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Joerges Ágosl özvegye és fia

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

H u svétk or.
Ha éreztük valaha, a mai szent ünne

pen érezzük igazán, mi, gyarló, erőtlen, 
nagy rátörő emberek, a természet fenséges 
rendszerében parányi férgek, hogy nem le
hetünk el hit nélkül. Szükségünk van rá 
az élet harcaiban, küzdelmeiben, megpró
báltatásaiban ; mennyivel inkább van szük
ségünk reá most, amik or még folyton zúg, 
süvít körülöttünk a háború szele, folyton- 
folyik a világ legádázabb harca. Nyolc 
hónap ót ; ömlik a vére apának, testvérnek, 
fiúnak és férjnek s vegyül össze a föld 
rögével a győzelemért. Naponkint s ezer
számra szedik áldozataikat a francia mo- 
cearak és erdők, a hóborította Kárpátok, 
a széljárta lengyel síkság, a Száva partja, 
a Boszporus vize s a Kaukázus rengetege.

Ebben a „bősz fergetegben“ Istenbe, 
az eszme diadalmas győzelmébe vetett In
tünk az, mely erőt ád karjainkba, csiigge-

Szebb jövő felé.
üllőg tart a koncert . . . ágyúk, fegyverek dala 
Szüntelen zeng hegyeit és völgyön á l ;
Cl karnagy mind-minit gyorsabbra vezényli 
£  döbbenetes, bús melódiát.
K iad a föld a gyorsaié ütemre,
ÍUely ttjabb vészt és pusztulást jelent:
Golyó surran  a nagy szim fóniára,
Sebet, halóit osztva, hol megjelent.

Sajóiig a föld, még sír a tenger árja,
Sikolt a vész, a fergeteg, vihar . . .
S  én érzem mégis, hogy c haitg*poholnak 
Kettenete lassait-lassan kihal.
Győzcdelntünk, lángpallossal kezében, 
Parancsolólag „Tináiét” kiáll 
S harsány szavára vége lesz a dalnak.
Porig alázva ellenünk hadát.

Sajóiig a föld, még zúg a vészek árja,
De bús dala egyre távolodik 
S  hazáin földje : hogy, völgy s a róna képe 
Szívderítő mosolyra változik.
"Oirág fakad a véráztatta földön,
Győzelmi dal száll majd a légen át 
S  egy szebb jövő: a béke örök lángja 
V en  hazánk fölé dicső glóriát.

Kosztclánszkv István.

(lést nem ismerő bátorságot a szivünkbe s 
megrendíthctctlen bizalmat titáni küzdel
münk fényes sikerében.

Az Ige öltött testet e napon. Kősírjá
ból kikelve s csak nagyon kevesektől kö
vetve indult el hódít ® útjára és ma úgy 
érezzük, hogy az Igében megnyilatkozó sze
retet az egyetlen megbízható kapocs, mely 
összetart bennünket ; úgy érezzük, hogy az 
Igéből kiáradó szellem az, mely m jgingat- 
hatatlan alapja fejlődésünknek, kultúránk
nak és tudományunknak.

A feltámadás napját ünnepeljük. Jézus 
feltámadásáét, s a magyar nemzet feltáma
dásáét. Feltámasztotta, összeforrasztotta a 
ránkzúduló veszedelem, a küzdelmünk igaz
ságában való rendületlen hit és meggyő
ződés. Hazugságoknak, önző érdekeknek, 
pártvillongásoknak a korát éltük, szellemi 
sötétségben, felekezeti elfogultságban, osz
tályérdekek rabságában. Testvériséget hir
dettünk s gyűlöltük egymást vallásunk, 
nyelvünk, politikai meggyőződésünk külön-

J^ősök é s  kortársak.
Tavaly augusztusban, egy forró nyári nap 

után. éjszakáról reggelre óriási ciklon pusztított 
végig az országon. Az ablak táblák borzalmasan 
rezegtek, a szél félelmesen süvített és másnap 
tört ablakok, ledöntött fák és elhordott háztetők 
hirdették mindenütt a zord és kegyetlen vihar 
pusztítását.

Ez a kísérteties éjjel világtörténelmi éjiszaka 
voll, akkor küldöttük el ultimátumunkat Szerbiá
nak. Ekkor teltük az első lépést azon az úton. 
amelyen a mi kényelemben, békében, kultúrában 
nevelkedett, elpuhultnak tartott generációnk az 
emberiség legnagyobb harcának kortársává és 
hősévé lelt.

És bősök tudtunk lenni egy csapásra. Van 
valami megkapó abban, ahogyan a polgári éleitől 
elszabadulva, a nem váll szituációba magunkat 
belelaláliuk. Amint hét csodálatos hónap meg- 
mutatla, a béke emlőin nevelkedve is nagyszerűen 
bírtuk azokat az óriási teljesítményeket, amiket 
a modern háború kíván. Sokszor csak harc köz
ben tanultuk meg a szükséges dolgokat, sokszor 
csak a nélkülözés vitt reá bennünket új had
viselési kitalálásokra, de végül mindent tudtunk, 
mindenhez hozzászoktunk, mindig edzettebbek, 
erősebbek, harcosabbak leltünk s most az elsők 
között is első a magyar katona.

Ámde, ha abból a szempontból, vizsgáztal-

bözősége szerint. Azt hittük, hogy abban 
az önző, anyagias korban senkisem képes 
már a közjóért való önfeláldozásra s hogy 
a nagy, egyetemes emberi célok harcosai 
a mesevilágban éltek csupán. Kétkedő, min
den tekintélyt lerombolni akaró, materiális 
korunk ádáz harcot viselt a látható legna
gyobb intézmény: a keresztyén vallás ellen. 
Ennél a harcnál még a francia forradalom 
hitben való közönyössége és észvallása mjiu 
volt gyilkosabb.

A háború szele elsöpört minden ellen
tétet; testvérek lettünk a haza szeretetében 
és védelmében; mesébe illő hősök termet
tek közöttünk s a nagy nemzeti és emberi 
célok szolgálatában készek lettünk minden 
áldozatra: életünk, vagyonunk, exiszten- 
ciánk feláldozására is. Elcsitult a kétkedés 
szava, megszűnt a pártoskodás, elült minden 
harc s egyetlen nagy gondolat lelt úrrá 
valamennyiünkön: a haza sorsa, a győzelem 
kivívása s egy szebb, egy boldogabb jövő 
megalapozása.

nának bennünket, vájjon mennyire érijük meg 
az átélt idők eseményeit, mennyire tudjuk a 
fontosságukat, mennyi körültekintésünk van had
viselési és világpoiilikai dolgokban, aligha sze
reznénk fényes bizonyítványt magunknak. Holott 
ennek a háborúnak kockájára van feltéve egész 
lélünk és jövendőnk és ezekben a napokban éljük 
életünk legfontosabb, legjelentőségesebb idejét és 
a késő unokák, ha másért nem, azért fognak 
tisztelettel tekinteni reánk, mert mi is kortársaik 
voltunk a moslaui nagy időknek.

Magunk is érezzük ezt a hiányt, mi is belátjuk, 
hogy tulajdonképen magunkon, idegeinken, bőrünk 
minden pórusán kellene felszívnunk minden apró 
momentumot. ami a háborúval összefüggésben 
van. Es mégis fáradtan ejtjük el minden nap 
az események fonalát, kétségbeesve mondunk le 
róla, hogy a rohanó eseményekkel figyelmünk is 
lépést tartson, sőt talán még arra is alig vagyunk 
képesek, hogy a hivatalos jelentés rövid kifejezései 
mögé odaképzeljünk valamit azokból a véres 
küzdelmekből, amiket ezek a rövid szavak takar
nak. Ez a kifáradás a mi készülellenségünk kö
vetkezménye. Ezen a ponton erősen érezzük, hogy 
a háború hirtelen ért bennünket, mini a vihar s 
nemcsak nem voltunk reá nevelve, de szellemileg 
nem is készülhettünk fel reá. Nekünk még mindig 
nincsenek háborús ismereteink, a háború fontos 
fázisai még mindig csak féligérlelt, idegen dolgok 
előttünk s nem mcnlek át a vérünkbe és hú
sunkba.

