
gümőkór. A 7 éven aluliak halálesete 128. A 161 
kanyarós-beteg közül nyolcán haltak el.

A harctéren megsebesültek, illetőleg üdülők 
ápolása és a múlt év október 23-ika óta tartó 
állandó gondozása nem volt hátrányos a város 
közegészségügyére; a négy kórház ellátása, vala
mint az egész közegészségügyi szolgálat rendes 
menetű volt, mert orvosaink, egyéb hivatott ténye
zőink, jótékonyegyesületeink s az egész társadalom 
fokozott buzgalommal karolták fel betegeink ügyét. 
Önzetlenül működő orvosaink mellett különösen 
az Evang. Nőegylet, a Hóm. Kath. Szt. Erzsébet- 
Nőegylet és az Izraelita Nőegylet fejtett ki elis
merésre méltó tevékenységet s fejt ki továbbra 
is. A tanácsi, illetőleg a polgármesteri ügykörből 
kiinduló az az intézkedés, melynek eredménye a 
két szükségkórház, üdvösnek bizonyult; a két in
tézmény a szó szoros értelmében szükséges volt.

Az önfeláldozó emberszeretet s a hazafias 
érzés-sugallta egyesülés, a vállvetve működés na
gyon jótékony hatású volt s a jövőben is az marad 
a város közegészségügyére. Társadalmunknak szá
mos lelkes tagja, ezeknek az erényeknek a gyakor-

értek. Erre már ráismert. Még négy állomás és 
megérkezik.

Újra emlékezni kezdett a régi nyárra. Nagyon 
szép volt. A kis falusi mesterház a templom mel
lett húzódott meg. Kissé hasonlított a falusi kú
riákhoz. Tiszta, rendes, nagyudvaros épület. Nagy- 
nagv virágoskerttel. Az ő ablaka a kertre nézett. 
Mennyi virág volt akkor mindig az asztalán. Mara 
minden reggel telerakta az öblös vázákat.

— Ma-ra . . . Ma-ra . . . Ma-ra . . . kattogta 
a kis vicinális kereke. Mara . .  . Mara . . Akkor 
tizenhatéves volt. Barna, nagyszemű, csendester- 
mészelű leányka. Mindig élénk piros volt az arca 
s a kékruhához oly jól simult fehér köténye. Hogy 
megszerették ők akkor egymást! Bolondos, gye
rekes, áhitalos, tiszta szerelemmel. Hányszor 
akarta azóta fölkeresni a régi lanítóházat, hány
szor szeretett volna úgy szeretni, mint azon a 
nyáron. Ma végre teljesedik óhaja

Boldog volt. Már nem is tűnődött, nem is 
emlékezett, csak nézte, bámulta a fehér, szikrázó 
világot. Úgy érezte, az ő szivébe is Fehérország 
nagy csendessége telepedett. A boldogság.

Megérkezett. Kiszállott a vonatból.
Vígan sietett az akácos allén a kis faluba. 

Erre már minden ismerős volt. Minden bokor, 
fa, ház. út . . .  Semmise változott azóta. A házak 
mellett a frissen hullott hóban gázolt. Nyom még 
kevéske volt. A falubeliek megbámulták. Fürkészve

lása közben, bővebb elméleti ismeretre, tapaszta
latra s későbben is érvényesíthető gyakorlati 
ügyességre tett szert.

Ámde, ez örvendetes tény felismerése és 
méltatása mellett, nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk az érem másik oldalát sem, nevezetesen 
azt a természeti akadályt, azokat a nehézségeket, 
amelyek a város közegészségügyének sikeres fej- 

; lesztését, illetőleg az eddig elért kedvező ered
mények állandóságát’ nagy mértékben gátolják. 
Ezek közül, az általános viszonyokra való tekin
tettel, csak egyet kapcsolunk ki, mellőzve a lakás- 
viszonyok, a néptömeg életmódjának megváltoz
tatására, táplálkozásának javítására, a tuberku
lózis, a járványok elleni védekezés lehetőségének 
bővebb ismertetésére, a nép művelésére, a csecse
mők megmentésére irányuló javaslatainkat. Mind
ezeket mellőzve, a város vízzel való ellátásának 
az ügyét hozzuk csupán fel.

Ha vannak idők, midőn, a kényszerítő kö
rülmények hatása alatt, erőnknél is nagyobb ál
dozatot kell hoznunk: most éljük ezeket az időket, 
amikor, a haza dicső v-’delmében pusztuló ember
anyag oltalmára ezernyi eszközt találunk, ismerünk 
meg s használunk fel. Midőn, a diadalmas győ
zelem biztos tudatában, az elkövetkező békére 
gondolva, tudjuk, hogy az eddigieknél még alat
tomosabb ellenségeink: kórok, járványok, beteg
ségek támadnak ránk s belátjuk, hogy az áldozat 
meghozatalára, a veszedelem elhárítására minden 
alkalmas intézkedési meg kell tennünk. Ez intéz
kedések iránt mindnyájunkban feltámad az érdek
lődés s fokozott tevékenységre ösztönöz bennünket.

Aggódva gondolunk azonban a mentésnek 
a legközelebbi jövőben beálló nehézségeire, me
lyekkel városunknak vízzel való ellátásában talál
kozunk, újból kérjük tehát a magas kormányt, 
kegyeskedjék vízvezetékünknek mielőbb való ki
építését lehetővé lenni. Enélkül hiábavalónak bi
zonyulna az összes illetékes tényezőknek a fertőző 
kórok elleni védekezése, ami pedig városi és állami 
érdek egyaránt.

Ugyancsak ilyen kettős érdekű a már szám
talanszor kérelmezett vasútépítés ügye, a hont- 
némeli—Selmecbányái vonalnak a kiépítése. Ennek 
a hiányában a közlekedés szabadságától érezzük 
magunkat megfosztva s ez az érzés bénítóan hat 
minden olyan törekvésünkre, mely városunk anyagi 
és kultúrális fejlesztésére irányul, sőt a város

nézték, köszöntötték, de nem ismerték lül Hála 
mögött sokszor hallotta a suttogást:

— Valakin k hírt hozott . . .  szabadságról 
gyühel . . . !

Már látta a kis tanílólakást is. Gyerekcsi- 
pongás ütötte meg fülét Megszaporázta lépéseit. 
Ekkor eszébe jutott, valamit kell majd mondania, 
ha belép. De nem tudott semmiben sem meg
egyezni. Már ekkor ott állt a nyílt folyosón.

Bekopogtatott.
— Tessék — hallatszott belülről. Csengő, 

ezüstös, női hang volt.
Belépett. Nem ismert rá Mara, a régi kis 

tizenhatéves tanílóleány. Bemutatkozott.
— Józsi, maga az? Katonaruhában ? — kér

dezte örömbe borulva.
— Én vagyok, Mara.
— Eljöttem . . . búcsúzni . . .  és . . .  és . .  .
Nagy csönd.
Közben Józsi előkereste a kis selyempapirba 

burkolt csomagot. Szétnyi tolta és Mara elé 
tartotta.

— Magának hoztam az egyiket, Mara. Vá
lassza ki és fogadja el tőlem.

S mig Mara a pici, esi lógó karikagyűrűt 
kiválasztotta, néhány súlyos könnycseppje ráhullott 
Józsi erős, a fegyverforgalásban megedzett kezére. 

| Újra csönd. A régi kékzománcos falióra 
j hangosan ketyegett. Odakünn szállingózni kezdett 
| a hó. Nagy-nagy, bolyhos pillékben . . .
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fenntartására múlhatatlanul szükséges és nélkü
lözhetetlen eszközük és feltételek biztosítását is 
lehetetlenné teszi. Pedig mi iskola- és ipari város 
akarunk maradni s így fejlődni tovább. Ilyenné 
praedesztinált bennünket geográfiái helyzetünk, 
ilyenné avatta városunkat, évszázados múltja 
mérlegelésével, az a dicsőemlékü királynő, aki a 
tudomány tárházát, kincsesbányáját adta ide a 
továbbfejlődhetés segedelmére.

A hontnémeti—Selmecbányái vasútvonal hiá
nyát nagyon érzi a város, de bizonyára hátrá
nyosan érzi a vác—krakói vonal kiegészítetten 
voltát, a hadsereg és hadikészletek szállítása terén, 
maga a hadvezetőség is.

E vonal kiegészítésé'- megelőző intézkedést 
alkotna a múlhatatlanul bekövetkező munkanél
küliség veszedelme ellen. Ez, városunknak és vidé
kének a szempontjából, felette fontos, mert meg
dönthetetlen igazságot foglal magában államfériiaink 
egyik jelesének csak a napokban nyilvánosan el
hangzott az az állítása, hogy: »Nem a tőke ha
talma, hanem a munka ereje gazdasági haladásunk 
legfőbb biztosítéka s akit a munkanélküliség meg
szüntetésének vagy megelőzésének szükségéről 
nem győz meg humánus érzése, győzze meg agyá
nak rideg számítása.*

Ugyancsak a kereskedelemügyi kormányzati 
ágba esőnek tartjuk annak az előző jelentéseink
ben is kért intézkedésnek megtételét, hogy az 
1890. évi I. t.-c.-nek, vagyis a küzutakról és vá
mokról szóló törvénynek a jelenlegi megváltozott 
viszonyoknak sok tekintetben meg nem felelő voltán 
sürgős módosítással, illetőleg új közúti törvény 
megalkotásával segíteni méltóztassék.

Áttérve az igazságügyminiszterium kormány
zati ügykörére, jelentjük, hogy a bírói igazság
szolgáltatás tekintetében olyan konkrét jelenségek, 
melyek a kormány különös figyelmét és intézke
dését igényelnék, az 1914. év II. felében nem for
dultak elő.

Iparvállalataink állapotának az ismertetése 
túllépné e jelentés keretét. Csak a létért küzdenek, 
fejlesztésre nem is gondolhatnak. Egyikük, a fehér
neműgyár, jellege némi változtatásával segít magán, 
azzal t. i., hogy háziipari jelleget vett fül, házilag, 
otthoni munkával készíttet egyes cikkeket, az ős 
csipkeverő-háziipar módjára, melyet a nagy válság 
szintén érzékenyen érintett.

A m. kir. pénzügyminisztérium kormányzati 
ágából sajnálattal jelezzük a házbirtokokból való 
jövedelem apadását. Különösen a személyi tevé
kenységjövedelmének apadását, mely egyes lakás
részeknek és szobáknak bérbeadásából s lakóik 
élelmezéséből eredt. E jövedelem apadása, sok 
helyen teljes elmaradása olyan családokat sújtott, 
melyek nagyon rá voltak utalva a főiskolai hall
gatók lakásba fogadására, illetőleg a belőle eredő 
lakásbérre. A 620 főiskolai hallgató közül 490 
hadba vonult, így üresen maradt sok lakás, el
maradt a bérösszeg s ennek a hiánya küzvetet- 
lenül a háztulajdonosokat sújtja, de kár hárarnlott 
belőle kisiparosainkra és kereskedelmünkre is.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
kormányzati ügyköréből jelentjük, hogy annál a 
fontosságnál fogva, mellyel városunkban, mint 
iskolavárosban, az elemi, polgári és iparostanonc- 
iskola bír, kívánatosnak tartjuk a kir. tanfelügyelő 
minél gyakoribb látogatását. Ennek lehetővé tétele 
érdekében javasoljuk a kir. tanfelügyelő részére 
külön általány engedélyezését, miként ezt Hont 
vármegye is javasolta.

Kérjük a földművelésügyi minisztériumot, 
hogy kis parcellákat kezelő bányászcsaládainknak, 
gyárimunkásainknak, kisiparosainknak és földmű
vesgazdáinknak, mivel nem rendelkeznek elegendő 
vetőmaggal, akár visszatérítés, akár készpénzfizetés 
ellenében, vetőmagot kegyeskedjék engedélyezni.

Jd 1 F  E K.
— Legfelső k itün tetés és elismerés.

őfelsége, a király, Baum erth Dániel bányamér
nöknek, a m. kir. 301. népfölkelő-gyalogezred had
nagyának, az ellenséggel szemben való vitéz 
magatartása elismeréséül, a hadiékítmónyos kato
nai érdemkereszt 3. osztályát adományozta s meg
engedte, hogy P fa ff Gusztáv volt főiskolai tanár
segédnek, a zólyombrézói m. kir. vasgyár mérnö
kének, a 4. honvédágyúsezred tartalékos hadna
gyának, az ellenség előtt tanúsított vitéz és 
önfeláldozó magatartása elismeréséül, legfelső 
dicsérő elismerése tudtul adassék.