Nem véletlen, hogy katonák fognak most
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Hiszünk, Mimiink kell Jézusnak isteni 
küldetésében, fenséges tanításának egye
temes és évezredekre szóló sikerében: lii- 
szilnk, hinnünk kell fegyvereink dicsőséges 
győzelmében, egy szebb, jobb és boldogabb 
kor elkövetkezőében, a magyar nemzet föl
virágzásában. Ezért száll a mai szent es 
magasztos ünnepen milliók meg milliók 
forró imádsága az Egek l rához . . .

Hold (kj h ks ré ti ii n népeké t
ó lra .só in k n a k !

A pénzintézeteit központja.
Erre a nagyfonlosságú új intézményre vo

natkozólag előkelő helyről a következő érdekes 
felvilágosításokat kaptuk:

A pénzintézeti központ létesítésével 125 mil
lió koronát bocsát a kormány a magyar pénz
piac s elsősorban a kisebb pénzintézetek rendel
kezésére. Ebből 100 millió az alaptőkében való 
részesedés formáját ölti fel, 25 millióból pedig, a 
nehéz helyzetbe jutott pénzintézetek szanálása vé
gett. veszteséglai’lalékol alakítanak.

Ez a tartalék, a helyi érdekeltek áldozatra 
készségével karöltve számos, az életrevalóság föl
tételeivel rendelkező olyan pénzintézet konszoli
dálását fogja lehelő\ • tenni, amelynél ez a transz
akció az utolsó éven kedvezőtlen gazdasági 
esélyei miatt előállt értékcsökkenés leírását igényli. 
Nemcsak célszerűség, hanem méltányosság szem
pontjából is megokolt, hogy az állam vegye ki 
részét azokból a veszteségekből, amelyeket, legalább 
részben, az egész világ politikai és pénzügyi hely
zetének a megromlása idézett elő.

Az új intézet, a maga nagy tőkeerejével,

megtanítani bennünket a háború történetének és ! 
belső dolgainak megértésére.

A közvélemény mohó éhségét a háború 
teljes megismerése iránt szerencsésen érezte meg 
az Alhenaeum, amikor egy népszerűén megírt 
korrajzot akar közrebocsátani a világháborúról, 
de a legszerencsésebb elhatározása kétségkívül az 
volt, hogy ezt a korrajzot egyenesen a legilleté
kesebb katonai írókkal Íratja meg. Es mivel a 
háború minden dolgában egyek vagyunk német j 
szövetségeseinkkel, természetes, hogy ennek a 
korrajznak megalkotásában nemcsak a monarchia 
kitűnő szakírói, hanem a német hadsereg legje
lesebb katonai írói egymással karöltve vesznek 
részt. Így pecsételődik meg az irodalomban is az 
a szövetség, amelynél mélyebbet és őszintébbet 
nem ismer a történelem s így kerülnek egy 
írói gárdába, a kiváló Yellzé Alajos alezredes, a 
magyar katonai szakirodalom legnagyobb tudású 
és legfényesebb tollú művelőivel: Pilch Jenő 
őrnaggyal és Szilágyi Lajos dr. honvédszázadossal, 
olyan kiválóságokkal, mint Ardenne báró, Dinck- 
lage-Campe báró és ImholT pasa német tábornokok.

A vállalat külsőre is impozáns hatású első 
füzete már elöltünk fekszik s belőle megismer
hetjük a Nagy Háború írásban és Képben egész 
tervezetét. A jól elgondolt programul szerint ez 
a korrajz a nagy időknek teljes története és igaz 
magyarázata lesz, amellett népszerű összefoglalója 
a modern hadviselési tudománynak.

Már az első füzetből kitetszik, milyen pom
pásan dolgoznak a mi kalonaíróink. Színes le
írásaik nem maradnak mögötte a legjobb szépírók 
műveinek, de azért az előadás heve, nemes len
dülete és élénksége mellett is bele tudják vinni 
minden mondatba azt a széleskörű pozitív tudási,

nemcsak a jelenlegi helyzet nehézségeinek a le
küzdésében nyújt a magyar hitelszervezetnek 
eléggé meg nem becsülhető segítségei, hanem le
rakja az eddiginél erővel teljesebb és biztosabb 
fejlődés állandó alapjait is.

Maga az a lény, hogy a vidéki pénzintézetek 
igényeinek a kielégítését egy, az ö részvételükkel 
alakult és közreműködésükkel vezetett hatalmas, 
nagy pénzintézet látja el, egészen más helyzetbe 
juttatja őket, mint aminőben eddig voltak, amidőn 
a reescompt-hitel kisebb-nagyobb forrásaival köz- 
vetetlenül kellett érintkezniük. Másfelől ez az inté
zet programmszerű feladatául tűzi ki. hogy, pénz
bőség idejében, anyagi eszközeinek jelentékeny 
részét az ország határain kívül úgy helyezze el, 
hogy a pénz drágulása s a hitel szűkebbre vonása 
esetén könnyen folyóvá tétessék s a hazai források 
minden igénybevétele nélkül a hazai közgazda
ságra nézve tartalékot alkosson.

Az új intézel hivatása le-z az is. hogy ön
kormányzati úton megvalósítsa a pénzintézeti 
reform legfontosabb követelményeit Egyfelől a 
revizori intézmény felállítása van tervbe véve, 
amely teljes garanciát nyújtana az összes pénz
intézetek elszámolásának és könyvvitelének szak- 
szerűsége és helyessége tekintetében, másfelől a 
pénzintézetek központjának lesz a feladata, hogy 
körvonalazza a betétek helyes felhasználásának 
irányelveit.

Ebben rejlik az úgynevezett pénzintézeti 
reform leglényegesebb sarkköve. Nemcsak a tör
ténelmi fejlődésnek, hanem gazdasági életünk ter
mészetes alakulásának a félreismerése rejlik abban 
az elméleti követelésben, hogy a takarékbetéti 
üzletet el kell választani a banküzlellől. Ennek 
az elméleti követelménynek gyakorlati megvaló
sítása a magyar hilelszervezetel hosszú időre ineg- 
zsibbasztaná, legbecsesebb erőforrásától megfosz
taná s közgazdaságunkat károsítaná.

a hadviselésnek azt a biztos ismeretét, amivel 
csak az a katonai szakember rendelkezik, aki 
egész életét a haditudománynak és a hadimüvé- 
szetnek szentelte.

Összesen 50 füzetre tervezi a kiadóintézet 
A Nagy Háború írásban és Képben című munkál. 
Az 50 füzet épen elég arra, hogy benne a háború 
minden mozzanata kimerítően kerülhessen az 
olvasó elé. Ez az anyag kél részre oszlik. Az 
egyik Északon és Délen címmel a szerbiai és 
oroszországi hadjáratot ismerteti, a másik »A 
Nyugati Harctér* címmel, az angolok, franciák, 
belgák és japánok elleni harcokat. Az elsőben 
a C.onrad- és llindenburg-féle hadvezetésnek 
hozzáértő méltatása, a másikban a sikeres nagy 
várharcok és olTenzívák leírása mellett a légi, 
tengeri és tengeralatti viaskodások változatossága 
lesz megkapóan érdekes.

Külön nevezetességük lesz A Nagy Háború 
füzeteinek igen gazdag illusztrálásuk. Közel 1000 
szövegképen kívül még mintegy 60 színes és 
mélynyomású fényes műmelléklet fogja díszíteni 
a művel. Az egyes füzetek ára L nagyon mér
sékelt, mindössze 40 fillér.

Mindent összevéve, egy kiemelkedő alkotás 
kerül a magyar közönség elé. Igazán méltó arra. 
hogy egy háborús nemzedéket hozzá neveljen a 
nagy idők megismeréséhez és megértéséhez. És 
most csakugyan fontos, hogy az egész ország 
igazán ismerje és tudja a háború dolgait. Hiszen 
a háborús ismeretek a jövőben műveltségünk, 
gondolkodásunk és munkálkodásunk eleven ható
erői lesznek, jól tesszük, ha nem késlekedünk 
hozzáfogni háborúnk részletesebb és mélyebb 
tanulmányozásához.

Arról, hogy takarékbetétet elfogadó pénzin- 
' tézetek mindennemű legitim bankári üzletet is 

folytassanak, a magyar közgazdaság érzékeny káro
sítása nélkül nem lehet lemondanunk, hanem igen 

\ is arra kell törekednünk, hogy a takarékbetétek 
a pénzintézetek olyan aktíváiban leljenek elhe
lyezést, amelyek, biztonság és mobilitás szempont
jából, az okszerű követelményeknek megfeleljenek.