— Hősi halál. Toperczer Oszkár tartalékos 
kadétőrmester, az 1. oszt. nagy ezüst vilézségi 
érem tulajdonosa, m. kir. segéderdőmérnök, az 
északi harctéren szerzett súlyos betegségében, 32 
éves korában, folyó hó 13-án Nyíregyházán el
hunyt. Holttestét Budapestre szállították s a ke- 
repesi-úti temetőben helyezték örök nyugalomra.

— Kinevezés. A m. kir. belügyminiszter 
Szilaveczky A ladár  halárrendőrségi fogalmazót a 
IX. fizetési osztály 3. fokozatába halárrendőrségi 
fogalmazóvá nevezte ki.

— Halálozás. Windhager Ferenc bánya
mérnök, tartalékos honvédhadnagy, a Selmecbá
nyái bányászati és erdészeti főiskola volt tanár
segéde, folyó hó 21-én, 34 éves korában, Budapesten 
meghalt. Temetése, katonai dísszel, kedden dél
után volt a  honvédhelyőrségi kórház halottashá
zából.

— Papszentelés. Rajner Lajos dr. érseki 
helytartó és püspök a húsvéti ünnepek alatt fogja 
pappá szentelni Palovcsik József végzett llieoló- 
gusl, jelenleg fővárosi hitoktatót. A felavatott lel
kész első szent miséjét, április 11-én, szülőváro
sában, Selmecbányán fogja bemutatni.

— A nagyheti szertartások  sorrendje a 
Selmecbányái r. k. egyházban. Virágvasárna
pon, reggel 8 órakor, barkaszenlelés és passió
éneklés. Ugyanez a szertartás a plébánia-temp
lomban 7*9 órakor kezdődik Szerdán, csütörtökön 
és pénteken, délután 4 órakor, papi zsolozsma és 
Jeremiás próféta siralmai a plébánia-templomban. 
Nagycsülörlökön, reggel 8 órakor, szent mise és 
oltárfoszlás a Katalin-, 9 órakor a plébánia-temp
lomban. Nagypénteken, reggel 7,8 órakor, csonka 
szent mise és Jézus sírbatevése a Katalin-, 7*9 
órakor a plébánia-templomban. Passió és szent- 
beszédek. Este 7 órakor a templomi zene- és 
énekkar Haydn: »Krisztus hét szavát* adja elő. 
Nagyszombaton, reggel 7 órakor, a Katalin-, 8 
órakor pedig a plébánia-templomban tűz-, hús
véti gyertya-, tömjéngerezd-, koreszlkútszenlelés, 
utána szent mise.

Fültámadási körmenetek: délután 4 órakor 
a Kálvárián, 5 órakor a Temetőlemplomban, este 
7 órakor a Katalin-, 8 órakor pedig a plébánia- 
templomban.

Husvét vasárnapján és hétfőjén a rendes 
időben lesz minden istentisztelet. A plébánia- 
templomban a magyar prédikáció, a rendes szokás 
szerint, 9 órakor kezdődik.

— Halálozás. Greguss Antal Selmecbányái 
sülőmester, törvényhatósági bizottsági tag. folyó 
hó 25-én, hosszas betegeskedés után, 64 éves ko
rában Selmecbányán elhunyt.

Adomány a  V öröskeresztegylet ja v á ra . 
A Vöröskeresztegylet Selmecbányái választmánya 
javára az elmúlt héten a Polgári Társaskör 
(kárlyapénzfölösleg címén) 270 K-t adományo
zott. Az adományt hálásan köszöni a választmány 
elnöksége.

H elyreigazítás. Lapunk egyik múlt szá
mában a Kresz-hangversenyre történt felültizelé- 
sek közlésekor kimaradt, hogy Hoznék Gyula 
(Szenlantal) 10 K-t fizetett felül.

— Elesett, e ltűn t és hadifogságban levő
Selmecbányái katonák . A lévai m. kir. honvéd- 
kiegészitő-parancsnokság közlése szerint a hadba- 
vonult Selmecbányái illetőségű katonák közül el
esett: T urm ann Vilmos, Bálik A ndrás és Baszké 
Jenő;  eltűnt: Benyó István, Koradek Vilmos; 
hadifogságban van: Buócz Lipót, Konradek József, 
Gyebnár Emil, Fritz János, Kamodi Alajos, Stoll 
Mátyás, Turcsan Mihály, Piltner Pál, Duska Fe
renc, Vaginger Gyula, Zachar András és Mojzsis 
András.

—- Egyházi közgyűlés. A Selmecbányái ág. 
hitv. ev. egyház, Farbaky István  miniszteri taná
csos, egyházfelügyelő elnöklésével, ma délután 3 
órakor, a líceumi főgimnázium tanácstermében, 
évi rendes közgyűlést tart. Tárgysorozata: A múlt 
gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. Az 1914. évi 
zárószámadások megvizsgálása. Az 19,5. évi 
költségelőirányzat megállapítása. A tisztikar és az 
egyháztanács kiegészítése. Megbízottak kiküldése 

! egyházmegyei közgyűlésre. Folyóügyek. Indít- 
j  ványok.

— Betöréses lopás. A folyó hó 20-áról J 21-ére virradó éjjel eddig még ismeretlen (s talán 
| ezután is azoknak maradó) tettesek betörtek

Büchler Henrik Kossuth Lajos-téri divalárúüzle- 
tébe, honnan 600 K készpént, 12 pár lakkcipőt s 

, egyéb ruhaneműt loptak el. A rendőrség, a maga 
nagy apparátusával, ismert körültekintésével és 
buzgalmával a nyomozási azonnal megindította, 
a nyomozásnak azonban még a mai napig sincs 
eredménye.

— Csokoládénak Svájcból való behozata
lára vonatkozólag az érdeklődők a besztercebá
nyai kereskedelmi és iparkamaránál nyerhetnek 
értesítést.

— A város közönségének liszttel való 
ellá tása. Lapunk hivatalos részében közöljük a 
város tanácsának a lisztbeszerzés tárgyában kiadott 
hirdetményét. Mivel azonban igen sokan a meg
szabott lisztmennyiségen felül kezdtek vásárolni, 
a város tanácsa elrendelte, hogy folyó hó 25-ikétől 
kezdve a kereskedőknél lisztet csakis U talvány
lapok alapján lehet vásárolni. Ezek nélkül lisztet 
árú ítani és venni nem szabad , nem  lehet. Az 
Utal vány lapok a városházán, Csányi Ottó fő 
számvevőnél kaphatók. Az Ulalványlapok alapján 
havonkint és személyenként e g y e lő re  10 kg. 
lisztet lehet vásárolni. Ha azonban liszthiány 
állana be vagy a minisztérium másként intézkednék, 
a vásárolható lisztet 6 kg.-ra fogják leszáHítani. 
A város területéről lisztet kivinni s z ig o r ú a n  ti lo s .