Ebben a tekintetben sem lehel egy csapásra 
a kényszerrendszabályok spanyolcsizmáját be
hozni: hacsak gazdasági életünket nagy megráz- 

; kódtatásnak nem akarjuk kitenni. A magyar pénz
intézetek zömének együttes vállalkozásából létesült 
s az önkormányzati vezetésük alatt álló hatalmas 
pénzintézet feladata lesz, hogy kitűzze az elérendő 
célt s irányító befolyásával e cél elérése felé te
relje tagjainak pénzügyi politikáját, úgy, hogy a 
takarékbetétekkel foglalkozó pénzintézetek, meg
felelő átmeneti idő után, olyan helyzetbe jussanak, 

j amely a helyes elveknek kötelező kimondását, az 
intézetek helyzetének megrendílése s az ehhez fű
ződő nagy közérdek károsítása nélkül lehetővé teszi.

Áralakulások.
lila: Plochmann Emil kir. fűállatorvos.

A régi, jó időkben minden vidéken termelt 
! annyi, amennyi a lakosság élelmezésére elegendő 

volt. Az árúki vitel, egyrészt a kezdetleges köz
lekedési eszközök és utak miatt, másrészt mert 

j senkinek sem volt reá szüksége, ismeretlen fogalom 
| volt. Mikor azonban, a fogalmi eszközök fokozatos 

fejlődésével, helyipiacok kezdtek létesülni, jelenl- 
: keznek az áralakulások első jelenségei is, melyek 

helyi, hosszabb időtartamúak, állandó jellegűek 
1 voltak

A vasút és a gőzhajó egy csapásra változ- 
j látott ezen a helyzeten. Világpiac fejlődött ki, 
j melyhez minden helyipiacnak alkalmazkodnia 

kellett s most már tetemesen megszaporodott 
j  azoknak a tényezőknek a száma, amelyek be

folyással voltak az árak alakulására.
A háború-okozla áremelkedés ideiglenes, 

! átmeneti jellegű, mely a béke elkövelkoztével 
előbb-utóbb a rendes mederbe terelődik.

A legutóbbi évtizedben olyan nagymértékű 
és rohamos áremelkedési volt alkalmunk észlelhetni, 
aminőre a népek közgazdasági éleiében eddigelé 
még nem volt példa. Néhány évtizeddel ezelőtt 
kevés pénzen s aránylag csekély kiadással jól 
lehetett megélni: ma már aránytalanul sokkal 
drágább minden: a lakás, a hús, a kenyér, a 
ruha slb.

Az ajánlat és kínálat ismert törvénye elle
nére bármennyire megszorítjuk is vásárló-ked
vünket, mégis azt tapasztaljuk, hogy az árak 
rohamosan emelkednek még mindig.

Emlegetik, hogy az arany értéklelenedése is 
hozzájárul az életfenntartás megdrágulásához. Ezzel 
szemben azonban az is megállapítható, hogy a 
közforgalomban levő arany, újabb meg újabb 
bányák megnyitása s a meglevőknek intenzivebb 
kihasználása következtében, folytonosan szapo
rodott.

Az élelmiszerek áremelkedésének azonban 
elfogadható okai is vannak. A lej és a hús ára 
például azért emelkedett, mert a gyakori állat- 
epidémiák csökkentik az állatállományt, az állatok 
táplálkozására szükséges élelmiszerek is folyton 
drágulnak s így természetes, hogy az állatok és 
termékeik értéke is nagyobb most, mint volt. 
ezelőtt.

A lolytonosan emelkedő kö/adéik szintén 
nyomasztóan terhelik a termelőt. Az iparos és a 
gazda, különböző formában, olyan nagy adót 
fizet, amelyet, rendes körülmények közöli, a
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termelés el nem bir. Következménye ennek, hogy 
az így okozott költségeinek a fedezése végeit, az 
árú t drágábban eladni kénytelen. A közelmúltban | 
a munkások érdekében szociális szellemben al
kotott új törvények is rendkívüli módon meg
terhelik a termelők költségvetéséi, mert a munka
bér emelkedése szaporítja a termelés előállítási 
költségeit s ezt is a fogyasztó érzi meg.

A munkásosztályok jólétének az emelkedése 
észrevehető. A munkás, a paraszt ma sokkal 
jobban él, mint régebben; gyakrabban eszik húst 
s mindinkább több ipari cikket vásárol. így az 
általános fogyasztás tetemesen nagyobbodott, ezzel 
szemben azonban a termelés nem emelkedett 
nagyobb arányokban. A nagyobb fogyasztás egye- , 
dűli következménye csak a termelési anyag 
árainak emelkedése lehetett.

Nagyban hozzájárultak az árak emelkedéséhez 
a különböző formákban megkötött karlelek, 
trösztök, továbbá a sztrájkok, melyek rendkívül 
megnehezítik s néha teljesen kizárják a termelők 
és az iparosok közötti versenyt. Ilyen körülmények 
között akkor emeli a karlel a termelési anyag 
árát, amikor tetszik s az áremelési csakis a 
fogyasztó fizeti meg.

A drágaság-okozla panasz általános. Hozzá
járul még, hogy az ügyes kereskedők és termelők 
felhasználták a kedvező alkalmat s fölemelték az 
olyan árú árát is, melyet olcsón szereztek be s 
amelynek az áremelésére különben semmi ok sem ' 
volt. A kiskereskedők száma épen a kisvárosokban 
túlságosan nagy. Mindegyik szépen akar keresni, 
jól akar élni s lehetőleg meg akar gazdagodni. 1 
Valakinek csak meg kell fizetni lakásbéreiket, 
családtagjaiknak a megélhetési költségeit. Ki fizeti 
meg? Megint csak a fogyasztó.

Túlságosan sok az árúcikk közvetítője is. 
Rengeteg kézen megy át az árúcikk, míg a ter
melőtől a fogyasztóhoz kerül. Természetes, hogy : 
mindenki csak haszonnal akar túladni rajta s ezt 
megint csak a fogyasztó lizeli. A kereskedelmi 
tőzsdék, nagymennyiségű anyag összekaparításával, 
mesterséges úton majdnem minden országban 
emelték a nélkülözhetetlen élelmi- és használati 
cikkek árát.

Kérdés, van-e kilátás a közeli jövőben ked
vezőbb áralakulásokra? A közgazdászok azt mond
ják, hogy vajmi kevés. A közadóknak, főleg a 
tekintetbe jövő fogyasztási adóknak a csökkenésére 
nem lehet számítani, sőt a közterhek még emel
kedni fognak. A munkásosztályok jólétét biztosító 
szociális törvényeket hatályon kívül helyezni nem 
lehet, mert a társadalmi előrelátás és jótékonyság 
hátrafelé nem mehet. A nagyiparos azonban a 
nagyobb munkabéreket a gépipar fejlődésével el 
fogja majd bírni, mert ekkor jóval kevesebb 
munkásra lesz szüksége és csökken az előállítási 
költség is. A közlekedési viszonyok fejlődése is jó 
hatással lesz az áralakulásokra; a haladó állat
orvosi tudomány redukálja majd az állalepidé- 
miákat s az állattenyésztést veszélyezlelő kóro
kokat. A kartelek kötéséi majd a törvényhozás 
fogja megnehezíteni vagy lehetetlenné lenni s 
maguk a fogyasztók is céltudatos szerv özetekkel | 
fognak ellenük védekezni. Sok államban! a szö
vetkezetek már százezrek érdekeit képviselik a 
karlelek lúlkövelelései ellen. Maholnap talán 
akad olyan intézkedés is, amely a nálunk, sajnos, 
már nagyon is elharapózott tisztességtelen küzve- 
lilő-kcreskcdelmet lehetetlenné fogja tenni. Ilyen 
intézkedésre, a múltakon okulva, máris égető 
szükség volna.

A drágaság megakadályozását célzó intéz
kedések üdvösek ugyan, de egy sincs olyan, 
melyről biztosan lehel állítani, hogy a drágaság 
abszolút ellensúlyozója volna s a mostani nem
zedék semmicsclre sem lógja megérni, hogy | 
etekinleiben lényeges javulás álljon be.

\i I F  Z K.
Az angol katonák intelligenciája.

Hogy milyen »elemek« alkotják a hatalmas brit 
birodalom hadseregéi, arról - ha előbb nem 
is — de a mostani háború folyamán tájéko
zódást szerzett minden újságolvasó ember.

Mi nem azt a véleményt akarjuk leszögezni itt. 
amelyet az egész világ konkrét adatok alapján 
alkothat most a háború uzsorásainak had
seregéről, hanem érdekesnek tartjuk reasszum- 
málni a »Spectator« című híres angol folyó
irat egyik harmadévi számában megjelent 
közleményét, amely arról számol be, hogy 
az angol hadvezetőség — akkor kiváncsi volt, 
hogy mekkora az ő nagyszerű toborzott kato
naságának ismeretköre. Ezt úgy óhajtotta ki
tapasztalni, hogy kiválasztott harmincöt olyan 
katonát, akik az ujonciskolál rendszeresen 
elvégezték s ezekhez bizonyos kérdéseket in 
tézteiéit.

Ezekre a kérdésekre adott feleletekből ad szemel
vényeket a »Speclator«.

Az első kérdés, melyei a harmincöt fiatal brit 
harcoshoz intézlek, igy hangzott:

— Ki volt Nagy Alfréd?
Csak három hadfi tudta, hogy Alfréd az angolok 

nagy törvényalkotó királya volt a kilencedik 
század végén. T izenhétnek csak halvány fo
galma volt róla, tizenkettő semmit se tudott, 
kellő ellenben szent hittel állította, hogy 
Alfréd — leasüteménygyáros. A legutolsó 
végre tétován kijelentette, hogy Nagy Alfréd 
alkalmasint a trafalgári csata győztese.

Azután azt kérdezték, ki volt Nelson ?
Harmincöt regruta közül huszonöt még a hírét 

se hallotta.
Wellinglonról. Napóleon legyőzőjéről is gyér is

meretet tanúsítottak az újoncok: csak tizen
négyen emlékezlek a dicsőséges hadvezérre. 
Az egyik regrula W'ellinglonl London főpol
gármesterének mondotta, a másik összeté
vesztette Washington-nal.

A vizsga azonban nem szorítkozott pusztán a 
történelemre, arra is kiváncsi volt a bizott
ság, mit tud a harmincöt újonc Shakespeare- 
röl. A fele annyira-amennyire ismeri a dráma
iról, legalább annyit tudott róla. hogy brit 
költő, némelyik még egyes darabjainak a cí
mét is tudta. Az egyik újonc Shakespeare-l 
igen ötletesen prófétá-nak mondotta, a másik 
meg nagy örömmel jelentette ki, hogy ismeri, 
hogyne ismerné, nagy gonosztevő: sok csiny- 
jének rajzát látta a képeslapokban.

Mikor arra a kérdésre került a sor, mi az Hszak- 
amerikai Egyesült-Államok? tizenöt regruta 
néma maradt, mint a hal; néhányan angol 
gyarmatnak mondották.

Még furább helyzet állott elő a nagy indiai föl
kelést illető kérdésre vonatkozóan. Hat újonc 
pontos felvilágosítást adott ugyan, a többi 
azonban a legképlelenebb válasszal hozako
dott elő, egyikük indiai napfölkeltét mondott.

Érdekes és talpraesett feleletet adott az egvik 
regruta Napóleonról. Ez az újonc különben 
tíz esztendeig iskolába járt. Ezt mondotta: 
— Napóleon segített seregünknek Waterloonál 
abban, hogy Anglia győzelmet arasson.

Tizenkilencnek halvány sejtelme sem volt arról, 
micsoda Franciaország; nyolc nem tudta 
megmondani, milyenek az angol lobogó színei: 
két vidéki újonc Londont mezővárosnak mon
dotta; de a repülőgépről és általában a repü
lésről mindnek élénk képzete van.

A repülésnél jelentősen kevésbbé népszerű az 
angol újonc elölt a brit világbirodalom, mert 
arra a kérdésre, mi az angol impérium. csak 
tizenöt tudott pontosan válaszolni: öl bizony

talan feleletet adott, tizennégy pedig hallga
tásba merült. A harmincötödik azt válaszolta, 
hogy a brit impérium — variotészinház.

LegTelsö elismerés. Őfelsége, a király, 
megparancsolta, hogy Ulti já r  Sam u  r/r-nak, a
25. gyalogezred tartalékos segédorvosának, a Sel
mecbányái ág. hilv. ev. líceumi főgimnázium volt 
növendékének, az ellenséggel szemben való vitéz 
és önfeláldozó magatartásáért, legfelső dicsérő el
ismerése tudlul adassék.

— Dicsérő elismerés. A balkánhaderők 
parancsnoksága Zivick Vilmos G. honvédgyalog- 
ezredbeli tartalékos főhadnagyot, a Selmecbányái 
ág. hitv. ev. líceumi főgimnázium tanárát, az el
lenség előtt tanúsított vitéz magatartása és kiváló 
szolgálatai elismeréséül, dicsérő elismerésben ré-

í szesílelte.
Eljegyzés. B író  Szilveszter vegyészmér

nök eljegyezte Longauer Jankái Budapesten.
Halálozás. Weszely Irma múlt hó 3ü-án, 

éleiének 55-ik évében, Selmecbányán elhunyt.
Az Ev. Nöegylet a hadbavonu ltakért. 

A Selmecbányái Evangélikus Nőegyletnek, a hadba- 
, vonullak számára, az elmúlt héten adakozóit:
1 Bálik János 10 K-t, Suhajda Lajosné 50 dkgr.

Wpfet, Weisz Simonná 2 párnahuzatot, 2 karfel- 
; kütőkendőt.

Vasgyáráért becserélt: Hajdú Béla 1 pár 
aranyíülbevalót, özv. Nanácsik Istvánná 1 pár 
aranyfülbevalót és I aranykarikát. Az eddig be- 

i cserélt gyűrűk száma 420.
Az Ev. Nőegylet eddig 673 katonát látott el 

meleg ruhaneművel.
Hősi halál. Malter Ferenc másodéves 

erdőmérnökhallgató, a cs. és kir. 26-ik gyalogez
red önkéntese, március 16-án, az északi harctéren, 

| hősi halált halt.
H adifogságban levő Selmecbányái ka to 

nák. A lévai m. kir. honvédkiegészílő-parancs- 
nokság hivatalos közlése szerint a hadbavonull 

i Selmecbányái illetőségű katonák közül hadifog
ságba esett: Farbjak Pál, Fop Antal, Hrncsiar 
József, Lehoczkv Richard, Luplák András.

Az izraelita hitközség a ka tonáknak . 
A Selmecbányái izraelita hitközség a Léván tartóz
kodó szegény katonák élelmezésére gyűjtést ren
dezett, melyre eddig a következők adakoztak: a 
Selmecbányái izraelita hitközség, az Izraelita Nő
egylet. Engel Zsigmondné 20—20 K-t, Ernst 
Zsigmondné 10 K-t. Az adományokat Engel 
Zsigmond  nagykereskedő a rendeltetési helyükre 
juttatta.

A Selmeci T akarékpénztár közgyűlése.
A Selmeci Takarékpénztár, mint az Osztrák-Magyar 
Bank mellékhelye, Horváth Kálmán  kir. tanácsos, 
polgármester elnöklésével, március 22-én tartotta 
67-ik évi rendes közgyűlését. A Takarékpénztár, 
a háború ellenére is, igen szép eredménnyel zárta 
le 1914-iki üzletévét, tekintettel azonban a rend
kívüli viszonyokra, a közgyűlés a mull évre rész- 
vényenkint csak 25 koronás osztalékot állapított 
meg. Jótékonycélra és közadományokra 1000 
koronával többet szavazott meg a közgyűlés, mint 
más esztendőkben, 500 K-t a Selmecbányái Yörös- 
kereszlegyletnek, 500 K-t a Selmecbányái hadba- 
vonullak itlhonmaradl családtagjainak a támoga
tására. összesen 299820 K-l. Jótékonycélra és 
közadományokra, ezzel az összeggel együtt, fenn
állása óla 104 80226 K-t adott a Takarékpénztár.