— Segitöakció. Hadbavonult katonáink 
visszamaradt családtagjainak a segítésére szánt 
alapba az elmúlt héten a m. kir. dohánygyári 
munkásnők (huszonkilencedik gyűjtés) 1060 K-t 
adományozlak.

A Vörüskeresztegylel szükségkórházának a 
fenntartására adakozott: Krippel Márta (Haverla 
József plébános nevenapján, csokormegvállás cí
mén) 6 K-t, Blaschke József plébános (műkedve
lői színielőadásból) 5275 K-t.

— K é re le m . A Vöröskeresztegylet 
Selmecbányái választmányának elnök
sége kéri a közönséget, hogy a húsvéti 
ünnepek alkalmából ne feledkezzék 
meg a város kórházaiban ápolt sebe
sült és beteg katonákról. Hálás szívvel 
fogad az egyesület mindennemű ételt, 
ita lt és dohányozni valókat. Ez utób
biakat szíveskedjék a közönség Z ó l o -  

my Imre titkárhoz ju tta tn i, ki az 
adományokat egyenlő arányban fogja 
az egyes kórházakban szétosztani.

— Olaszországi ipari nyers- és segédanya
gok behozatala tekintetében az érdekelt cégek a



besztercebányai kereskedelmi és iparkamaránál 
nyerhetnek felvilágosítást.

— Az Ev. Nőeg-ylet a hadbavonuitakért.
A Selmecbányái Evangélikus Nőegyletnek, a hadba- j 
vonultak számára, az elmúlt héten adakozott: ; 
Giinzl Erzsébet 4 K-t, Handel Vilmosnó 20 K»t, j 
dr. Királyné Hündel Valéria ‘20 K-t, Pollák Mar
git 14 dkgr. tépést. Dolgozott: Bánik Etelka, özv. 
Bernhardt Adolfné, Joerges Ágostné, Kachelmann 
Linda, Krulkovszky Erzsiké, Oszlroluczky Gyuláné, j 
Slanga Hilda, Unger Ilonka, Weisz Melánia és j 
Zsámbor Pálné.

Vasgyűrűért becserélt: Günzl Erzsébet 5 ! 
K-t, Turóczi Katica 1 aranygyűrűt. Eddig össze- i 
sen 418 vasgyűrűt cseréltek be.

Az Ev. Nőegylel eddig összesen 673 katonát j 
látott el meleg ruhaneművel.

A hatóság: figyelmébe. Amióta a Fő- j 
iskolai Diák-Otthon építkezése megszűnt, a telep ; 
a legnagyobb elhagyatottság sívár és siralmas álla
potában van. A telepen van egy félig lebontott | 
ház, melynek tetejét, gerendáit, ablakait és ajtajai! i 
lopkodják, a még meglevő egyetlen helyiségben 
csavargók tanyáznak s tüzelnek, veszélyeztetve a , 
környék biztonságát és vagyonát. A ház lebontása | 
s a telepnek úgy ahogy való rendezése dolgában ; 
történt már felszólalás, ennek a felszólalásnak 
azonban semmi foganatja sem volt. A rendőrség 
a füle mellett ereszt el minden panaszt s egyetlen 
lépési sem tett meg arra nézve, hogy a környékre 
őrszemet állított, a csavargókat az épületből ki
tiltotta s a közbiztonság érdekében intézkedett 
volna. A környék lakói megbotránkoznak ez álla
potokon; segítséget, panaszaikra való orvoslást 
azonban sehonnan sem kapnak. Kérjük a város 
hatóságát, szólítsa föl a lelek tulajdonosát, hozassa 
rendbe azt az elhanyagolt lelket, amelyet már 
esztétikai szempontból sem volna szabad megtűrni 
és szigorúan utasítsa a rendőrséget, tartsa szem 
előtt a környék közbiztonságát, tiltsa el a küzve- 
szedelmes csavargókat abban a rozoga épületben 
való tanyázáslól s gondoskodjék arról, hogy ezek 
a mostani, már igazán tűrhetetlen állapotok rö
videsen megszűnjenek.

Lelkészválasztás. A csábrágsomosi ev. 
egyház az üresedésben levő lelkészi állásra. ;■ 
folyó hó ‘21-én megtartott választáson, egyhangúan 
Stollm ann Korúéit, Stollmann Gusztáv béldi ev. j 
lelkész fiát, a Selmecbányái ág. h. ev. líceumi fő
gimnázium volt növendékét, választotta meg.

Az Izraelita Nöegylet közgyűlése. A 
Selmecbányái Izraelita Nőegylet, Ernst Zsigniond- 
né  elnöklésével, folyó hó 14-én tartotta évi j 
rendes közgyűlését. A közgyűlés tudomásul vette ! 
az egyesület segítőakciójára vonatkozó elnöki és j 

pénztárosi jelentéseket, majd Welward Jakab  1 
titkár buzdította az egyesület tagjait a jótékony- ; 
ságnak még fokozottabb mértékben való gyakor
lására. A gyűlés ezután egyesületi ügyeket 
intézett el.

— Adományok a kórházaknak. A Vörös
keresztegylet Selmecbányái szűkségkórházainak, 
a beteg és sebesült katonák számára, az elmúlt 
héten adományozlak: özv. Horváth Józsefné 
kg. lépési; Fénykövi Jakabné tépést, 1 lábravalót,
1 inget; Geisl Jolán 12 pár harisnyát; dr. YValek 
Károlyné 3 1. bort; Kövesi Antal 200 cigarettát; 
özv. Urszinyi Jánosné 2 kg. húst, 1 kg. rizst; 
Király Ernőné 3 üveg bort; Rónai Györgyéé 5 
üveg bort. 10 I. babot. — Bélábányáról: Lum- 
nitzer Mihály 7; Dobák Pál, Antosik András 6—6, 
Maschek Manó 5 1 „. ifj. Gyuricza János, Lalik Pál 
5—5; Minka Jánosné, Fraj Pál, Czibula Vendel, 
Pleva József, Pivarcs Béla, Fraj János, Mucha 
Ignácné, Antosik György, td. Gyuricza János, Dobák 
Márton, Lajcsink János, Puskár János, Kocsalka 
Pál, Javorszky Antal, Florek András, Bartkó Já
nos, Lupták András, Szlrelecz György, Kapuszla 
József 2—2; Benyó János, Gyuricza Máté 1 '/* —
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1 '/,; Florek Jánosné, Hertinger Mihály, Kullik 
Pál, Hrncsiar Katalin, Jasskó Pál, Kruzsliak Ta
más, Stefanka Jánosné, Halaj János. Viboch Já
nosné, Floch István, Oravecz István, Pelrinecz 
György, Krumlouszky János, Lougauer József, 
Mlinárik Galiszt, Lupták György, Lupták János, 
Mojzsis Jánosné, Hankovils József 1— 1 1. tejet.