— Betöréses lopás. A március hó 29 érői
; 30-ára virradó éjszakán ismeretlen (a rendőrség 

előtt nagyon is ismeretlen) tettesek betörtek 
Deutsch Zsigmond szentháromságtéri fűszerkeres- 

; kedésébe s 25 K készpénzt, 1 doboz trabucó- 
szivart, 25—30 csomag finom cigarcltadohányl, 
6 üveg konyakot, cukorkát és gyufát emeltek el 
az üzletből. A betörőket Ernst Zsigmond nagy- 
kereskedő kocsisa zavarta meg munkájukban, aki, 
segítségért kiabálva, az egész városon ál üldözte
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őket. anélkül, hogy csak egyetlen rendőr is jelent
kezett volna. A betörők, akik felöltőben voltak s 
mesterembereknek látszottak, a meredek Kórház- 
utcán menekültek cl. Kendőr, ismételjük, az egész 
városban nem volt található. Siralmasan szomorú 1 
állapotok ezek: a rendőrség teljes lehetetlenségére 
vall az a körülmény, hogy a város kellős közepén 
egymást érik a betörések, melyeknek a letteseit 
nemcsak kinyomozni nem tudja, de semmi intéz
kedést sem tesz meg arra nézve, hogy a polgárság 
vagyonát meg védelmezze. A polgárság molesztá- 
lásához, holmi bejelentés elmulasztásáért pénz
büntetés kiszabásához, korcsmák előtt a záróórai 
pénzek kikibiceléséhez nagyon is ért, olt azonban, 
ahol leleményre, körültekintésre volna szükség, 
ahol igazán rendel kellene tartani, merőben tájé
kozatlan. De nem csoda. Hiszen a főkapitány, 
akinek legelső dolga van a rendőrlegénység okta
tása, a rendőröket névszerint nem is ismeri s 
velük egyik-másik rendőrtiszt közvetítésével érint
kezik. Ajánljuk ezeket az állapotokat a törvény- 
hatósági bizottsági közgyűlés figyelmébe s kérjük, 
hogy, mint a város közigazgatásának legfőbb | 
szerve, tekintélyének egész súlyát vesse latba, | 
hogy ezek az állapotok megszűnjenek s komolyan 
figyelmeztesse a rendőrségei kötelességének a tel
jesítésére. Az a körülmény, hogy kevés a rendőr, | 
menlségképen el nem fogadható. Őrködjék a 
közbiztonságon az egész rendőrség. Utóvégre ezért 
fizeti őket a polgárság, némelyiküket eléggé meg 
nem érthető gavallériával, megkívánhatja tehát, 
hogy nyugodtan hajthassa le a fejét s ne kelljen 
rettegnie vagyona, keserves keresménye bizton
ságáért.

A Selmeci Népbank közgyűlése. A Sel-
meci Népbank r. t., Vitális István ár. főiskolai 
tanár elnöklésével, március 31-én tartotta 4-4— ik 
évi rendes közgyűlését. Az intézel a sebesüllek 
ápolására s a bevonult katonák hozzátartozóinak 
segítésére a mull év folyamán 250—250 K-t ado
mányozott. A mull év folyamán a báti és a szent
endrei fiók csak csonka üzletévről számolhatott 
be. Wagner Lajos főkönyvelőt, aki lő  év óla 
elismerésre méltó btizgósággal működik az intézet
nél, a közgyűlés az ügyvezetői címmel ruházta 
fel, a tisztviselői kart elismerésben részesítette.
A személyi ügyek elintézése után tudomásul vette 
a közgyűlés az 1914. évi zárószámadásokat, a 
forgalmi kimutatást, a mérlegel, a nyereség- és 
veszteségszámlál. Ivzek szerint az intézet forgalma, 
a kél fiókkal együtt, 19,814.28262 K volt. az évi 
nyereség pedig, az előző év jövedelmét 5595-48 ; 
K-val meghaladva, 6813347 K-t tesz ki. A tarta
lékalapnak 8813 67 K-t. a nyugdíj-alapnak 159370 
K-t, liszleleldíjakra 171300 K-t, julalomdíjakra 
184445 K-t, jótékonycélokra pedig 939 K-t sza- j 
vázolt meg a közgyűlés. Osztalékul, részvényen- j 
kint, 14 K-t fizet.

Háromévi megbízatással az intézel vezér- 
igazgatójának Szomolnoki Pacltmajer Jámost, 
igazgató-helyettesnek Zólomy Imrét, igazgatósági 
tagoknak Ács Józsefet, Árkosi Bélát, Bencze G.-t, ; 
Kinder Antalt, Cziczka S.-t, Dalos J.-t, Dobó Sán
dort. Feldszam Jánost, Frank Lajost, Fizély Ká
rolyt, Goldfusz Mihályi, Hiindel Vilmost, Haverla 
Józsefet, Láng Aurélt. Melzky Jánost, Morávek j 
Antalt, Niki Jánosi, Kaulik Lajost, Kappensberger 
Vilmost, Kauehbauer József dr.-t. Seidel Ágostont, 
Siposs Ferencet, Szpiska Mihályt, Velics Györgyül, ; 
Vitális István dr.-t és Xsámbor Pált, felügyelő- ; 
bizottsági tagoknak C.sányi Oltót, Fekete Istvánt, | 
Kövesi Antall, cégjegyzőknek pedig Niki Jánost 
és Láng Aurélt választotta meg a közgyűlés.

Segdtöakció. Hadbavonull katonáink 
visszamaradt családtagjainak a segítésére szánt 
alapba az elmúlt héten a m. kir. dohánygyári | 
munkásnők (harm incadik  gyűjtés) 1060 K-t 
adományozlak.

A Vöröskereszt egy let Selmecbányái szükség

kórházainak Kachelmann Viola és Linda 6 lepe
dőt, Kappensberger Vilmos 6 alsónadrágot, dr. 
Vas Antalné 3 inget, özv. Kennorl Gyuláné 3 
alsónadrágot adományozott.

Adományok a V öröskeresztegylet j a 
vára. A Vürüskeresztegylel Selmecbányái választ
mánya javára az elmúlt héten a következők ado
mányozlak: a líceumi főgimnázium Biblia-Egylete 
20'78 K-t, a m. kir. dohánygyári ev. munkások 
és munkásnők, Székely Vilmos 10—10 K-t. A 
szíves adományokat hálásan köszöni a választ
mány elnöksége.

A Polgári Társaskör közgyűlése. A
Selmecbányái Polgári Társaskör, Horváth Kálmán 
kir. tanácsos, polgármester elnöklésével, március 
hó 21-én tartotta huszonegyedik évi rendes köz
gyűlését. Az elnök szívesen üdvözölte a megjelent 
tagokat, megnyitójában rám utatott a háború okozta 
rendkívüli helyzetre s a tagokat fokozottabb üsz- 
szetarlásra s hazaszeretetre buzdította. .Megemlé
kezett az elhalt és harcbavonull tagokról s jegyző
könyvben való megörökítésüket indítványozta. 
M urányi Károly titkár jelentése szerint a Kör
nek 145 rendes és 12 kültagja volt. Meghall 5 
tag. a harctéren van 28 tag. Az 1915. évi költség
vetés tárgyalása folyamán elhatározta a közgyűlés, 
hogy a tagsági díjakat, a kártya és a tekeaszlal 
díjait mérsékelten emeli s a díjak felülfizelésé- 
böl befolyó összegei időről-időre a Vüröskereszl- 
egylelnek adományozza. Elhatározta továbbá, 
hogy az eddig járatott hét politikai napilapon és 
tíz szépirodalmi és őlclapon kívül előfizet a Kör 
a Berliner Tagblattra is.

A régi tisztikart és a választmányt a köz
gyűlés egyhangúan újra megválasztotta. A köz
gyűlés után a Kör helyiségeiben lársasvacsora volt.