A in.kir. bányászkórháznak: Árkosi Béláné 
4 inget, 4 lábravalót; Weisz Simonné 1 üveg 
uborkát; Zólomy Imre 250 cigarettát; Zsámbor 
Pálné 2 tál süteményt; Wagner Kálmán '/a •• 
rumot, 1 csomag teát, '/, kg. cukrot, 70 pogácsát.

— Újabb sebesültek Selm ecbányán. Folyó 
hó 12-én és 20-án a komáromi helyőrségi kór
házból újabb 55 sebesült és beteg katona érkezett 
Selmecbányára. A város hatósága közülük kilencet 
a bányászkórházba, tizennyolcat a városi kórházba, 
huszonnyolcat pedig a Vöröskereszt szükségkózhá- 
zaiba helyezettel. Az állomáson Wagner Kálmánná, 
Herczegh Imréné, Siposs Ferenc, Óvárv Dezsőné, 
Engel Zsigmondné, ifj. Bogya János, a gázgyár 
vezetősége, llornyacsek István, Dimák Gyula, 
Platthy Antal, Beregi Samuné, Stahl József, 
Weisz Samu, Singer Miksa, W elzler Mórné, Müller 
József és Ernst Zsigmond látták el a katonákat 
étellel, itallal, szivarral és cigarettával, a városba 
pedig maga a város, továbbá Palovcsik József, 
Böhm Károly, Barna Danó, Horti Alfréd, a gázgyár 
vezetősége, Balázs János és Jühn Vilmos szállít
tatták fel őket.

Üzérkedés a hadbavonultak  életbizto
sítása ival. Ismételten előfordult esetekből élet
biztosító-társaságaink megállapították, hogy lelki
ismeretlen kúfárok a hadbavonultak hozzátarto
zóitól, különféle, hazug ürüggyel, az életbiztosító 
kötvényeket olcsó áron megvásárolták. A vissza
élések meggállása végett elhatározták az életbiz
tosító-társaságok, hogy a háború alatt a bemutatóra 
szóló kötvényekre csak minden kétségei kizáró 
esetekben teljesítenek kifizetéseket. A hadbavonul
tak kötvényeire vonatkozó kötvényátruházásokat 
és kedvezményezettekre vonatkozó változási beje
lentéseket tudomásul nem vesznek, illetőleg a 
szokásos átírási függelékeket nem állítják ki.

A tavaszi m unkákra k irendelt katona- 
m unkáscsoportok elszállásolása és díjazása. 
Tudvalevő, hogy a honvédelmi miniszter e hó 6-án 
kelt rendelkezésével lehetővé tette, hogy közsé
gek és birtokosok kérelmére a póllesleknél szol
gáló legénységből, a sürgős tavaszi munkák elvég
zése céljából, húsz emberből álló munkáscsoporlok, 
egy altiszt vezetése alatt, 14 napi időre szabad
ság o lta tn a k , oly célból, hogy e munkáscsoportok 
az említett munkaadó rendelkezésére bocsáttas
sanak. Az ilyen katonamunkáscsapalok igénybe
vételénél a munkaadókat terhelő költségek tekin
tetében a honvédelmi miniszter rendelete a követ
kező intézkedéseket tartalmazza.

A munkáscsoportoknak és a melléjük adott 
altiszteknek elszállásolása és élelmezése a mun
káscsoportot igénybevevő község föld- vagy szőllő- 
birtokos feladata. Az élelmezést a munkaadó a 
munkáscsoportnak a póttestlől erre utasított al
tisztje állal átadandó élelmezési pénzért tartozik 
teljesíteni. Az élelmezési pénz átvétele nyugtázandó. 
A munkáscsoport tagjainak, valamint a melléjük 
felügyelet céljából kirendelt altisztnek a munkaadó 
mindegyik munkanapért a helyi szokásos napszám
nak megfelelő munkapóldijat tartozik fizetni. Az 
utazási költségek a munkaadói nem terhelik.

— Legolcsóbb v ilág ítás a gázvilágítás. 
Kísérletek bizonyítják, hogy egy 6 gyertyafény- 
erejű pelróleumiámpa 18 órán át */a kg. petró
leumot fogyaszt, ami, egy kg. petróleumot 1 K-ba 
számítva, 50 fillérbe kerül.

Ezzel szemben egy 30 gyertyafényerejű 
Gralzinlámpa 18 óra alatt 540 liter gázt fogyaszt, 
ami mindössze 17' 4 fillér. Egy 60 gyért yafény-

1916. március 28.

erejű Gratzinlámpa 18 óra alatt 864 liter gázt 
fogyaszt, ami 27®/« fillér. Egy 100 gyertyafény
erejű Griitzinlámpa 18 óra alatt 1620 liter gázt 
fogyaszt, ami b \ 3/t fillér. Ebből a kimutatásból 
látható tehát, hogy a gázvilágítás jelentékenyen  
olcsóbb, mint a pelróleumvilágítás.

A Vörösfélhold jelvényei, melyek két
ségkívül a legszebbek az összes, most forgalomba- 
hozotl jelvények között, most már elég nagy 
számban készüllek el ahhoz, hogy az egész or
szágban elterjeszthetők legyenek. A Vürösfélhold 
támogatására alakult Országos Bizottság kéri az 
érdeklődőket, azokat is, akik csak a maguk részére 
akarnak jelvényt vásárolni, de azokat is, akik a 
hazafias cél szolgálatiban ilyeneket esetleg árú- 
sitani szándékszanak, forduljanak az Országháza 
épületében elhelyezett budapesti központi irodá
jához, mely utánvéttel, vagy a darabonként egy 
korona árnak és csomagonként 25 fillér posta- 
dijnak beküldése ellenében a kívánt mennyiségű 
jelvénnyel szívesen szolgál.

— A vezérkari je len tések  gyűjtem énye. 
Nagyon megkedvelje közönségünk az Athenaeum- 
nak új vállalatát, amely Vezérkari és egyéb hiva
talos jelentések a világháborúról címmel a világ
háború hivatalos jelentéseinek gyűjteményét adja. 
A hamar népszerűvé vált első kötet után most 
jelent meg az uj kötet, amely a jelentések 
áttekinthető csoportosítását 1914. szeptember el
sejével folytatja és október 15-ig megy. A második 
kötetben a galíciai, kelelporoszországi, orosz
lengyelországi győzelmes harcoknak és a német 
nyugati küzdelmeknek olyan részleteire bukkanunk, 
amiket csak most tudunk valóban megérteni. A 
gyűjtemény valósággal predesztinálva van arra, 
hogy, mint a világháborúnak mintegy összesűritett 
tartalmú, de teljes és sikeres naplóját egyszer és 
mindenkorra megőrizzük. A közönség már felis
merte a munka értékét s az első kötet gyors 
kelendősége indokolttá teszi a figyelmeztetést, 
hogy a vezérkari és egyéb hivatalos jelentések 
most megjelenő második és későbbi köteleit is 
célszerű lesz nyomban a megjelenés után besze
rezni. A kötet ára I K s  lapunk kiadóhivatalában 
kapható.

— A nagy  háború. A világháború esemé
nyeinek, első rendszeres történetének, A nagy  
háború írásban és képben című kétkötetes 
munkának első füzete ma végre megjelent. A nagy 
várakozásnak, amely ezt a nagyszabású magyar

| hadtörténelmi művet megelőzte, mindjárt az első 
j füzet fényesen megfelel. Azok a kiváló katonai 
„irók, akik a mű megírására vállalkoztak, nemcsak 
a katonai tudományoknak hivatott képviselői, 
hanem elsőrendű irók is, akik a nagy háború 
eseményeit, a modern hadviselés óriási anyagát 
és a haditudományok teljes átalakulását mindenki 
részére érthető, népszerű nyelven, színes, élvezetes 
és mégis tanulságos előadásban mondják el. A 
könyv gazdag képanyaga részben a nagy események 
megörökítésére, részben könnyebb megértésére 
szolgál. A szövegképeken kívül mindjárt az első 
számnak két melléklete van: királyunk művészi 
kivitelű mélynyornású arcképe az egyik; a másik az 
egész északi harctérnek többszinnyomásu madár- 
távlati térképe. A Nagy háború füzeteiben szép 
és maradandó értékű munkát kapunk, amelynek 
megszervezésével és kiadásával az Athenaeum az 
egész magyar közönségnek jelentős szolgálatot 
tett. A munka 50 füzetből fog állani s minden 
héten uj füzet jelenik meg. melynek 40 fillér lesz 
az ára. Az ötven füzetes anyag két különálló 
részre oszlik s mig az egyik rész a szerbiai és 
oroszországi, a másik a nyugati harctér esemé
nyeivel foglalkozik s hetenként felváltva, az egyik 
és a másik rész füzetei jelennek meg. A munka 
becses forrása lesz a háborús ismereteknek és 
évtizedekre szóló maradandó emléke lesz a nagy 
időknek. Kapható lapunk kiadóhivatalában. *
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Steckenpferd-
liliomtejszappan

B e r g m a n n  A C o . c é g t ő l  T e t s c h e n  a  É lb e .
egyre nagyobb kedvcltségnek 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 nyoma- 
tékosancn a Steckenpferd védőjegyre és a cég helye- 
nevére? Darabja 80 fillérért kapható gyógyszertárak

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

— Kolera ellen a legbiztosabb 
óvószer a  kénes gyügyi gyógy- és bor- 
viz. Kapható az egyedül elárusítónál, 
özv. Grcguss Antalnénál.

Tisztelettel kérjük lapunk t. elő
fizetőit, hogy az előfizetés megújítása 
iránt intézkedni szíveskedjenek. Egy
úttal kérjük azokat is, akik az előfi
zetési dijaikkal hátralékban 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.

NYILTTÉR.
E rovat, alatt közlőitekért nem felelős a szerk.

K ö sz ö n e tn y ilv á n ítá s .
Igen tisztelt ismerőseinknek, jóakaróinknak, 

kik felejthetetlen halottunk, Lányi Károly elhalá
lozásakor mély fájdalmunkat részvétükkel enyhí
teni s drága halottunkat utolsó útján elkísérni 
szíveskedtek, ezúton mondunk hálás köszönetét.

A gyászoló család.

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 -

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
2148. szám 1915. vt.

Hirdetmény.
Nem szenved kétséget, hogy a háború mind

annyiunkra kötelességeket és új kötelezettségeket 
ró. Gazdasági, társadalmi és nemzeti érdek, hogy 
a háború folyományaképpen előálló viszonyok 
közt minden lehetőt megtegyünk, hogy a jövő 
kedvező alakulását biztosítsuk s egyebek közt a 
legnagyobb créllycl, körültekintéssel és takaré
kossággal ál Íjuk útját készleteink idő előtti fel
használásának, hogy a kenyérterményekbeu való 
hiány kalaszlrófális következményekkel ne járjon.

E figyelmeztetés és intés előrebocsátásával 
tudatjuk a közönséggel és az összes érdekelt

kereskedőkkel, hogy városunknak az új termésig 
számítolt lisztszükségletére, a város közélelmezé
sének a folyó évi augusztus hó 15-ig terjedő 
időre leendő fedezésére a magyar kormány búzá
ban, rozsban és árpában együttesen 41 waggont 
vett számításba, nem lesz tehát okunk aggódni 
amiatt, hogy nem lesz kellő élelmiszerünk, de 
mégis rá kell mulatnunk arra, hogy a most ki
utalt készlet idő előtti felhasználása zavarokra 
vezethet, miért is nagy takarékossággal kell el
járni a kenyérsütéshez nagyobbmérvű főltburgo- 
nya hozzátételével s a tengeriliszt szélesebb ará
nyú fogyasztásával már most kell előrelátóan 
gondoskodni arról, hogy a számításba vett készlet 
és tartalék mindannyiunk közélelmezésének biz
tosítására mindvégig elegendő legyen.