Adományok a kórházaknak. A Vörös
keresztegylet Selmecbányái szükségkórházának, 
a beteg és sebesült katonák számára, az elmúlt 
héten adományozlak: llaán Elemérné 5 üveg be
főttel. 8 üveg paradicsomot, özv. Gyurkovits 
Andrásné 7 '/, 1. bort, 2 kg. cukrot. 100 cigarettái, 
Sztankay Ferencné 2 I. tejel, Szitnyaligel község 
122 tojást, Zsáinbor Pálné 1 üveg uborkát, Ernsl 
Zsigmondné 1 nagy üveg bort, Engel Zsigmondné 
75 csomag cigarettadohányt, cigarellapapiróst és 
gyufát, Papp György dohányt és szivarkahüvelyl, 
özv. Sümegh Jánosné 4 üveg befőttől, 1 üveg 
uborkái, Immerblum Dávidné 4 üveg paradicso
mot, özv. I.ongauer Alajosné 1 üveg lekvárt, 2 
üveg paradicsomot, 2 kg. cukrot, 3 kg. lisztet, 6 
tojást, Joerges Jetii 3 I. tejet, Vassányi István és 
Etelka 1 kg. rizst, Laczkó Mariska 100 cigarettát, 
Blatlny Tibornó 14 pár harisnyát, özv. Lányi 
Károly né 2 pár papucsot, I pár térdmelegílőt, 3 
törülközői, 7 pár férfiinget, 13 pár harisnyát, 10 
zsebkendői, 1 pokrócot, 5 alsónadrágot, özv. Pallér 
Károlyné 100 cigarettát, Hiindel Vilmosné 24 
lepedőt, 12 inget, 2 paplanlepcdől, 3 pár papucsot,
1 párnahuzatot. Hélabányáról: Lumnitzer Mihály, 
Dobák Pál 7—7, Anlosik András 6, iíj. Gyuricza 
János, Lalik Pál 5—5, özv. Lukács Jánosné 4, 
Maschek Manó 21 ... Minka Jánosné, Czibula Vendel, 
Mucim Ignácné, id. Gyuricza János, Dobák Márton, 
Puskát- János. Kocsalka Pál. Javorszki Antal, 
Luplák András, Sztrelecz György, Kapuszla József
2 —2, Benyó János 11., Gyuricza Máté l 1 ,. Fráj 
Pál, Herlinger Mihály, Pleva József, Kullik Pál, 
Hrnesiar Katalin, Pivarcs Béla. Fráj János, Sle- 
fanka J.-né, Halaj J.-né, Viboch J.-né, Floch István, 
Krumlouszki János, Mlinárik Galiszl, Barlkó Já
nos, Luplák György, Luplák János, Mojzsis 
Jánosné, Hankovits József 1— 1 1. tejet. A városi 
kórháznak: Horváth Kálmánná 4 1. tejet, Kappens
berger Vilmos 400, a Vöröskeresztegylet 300 ciga
rettát. Herczeg Béláné 2 kg. füslöllhúsl, Drexler 
Samuné 3 I. tejet, Engel Zsigmondné 7 kg. füstölt
húst, egy demion bort. A m. kir. bányászkór
háznak : Csermely Istvánná 300, Király Irén 30

cigarettát, Engel Zsigmondné 5 kg. füstölthúst, 5
1 bort, 20 csomag dohányt, 20 doboz gyulát, 20 
csomag cigarellapapiróst, dr. Királyné Hiindel 
Valéria 8' , kg. bárányhúst, özv. Margólsy Jánosné 
4 kg. paprikás-szalonnát, a Vöröskereszlegylet 6 
kg. halat.

Iparosok, kereskedők és m agán tisz t
viselők hadisegítsége. Az önálló iparosok, ke
reskedők s a náluk alkalmazott magántisztviselők 
hadisegílsége ügyében a besztercebányai kereske
delmi és iparkamara fölterjesztést intézett Tisza 
István gró/ m. kir. miniszterelnökhöz. A fölter
jesztés alapján az Országos Hadscgélyzőbizollság 
a kamara területén Ínségre jutott kereskedők 

j és iparosok segítésére, egyelőre folyó évi március, 
április és május hónapra, havi 12 ezer korona 
segítséget állapított meg. Ebből az összegből 
Honlmégyére 1795 K esik. A segítségek kiosztá
sával a kamara van megbízva.

Cipészek, csizmadiák és a sz íjgyártók  
figyelmébe. 1915. szeptember hó 30-ig a buda
pesti 2. számú katonai ruhatárba, a cs. és kir. 
közös hadsereg részére 232960 pár bakancsot,

; 225680 pár künnyűeipőt, 7290 pár rövidszárú 
csizmát, 21840 pár dragonyos csizmát, 5460 pár 

! huszárcsizmát, nemkülönben nagymennyiségű szíj- 
j gyártói cikkeket kell szállítani. Ezeknek a cikkek

nek a szállítására a kereskedelemügyi m. kir. 
j  miniszter ajánlati felhívást intéz a szakmabeli 

iparosokhoz. Az ajánlatokat fo lyó  évi április hó 
lö-ig , a besztercebányai kereskedelmi és iparka
marához kell benyújtani. Bővebb felvilágosítást 
a kamara ad.

Tilos az a ran y  és az ezüst kivitele.
A kormány rendeletét adott ki, melynek értel
mében aranyai vagy ezüstöt semmiféle alakban 
sem szabad az országból kivinni. Ugyancsak tilos 
a máshonnan érkezett aranynak és ezüstnek az 
országon való keresztülvitele is.

— Utazási igazolvány. Tudvalevő, hogy a 
hadiállapol miatt csak hatósági igazolvánnyal 
lehet vasúton utazni. A jövőben, a belügyminisz
ter újabb rendelkezése szerint, olyan egyéneknek, 
akik utazási igazolványt váltanak és vissza is 
akarnak utazni, kél. utazási igazolványra van 
szükségük, egy oda- és egy visszaszólóra.

Gabona- és lisztkészletek elkobzása. 
Rendelet az eltitkolók  ellen. A gabona- és a 
liszlkészlelek bevallásának, bejelentésének itt van 
a legutolsó határideje. A földművelésügyi minisz
térium rendeletére Horváth K álm án  kir. taná
csos, polgármester három  napol állapított meg;

| ez idő elteltével nincs semmi kímélet az eltilko- 
lókkal szemben.

Mindazok, akiknek búzából, rozsból, árpából 
; vagy a belőlük őrölt lisztből több készletük van, 

mint amennyi a saját háztartásuk vagy gazda
ságuk céljaira újig elegendő, kötelesek a fölös 
mennyiségei bevallani s a megjelölt három nap 
alatt a hatóságnak bejelenteni. Akik elmulasztják, 
azokat, az 1914. évi 50-ik t.-c. 9. §-a értelmében,
2 hónapig terjedhető elzárással, meg 600 koro
náig terjedhető pénzbírsággal büntetik, készletük
nek fölösleges részét pedig a hatóság elkobozza. 
A 3 nap eltelte után a pénzügyőrök nyomozni 
fogják az elrejtett vagy eltitkolt készleteket. De 
az ilyen hazaíiallan eltiLkolókal, a közügy érde
kében, bárki is feljelentheti. Az elkobzott készlet 
értékének ' 6-öd része a följelentől illeti.

Köviden összefoglalva ez a veleje a kormány 
intézkedésének. Ehhez még csak az tartozik, hogy 
aki 3 nap alatt önként, a maga jószántából teszi 
meg a bejelentést, arra semmiféle büntetés nem 
vár. Tehát úgyszólván amnesztiát kap azért, hogy 
a múltkori összeírás alkalmával kötelességét el
mulasztotta. Már most, ami magát a büntetést 
illeti, a 2 hónapi elzárás, meg a 600 korona 
pénzbírság talán nem is túlságosan súlyos az 
ilyen lelketlen ellilkolókra, ámde a nemzetnek
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mostani nehéz erőpróbája idején nem is a bün
tetés nagysága, hanem a velejáró megbélyegzés, 
a becstelenség az. ami a polgárt, még unokáiban 
is, üldözni fogja. Azért ez az aránylag kis bünte
tés is sokkal nagyobb és megszégyenílőbb, mint 
az, ha valakit például súlyos lestisértésért nem 
kéthónapra, hanem akár három esztendőre is el
zárnak. Ennek a kélhónapi, vagy akár csak két- 
nap; elzárásnak szörnyűbb és lesujtóbb az erkölcsi 
elítélő ereje, mintha valakit lllavára zárnának be. 
Aki csak egy ember ellen vételt, annak még ki
járhat a társadalom szánalma és megbocsátása. 
Aki azonban, ily súlyos időkben, az egész nemzet 
ellen vételt, annak a számára nincs bocsánat, az 
örökre meg van bélyegezve. Amiképen a katona
szökevény méltó az ítéletre és megvetésre, azon- 
képen éri a szégyen és gyalázat az ilyen eltitko- 
lókat, kik attól a kötelességtől szöknek meg és 
rejtőzködnek el, hogy az ország népének a kiéliez- 
lelését módjuk és tehetségük szerint megakadá
lyozzák. Jusson eszébe mindenkinek, hogy minden 
eltitkolt kilogramm bűn a nemzeti erő ellen, 
gyöngítése a nemzet ellenállóképességének. Min
den eltitkolt kilogramm csak ellenségeinket erősíti.

— Kérelem. 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 / . ó l o -  

m y  I m r e  titkárhoz ju tta tn i, ki az 
adományokat egyenlő arányban fogja 
az egyes kórházakban szétosztani.

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

Ezzel szemben egy 30 gyertyafényerejű 
Gratzinlámpa 18 óra alatt 540 liter gázt fogyaszt, 
ami mindössze 17' fillér. Egy 00 gyért yafény- 
erejű Gralzinlámpa 18 óra alatt 8(54 liter gázt 
fogyaszt, ami 27% fillér. Egy 100 gyertyafény
erejű Gralzinlámpa 18 óra alatt 1G20 liter gázt 
fogyaszt, ami 51 3/í fillér. Ebből a kimutatásból 
látható tehát, hogy a gázvilágítás jelentéken yen  
olcsóbb, mint petróleumvilágítás.

A hadijóléti intézm ények közös számo
lócédulái. A Vöröskereszt, a Vörösfélhold és a 
Hadsegélyző-Bizoltság elhatározta, hogy minden, 
eddigi hasonló akció beszüntetésével, közös új 
számolócédulákat bocsát ki, melyek mind a három 
felsorolt hadijóléli intézmény jelvényét magukon 
viselik. Mind a három intézmény vezetősége 
arra kéri a hazafias közönségét, valamint a ha
zafias társasköröket, vendéglősöket, kávésokat, hogy 
ezeket a jövő héten forgalomba kerülő számoló
cédulákat a lehető legnagyobb mértékben igénybe 
venni szíveskedjenek. Ez a kérelem annál is in
kább jogos, mert az újonnan kibocsátandó számo
lócédulákból eredő jövedelemnek minden egyes 
fillére a felsorolt három intézmény hazafias és 
emberbaráti céljaira fog forditlatni. Aki ilyen 
számolócédulákat óhajt, legyen szives Írásban vagy 
telefonon, de mindenesetre m inden közvetítés 
kizárásával a Vörösfélhold Országos Bizottságának 
képviselőházi irodájához fordulni.

Katonák szabadságolása a tavaszi, 
vetési és szölömüvelési m unkálatokra. A le
génységnek a tavaszi, vetési és szőlőművelési 
munkálatokra tervezett szabadságolását, a március 
elején uralkodott téliidőjárás miatt, bizonytalan 
dőre elhalasztották. Az. időjárás javulása küvel-
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kéziében elrendelték, hogy a katonai (hadtest-) 
parancsnokságok a vármegye alispánjával egyet
értőén állapítsák meg, hogy az illető vidékről 
való legénységet mely időtől kezdve szabadsá
golják. Az egyes vármegyék alispánjait utasították, 
hogy a területükön levő gazdasági egyesületekkel, 
esetleg a törvényhatósági városok gazdasági egye
sületeivel is lépjenek érintkezésbe s kívánságaiknak 
a figyelembevételével tegyék meg javaslataikat.

Ily módon könnyen elérhető, hogy a legénység, 
az illető vidék különleges éghajlati és gazdasági 
viszonyainak tekintetbevételével, megállapított idő
ben kapja meg a szabadságot. A szabadságolások 
kezdetét az illető törvényhatóságok területén köz
hírré fogják tenni.

— Rossz üzlet a háború. Norman Angell 
angol írónak a világ valamennyi művelt nyelvére 
lefordított munkája most jelent meg magyarul, 
Kunli Zsigmond fordításában. Ez a munka a 
világirodalom, háborúval foglalkozó legnépszerűbb 
és legelterjedtebb müve.

A könyv már azért is számot tarthat a közön
ség különös érdeklődésére, mert Angell azok közé az 
angol irók közé tartozik, kik a józan ész, köz- 
gazdasági és politikai tudás és az okos önérzet 
nevében dolgozlak Angolország és Németország 
kibékitésén s igy a háború veszedelmének elmu
lasztásán. A háború kitörése előtt s az azt követő 
időkben éles és nagyhatású cikkekben tiltakozott 
az ellen, hogy Angolország Oroszországgal szövet
ségben háborút indítson Németország ellen.

A könyv elsősorban az angol-német háború 
lehetőségéből indul ki, de iizontúl a háború teljes 
szociológiáját és a háborúval összefüggő vala
mennyi politikai és gazdasági kérdést megvilágítva 
találja benne az olvasó. Angell szerint a háború 
még a győztes nemzetekre nézve is rossz üzlet. 
Ezt az alapvető gondolatát érdekfeszitő és izgalmas 
kérdések egész sorozatának megvilágításával 
igazolja.

Mi történnék akkor, ha a németek bevonul
nának Londonba és kezükbe kerítenék az Angol- 
Bank aranykészletét? Mit kellene az angoloknak 
csinálniok. hasikerülne meghúdilaniok Hamburgot? 
Milyen gazdasági következményei volnának annak, 
ha a németek kezébe jutna Calais vagy sikerülne 
nekik az angoloktól elvenni gyarmataik nagyrészét? 
Mit csinálhatnának a németek, ha Kanada vagy 
a Délafrikai Egyesült Államok és a transvaali 
aranybányák hatalmukba jutna? Érdeke-e Nagy- 
brilanniának, hogy Kisúzsia a német állam 
fennhatósága alá jusson? Mit csinált Németország 
az ölmilliárdos hadisarccal, amelyet Franciaország 
fizetett 1871-ben és milyen hatása volna a mai 
gazdasági életre, ha manapság vágna egyik 
nemzet ilyen eret a másikon?

Különösen szellemesek és érdekfeszitők azok 
a részletei, amelyek a háborúval kapcsolatos te
rületi terjeszkedések, annexiók kérdéseit tárgyalják. 
A könyv egyes fejezetei közül kiemeljük mint 
rendkívül érdekeseket: »A hadisarc illúziói*, »A 
világ feloszlása,* »Igaz-e, hogy a harcias nemze
teké a világ? »A külkereskedelem és a katonai 
hatalom* ciműeket. A könyv első része a háborút 
közgazdaságtani, második része lélektani szem
pontokból tárgyalja. A rendkívül érdekes és aktu
ális 260 oldalas, csinosan kiállított könyv ára 
fűzve 160, kötve 250  korona. Lapunk kiadóhiva
talában kapható.

A felülvizsgáltak hadm entességi adója.
A háború miatt a hadmenlcsségi adófizetés tekin
tetében nagy a bizonytalanság. így vitássá váll, 
hogy azok. akik annak idején mind a három 
sorozáson alkalmatlanok voltak s így hadmentes
ségi adót fizettek, ha őket a mozgósítás alkalmá
val besorozták, de felülvizsgálat útján elbocsátot
ták. kölelesek-c vájjon hadmenlcsségi díjat fizetni. 
A hadvezetőség a kérdésben úgy döntött, hogy 
azok, akiket a katonai szolgálat közben beállott

szolgálatra képtelenség miatt bocsátottak el, a 
hadmentességi adó fizetése alól csak abban az 
esetben menthetők fel, ha a beállott szolgálatra 
való képtelenség a katonai szolgálat folyomá
nyának tudható be. Ez esetröl-esetre pontosan 
megállapítható. Azok, akiket hadiszolgálatra be
hívtak s eddig fizették a hadmentességi díjat, ez 
alól csak arra az évre nyernek fölmentést, mely
ben — bárha csak egészen rövid ideig is szol
gálatot teljesítettek.

NYILTTÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerk.

K ö szö n e tn y ilv á n ítá s .
Mindazon üsmeröseinknek és jóakaróinknak, 

akik boldogult kedves férjem elhunytakor nagy 
bánatunkban részvéttel voltak irányunkban, ko
porsójára koszorút adlak s utolsó nyugvóhelyére 
elkísérni szívesek voltak, nagy hálával mondunk 
köszönetét.

özv. Greguss Antalné.

Kolera ellen ;i legbiztosabb 
óvószer a kénes gyiigyi gyógy- és bor- 
viz. Kapható az egyedül elárusítónál, 
özv. Greguss Antalnénál.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
444/19 lö. polgm. sz.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m. kir. belügymi

nisztérium, folyó évi 9601. elnöki számú körren
deleté szerint, a Bosznia-Hercegovina és Dal
mácia területén levő katonai személyek megláto
gatását megtiltotta, ennélfogva az ott tartózkodó 
katonai személyek hozzátartozói odaulazási iga
zolványt nem kaphatnak.