E legfőbb cél elérésére indokolt és szüksé
ges bizonyos korlátozások elrendelése. Ezeket a 
rendelkezéseket alábbiakban foglaljuk össze és 
tesszük közhírré:

A városnak rendelkezésére juttatott vagy 
kiutalandó gabonát, valamint a belőle előállított 
lisztet állandóan hatósági rendelkezés és ellenőr
zés alatt kell tartani, az élelmezendő lakosság 
közölt igazságos és takarékos arányban kell meg
osztani. E cél elérésére a hatóság egyelőre az e 
város területén működő kereskedők közvetítését 
veszi igénybe mindaddig, mig a kitűzött cél el
érése ily módon előnyösnek és hasznosnak bizo
nyul, mert a hatóság is országos érdeknek ismeri, 
hogy a kereskedelmet és a szabadversenyl idő 
előtt meg ne bénítsa s a rendelkezésre álló tisz
tességes munkaerők készségét az érvényesülésből 
s az országos és helyi közérdekek szolgálásából 
ne zárja ki.

A liszlellátással kapcsolatosan felmerülő 
hatósági teendők végzéséi Sztancsay Miklós vá
rosi főjegyzőre bíztuk.

A városunk részére rendelkezésre álló tar
talékkészlet mennyisége alapján elrendeljük, hogy 
minden háztartás minden tagja után egyelőre 
havonként 10 (tíz) kilogramm liszt szolgáltatható ki.

Figyelmezteljük a közönségei, hogy rendkí
vüli készletek felhalmozásának és otthon való 
raktározásának értelme nincs, mert gondoskodás 
történt, hogy az őrlemények megfelelő időben és 
megfelelő mennyiségben Szállíttassanak városunkba 
s igy a közönség részéről tapasztalható esetleges 
ideges nyugi alanság, bizalmai lanság vagy vissza
élésekre vezető készletelvonása csak szigorúbb 
rendelkezések kiadására vezethet, melyeket egy
előre elkerülni óhajtanánk.

A közönség lisztet, saját szükségletére, bár
mely kereskedőtől vehet, kisebb vagy legfeljebb 
egyhavi háziszükségletnek megfelelő mennyiség
ben, ha azonban elekintetben visszaélés, vagy 
fölös készlelgyUjlés alapos gyanúja forogna fenn, 
a további vásárlástól az illető eltiltalik, miről az 
összes kereskedők értesittelni fognak s esetleg a 
fölös készlet zár alá fog vétetni, esetleg a meg
felelő kihágási eljárás is meg fog indíttatni.

A hatóság rendelkezése alatt álló liszt üzér
kedés tárgya nem lehel, idegeneknek, tehát nem 
a város lerüle lén lakóknak sem a kereskedő, 
sem magános részéről ál nem engedhető s át 
nem adható, mindenkinek kötelessége és érdeke 
tehát őrködni, hogy a készletből az ellátandó 
területről semmi ki ne vilessék és hogy minden 
egyes részére csak annyi liszt szolgáltassák ki, 
amennyi reá, az élelmezendl ik számának arányá
ban, a készlet nagyságához képest jut, mert to
vábbi tartalékkészletek — előreláthatólag — ren
delkezésre állni nem fognak s a lakosságnak az a 
része, amely a készletet idő elölt elhasználta, 
közélelmezése tekintetében a lég válságosabb hely
zetbe ju t, a  segítsen m inden kilátása nélkül.

Ha egyöntetűen As mindannyian elfogadjuk 
és megtartjuk az előirt csekély korlátozást (már 
hazafias szempontokból is!), akkor valamennyiünk

közólelmezése biztosított lesz, elleneseiben még 
szigorúbb korlátozásokat kellene életbeléptetni.

A szabadverseny lehetővé tétele céljából 
minden kereskedőnek meg kívánjuk adni a módot, 
hogy lisztet árúsithasson, minden kereskedő tehát 
V* vagy 1 waggon mennyiségben, akár megfelelő 
társulással, a város útján rendelhet lisztet, de 
vásárolhat az alábbiak szerint nagykereskedőktől is.

A kereskedőket külön még az alábbi rendel
kezések pontos és szigorú megtartására kötelezzük:

A kereskedő a város közvetitésévei szállí
tandó liszt forgalombahozásakor a kiadott kor
mányrendeletek és egyéb utasítások rendelkezéseit 
a legpontosabban köteles megtartani, a közönség
nek a lisztet az előirt keveréssel és mennyiségben 
vagy az előirt keverésnek megfelelő külön-külön 
mennyiségben és csak az előirt nyilvántartóba  
történt bevezetés mellett, adhatja el, pékeknek és 
viszonteladóknak pedig legalább egy mélermázsa 
őrlemény vétele esetén a lisztet az önköltségi ár
nál 2°/0-kal nagyobb áron köteles kiadni.

Azt. hogy melyik pék vagy viszonteladó 
melyik nagykereskedőtől vásárolhat, szükség ese
tén a város tanácsa állapítja meg s ez esetben 
a kereskedő a megállapítandó mennyiségű őrle
ményt ellentmondás nélkül kiszolgáltatni köteles, 
különben a további rendelésekből kizáratik s a 
lisztárúsilási engedély tőle megvonatik; ugyanez 

: állapíttatván meg arra az esetre is, ha a liszt- 
i elárúsitás tekintetében nem az előirt és szabály- 
i szerű módon jár el vagy kijátszásokra alkalmas 

s a város közönségének kellő lisztellátását káro- 
: siló, vagy megbénító eljárása alapos gyanújára 
i szolgáltat okot.

Különösen figyelmeztetjük a kereskedőt, 
hogy lisztet csak a sz. kir. város törvényhatósága 
területén lakóknak adhat el, tehát idegeneknek 
lisztet kiadni a legszigorúbban tilos s minden 
a liszteladás körül tapasztalható visszaélés a tör
vény teljes szigorával fog megloroltatni.

Tilos a lisztet a hatóság által megállapított 
maximális áraknál nagyobb áron eladni, e tilalom 
azonban nem zárja ki a szabadversenyt s az el
adók a maximálisnál mérsékeltebb árakon is áru
síthatnak, az árak a közönségnek hozzáférhető és 
feltűnő helyen kifüggesztendő kimutatásban köz
lendők a közönséggel.

A maximális árak ezidőszerint a követke
zőkben állapíttattak meg:
kenyérliszt (kevert) egy kilogram m ... 52 fill., 
főzőliszt (kevert) egy  kilogram m  ...  66 fill.,
sütőliszt (nullás) egy k ilogram m ____ 76 fill.

Selmecbányán, az 1915. március hó l.8-án 
tartott tanácsülésből.

H orváth Kálmán,
kir. tan., polgármester.

6850. szám eln. M. kir. belügyminiszter.

Hirdetmény.
A császári és királyi főhadtáppara ncsnokság 

rendelkezése szerint az északi hadműveletek biz
tosítása érdekében. 1 •115. évi március hó 1-élől 
kezdve polgári egyének vasúton Keletsziléziába, 
Galíciába, Bukovinába, vagy Északmagyarországba 
csak szabályszerű igazolás alapján utazhatnak 
a következő csatlakozó állomásokon ái:

Trzebinia (Krakau és Sucha felé), Chrzanow 
(Bolecin felé), Oswiecin (Skawina felé). Üzieditz 
(Zyvviec felé), Petrowilz (Karwin felé). Máhrisch- 
Ostrau (Friedek Mislek felé). Friedek Mistek 
(Teschcn felé), Zsolna (Teschen, Zwardon felé), 
Suchahora (Chabowka. Zakopane felé), Eperjes 
(Neu-Sandec-Bárlfa felé). Legenye-Alsómihályi 
(Mezőlaborc-Takcsány felé). Csap (Sianki felé), 
Bátyú (Lavvocne felé), Márainarossziget (Kőrösmező 
és Borsa felé). Dós (Óradna és Borgóbeszterce felé).

Budapest, 1915. február hó 23-án.
Longauer Nándor dr.

rkapitány.
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Hirdetmény.
A/. 1804. évi XII. t.-c. és az idevonatkozó 

21100 VI/2. 1913. számú földmívelésügyi minisz
teri rendelet alapján felhívom a gyümülcsfubirto- 
kosokat. hogy folyó évi április lió 30-ig a tulaj
donukban levő fákat és bokrokat a kártékony 
hernyóktól, illetőleg hernyófészkektől és lepke
tojásoktól tisztítsák meg, az összegyűjtött hernyó
kat, hernyófészkeket és hernyótojásokat pedig 
égessék el.

A fentjelzett törvény 50. §-a alapján figyel
meztetem őket, hogy a cserebogarakat, megjele
nésük alkalmával, pusztítsák, valamint a dara
zsakat is irtsák.

Az 1899. évi 9679. sz. füldmívelésügyi mi
niszteri rendelet szerint minden birtokos köteles 
az almafákat és almafacsemetéket folyton figye
lemmel kisérni s ha törzseiknek vagy ágaiknak 
kérgén a vértetü jelenlétét feltüntető fehér, gyap
jas foltokat észlelne, a hatóságnak azonnal be
jelenteni.

Aki az előiroltaknak eleget nem tesz, a mu
lasztás saját költségére hivatalból fog pótoltatni 
és azonkívül súlyos pénzbüntetéssel is lóg sujtalni.

Az említett káros rovarok elleni okszerű vé
dekezést ismertető »Ütmutató«-kat az érdekellek 
a rendőrkapitányi hivatalnál tekinthetik meg.

Selmecbányán. 1915. évi március hó 8-án.

Longauer Nándor dr.
rendőrkapitány.

477/1915. polg. szám.

Hirdetmény
Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros 

tanácsa közhírré teszi, hogy a mezei munka aka

dálytalan elvégzése végett megfelelő munkaerőről 
kíván gondoskodni s evégből felhívja, a városban 
lakó gazdákat, hogy a /’. é. április 10-éig a városi 
gazdánál jelentsék be. hogy a mezei munkákhoz 
hány emberre van szükségük s mely időre. 

Selmecbányán, 1915. március hó 26-áu.

H orváth Kálmán
kir. lan., polgármester.

H I R D E T É S E K .

V é r te s i  T ó th  Im re  d r . kertjében 
nagyobb és erősebb nemesfajta alma- 

és körtefaoltványok eladók.

A Sajtos-féle  
v illaépü letben
(Villatelep, III. kerület 233. sz. alatt) 
elköltözés miatl azonnal eladók és 
átvehetők bükk töm ö r fáb ó l  
készü l t  é s  m ah ag ó n i  s z ín re  
fé ny eze t t  ruha -  é s  éjjeli- 
s zek rények ,  ágyak,  asztalok,  
m osdó k,  tü k ö r re l  é s  m á r 
ványplat tal ,  pam lagok ,  álló
fogasok,  faliképek,  inga fali
órák,  eló'szobafal s tb.  a meg
felelő szükségleti tárgyakkal, erős és 

szolid kivitelben.

2  m  b ü k k f a  / 8  K .
2  m  fö l) / ! /  é s  c s e r  U i  K .

Megrendelhető Joorgas A. özv. és fiánál.
W e isz  A d o lf Tópatak.

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl

ják a

KAISER
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, katarus, elnyál- 
kásodás, hörghurut, fájós 
nyak, valamint meghűlés 

elkerülése ellen. 

6100 közj. hitel, orvosi és 
magánosok bizonyítványai 
a biztos eredményt igazol
ják. Igen egészséges és jóízű 
bonbonok. Csomagban 20 
és 40 lill. Dobozban 60 üli. 
K pható: Márkus M. cuk
rászdájában. Mikovényi 
A. és Margrótsy J. örö
köst! gyógytáraiban Sel
mecbányán. Walko J 
K. és Szentistványl A.

Gölnicbányán.

MEGHÍVÓ.
I  SELMECBÁNYÁI KERESKEDELMI ÉS HITELINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA

1915. évi á p r i l is  hó ll-én  (v a s á rn a p )  d élu tán  2 ó ra k o r  
a z  in té ze t ta n á c s te rm é b e n  ta rta n d ó

XXVI. évi rendes közgyűlésére
a t. ré s z v é n y e s e k e t  t is z te le tte l m e g h ív ja .

T á r g y s o r o z a t :
1. Közgyűlési elnök és jegyző választása.
2. Az 1914. évről szóló igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentés.
3. A zárószámadások előterjesztése, a  mérleg, a  veszteség- és nyereségszámla megállapítása, valamint 

határozathozatal a  nyereség felosztása végett.
4. A felmentvény megadása.
5. Igazgató és az igazgatóság 6 tagjának 3 évre, a  felügyelőbizottság 1 póttagjának 2 évre való meg

választása.
6. Esetleges indítványok.
Selmecbánya, 1915. m árcius 23.

AZ IGAZGATÓSÁG.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán (Ölő