Selmecbányán, 1915. március 23-án.

H orváth Kálmán,
kir. tan., polgármester.

481 1915. polg. sz.

Felhívás.
1. Mindazok, akiknek búzából, rozsból, á r

pából vagy a belőlük előállított lisztből olyan 
készletük van, amely a folyó évi termésének be
takarításáig a saját háztartásuk és gazdaságuk 
céljára szükséges mennyiségei meghaladja (lásd 
a 6. és h) pontot) kötelesek ezt a készletüket a 
hatóságnál, a rendőrkapitányságnál folyó évi áp
rilis hó 7-én, 8-án  és 9-én. a külulcákban a 
rendőrtiszteknél bejelenteni, mert különben azok, 
akik a bejelentést elhalasztják, kihágás miatt, az 
1914. évi L. t.-c. 9. 5}-a értelmében, 2 hónapig 
terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel fognak bünleltetni és be nem je
lentett. elrejtett vagy eltitkolt készletüknek a házi 
vagy gazdasági szükségletet meghaladó részét a 
hatóság, a törvény értelmében, a kihágási eljárás 
során el fogja kobozni.
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2. A készletet akár szóval, akár írásban lehet 
bejelenteni.

3. A bejelentett készletet az Országos Gaz
dasági Bizottság részére zár alá vettnek kell tekin
teni. A birtokos tehát vele a bejelentéstől kezdve 
nem rendelkezhetik, hanem köteles az Országos 
Gazdasági Bizottság részére megőrizni és felhívásra 
a hatóságilag megállapított legmagasabb áron, 
készpénzlizetés ellenében (240/915. M. IS. és a 
610/915. M. K. sz. rendeletek értelmében) átszol
gáltatni.

4. Az elrejtett és eltitkolt készletek, a be
jelentésre kitűzött három nap eltelte után, ható
ságilag a pénzügyőrök által is nyomoztatni fognak. 
Azokat, akik a bejelentést elmulasztják, készle
tüket elrejtik vagy eltitkolják, joga van a ható
ságnál bárkinek feljelenteni. A kihágási eljárás 
során elkobozott készlet értékének egyötöde a fel
jelentőt illeti.

5. Az, akit a hatóság már előbb felhívott 
készletének a bejelentésére és feltárására, de 
készletének bejelentését és feltárását elmulasztotta, 
készletét elrejtette vagy eltitkolta, ha most a be
jelentést a kitűzött 3 nap alatt önként megteszi, 
azért, mert az előbbi felhívás dacára a bejelentést 
eddig elmulasztotta, nem esik büntetés alá és 
készletét nem kobozzák el, hanem az Országos 
Gazdasági Bizottság készpénzfizetés ellenében át
veszi.

G. Háztartási szükséglet címén senkisem 
tarthat több gabonát vissza, mint amennyinek 
ezen a címen való jogosult visszatartása a requi- 
ráláskor megállapítlaloll. Akinek gabonája és 
lisztje van, annyival kevesebb gabonát tarthat 
vissza, mint amennyi lisztje van. Akinek csak 
lisztje van, ebből annyit tarthat vissza, hogy a 
lisztkeverésre érvényben levő szabályok megtar
tásával a háztartásban élőkre a folyó évi augusz
tus hó 15-ig számítva, havonkint és fejenkint 6 
kgr. liszt jusson.

7. Gazdasági szükséglet címén visszatartható 
árpából a vetőmag, továbbá valamennyi termény
ből, folyó évi augusztus hó 15-ig számítva, a gaz
dasági cselédek konvenciója, az aratók és egyéb 
élelmezési kötelezettséggel vagy terménybeli járan
dósággal alkalmazott vagy alkalmazandó munká
soknak a helyi szokás szerint, szintén a folyó évi 
augusztus hó 15-ig száinbavetl szükséglete.

Akinek több helyen van gazdasága, az egyik 
gazdaságban fennálló és az előbbi bekezdése sze
rint számításba veit szükségletére a másik gazda
ságában levő készletet jogosan tarthatja vissza.

8. A malmoknak azokat a gabona- és liszt
készleteket. amelyek már a polgári vagy a katonai 
hatóság rendelkezése alatt állanak, bejelenteniük 
nem kell, valamint nem kell bejelenteniük a keres
kedőknek, szatócsoknak, pékeknek s általában 
azoknak, akik a liszt feldolgozásával vagy forga- 
lombahozásával loglalkoznak. azt a liszlkészlelet, 
amelyet már hatósági intézkedés következtében 
kaptak. Minden más, eddig még be nem jelenteti 
készletet be kell jelenteni.

Selmecbányán, 1915. március 28 án.

Arthold Géza,
polgármester h.

Hirdetmény.
Állatok etetésére felhasználandó nyerscukor 

beszerzése.

26090. szám. A in. kir. pénzügyminisztérium
tól. Körrendelet valamennyi m. kir. pénzügyigaz- 
galósághoz. A cs. és kir. osztrák pénzügyminisz
tériummal egyelértőleg, a bármikori visszavonás 
fenntartásával, felhatalmazom az igazgatóságot, 
hogy állatok etetésére fölhasználandó nyers
cukornak  valamely hazai cukorgyári vállalattól

leendő adómentes beszerzéséi, az ezért folyamodó 
gazdaságnak, a cukoradóra vonatkozó törvényes 
rendelkezések végrehajtása tárgyában 1903. évi 
augusztus 17-én kelt 73579. sz. pénzügyminiszléri 
rendelettel (Pénzügyi Közlöny 1903. évi 22. sz.) 
kiadott utasítás 20. §-ához tartozó B) melléklet 
1. pontjában meghatározott feltételek mellett, 
mindazonáltal az alábbi eltérésekkel engedélyez
hesse: 1. Attól a feltételtől, hogy a nyers cukor
nak őrölt állapotban kell lennie, eltekintek. 2. 
Denaturálószerek gyanánt szalnaszecska vagy 
polyva és spódiumliszt alkalmazandó, még pedig 
oly arányban, hogy 100 kgr. nyerscukorhoz 5 kg. 
szalmaszecska vagy polyva és 1 kg. spódiumliszt 
keverendő. A denalurálás a cukorgyár telepén, 
erre alkalmas helyiségben, pénzügyi felügyelet 
mellett eszközlendő, a nyerscukor, továbbá a meg
határozott szerekkel az erre alkalmas eszközökkel 
összekeverendő és elszállításig ellenzár alatt tart
ható helyiségben raktározandó. 3. Az ily módon 
denaturált nyerscukor, az illetékes vármegyei in. 
kir. gazdasági felügyelőségek utalványai alapján, 
s az ezektől elbírálandó egyhavi szükségletnek 
megfelelő mennyiségben engedélyezhető az egyes 
gazdaságoknak. 4. Ily kivételes engedélyek csupán 
lUíö. évi október hó 31-i<j adhatók, amikor is 
jelen rendeletéin hatálya megszűnik. 5. A cukor
nak az engedélyezett céltól eltérő, más célra való 
felhasználása a vonatkozó törvényes rendelkezések 
(1903. évi II. l.-c. 8. §. b) pontja, illetőleg 1899. 
évi XVIII. t.-c. 50. §. első bekezdése) alapján 
bünteltelik. Egyebekben a fenthivatkozolt végre
hajtási utasítás idézett B) mellékletében foglalt 
határozmányok továbbra is változatlanul fennlar- 
tatnak, azzal, hogy a cukorgyárból történő kiszál
lítás mindenkor bejelentendő és a bejelentésben 
átvevőként az illető egyes gazdaság jelölendő meg. 
Jelen rendeletéin az igazgatóság kerületében levő 
cukorgyári vállalatokkal, valamint az illetékes 
cukorgyári ellenőrzésekkel haladéktalanul közlendő. 
Végül megjegyzem, hogy a m. kir. gazdasági fel
ügyelőségek utasításaikat a földművelési m. kir. 
miniszter úrtól veszik. — Budapest, 1915. évi 
március hó 9-én. — Teleszky, s. k.

A városi adóhivatal.
Selmecbányán, 1915. évi m árc:us 31-én.

Murányi Károly
aii. számvevő.
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