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Háború és üzlet.
A mostani világesemények vakítóan 

rávilágítanak az emberi lélek szélsőségeire, 
az egész emberiség életében megnyilatkozó 
dualizmusra. Egyik részen az önfenntartás
sugallta eszményi föllendülés, a másikon a 
kapzsiság-okozta mélységes lealacsonyodás.

Minél beljebb megyünk ebben a há
borúban, annál nyilvánvalóbb lesz minden, 
igazán elfogulatlan ember előtt, hogy most 
a világ közgazdasági uralmáért, a k eres- 
kedelmi világpiacért folyik patakokban a 
vér. A robbanást okozó szikra másutt pat
tant ki ugyan, de akik a gyúlékony anya
got régóta tervszerűen Összehordták, azokat 
csakis ez az érdek vezette. Ma már annyira 
bebizonyosodott, hogy maguk sem titkolják. 
A brit államférfiak, a gyors siker biztos 
reményében, eleinte ugyan azt hangoztatták, 
hogy Európát legnagyobb átkától, a híres, 
de szerintük hírhedt porosz militárizmustól 
akarják felszabadítani: lassan-lassan azon
ban kibújt a szeg a zsákból és a világ ég

boltján lángbetükkel jelent meg ez az oes- 
mány szállóige: „üzlet csak üzlet!“ Mellette 
ez a másik : „jog vagy jogtalanság, az én 
országom előbbre való.“

Most már világosan látunk. Míg mi, 
szövetségesünkkel együtt, a fennmaradá
sunkéit, biztos jövőnkért küzdünk, az angol 
azért borította lángba a világot, hogy keres- 
ked elmét kiterjessze, jó üzleteket és nagyobb 
forgalmat csináljon. Az álhumanizmus köpö
nyegét, amelybe mesterkedéseit burkolni

kezett, a kiéheztetési merénylet végleg 
lerántotta róla.

Anglia, mint mindig, a maga érdekeit 
most is füléhelyezte minden más nemzet 
érdekeinek s egy világháború borzalmait 
zúdította az egész emberiségre, csak azért, 
hogy a zsebeit majdan jobban megtölthesse. 
Megbénította a semleges államok kereske
delmét és hadifelszerelések fejében már 
eddig is milliárdokat keresett francia szö
vetségesén, akinek északi iparát a németek 
foglalták le, úgy, hogy már a saját szük
ségleteit sem tudja fedezni. Az angol pén- 
zeszsák lett Belgium és Oroszország ban

kárja s nemcsak az idő pénz neki, hanem 
a háború is.

Az aranyborjú után való hajszában 
Angolország, sajnos, nem állt egyedül. 
Párja akadt ott, ahonnan a legkevésbbé 
vártuk. A szabadságáról és béketörekvései
ről híres Egyesült-Államok jó ideig segí
tette a hadviselő felek egyik, velünk ellen
séges csoportját s ezzel, semlegessége elle
nére, résztvett a háborúban, míg az erélyes 
tiltakozások jobb útra nem térítették.

Ezen a szomorú tapasztaláson, az anya- 
gisúg egyeduralmán, a pénz imperiálizmusán 
épúgy okulnunk kell, mint a háború egyéb 
tanításain. Okulunk is, ha látjuk a maga 
meztelenségében az ember kapzsi ösztönét, 
a benne rejlő, prédára leselkedő állatot. 
És ha tudjuk, hogy a mai viszonyok között 
milyen súlyos kárát valljuk ennek mi ma
gunk is, megútáljuk akkor a gonoszságot 
s rátérünk ezzel az üntökéletesülés, neme
sülés útjára, másrészt még az eddiginél is 
jobban megértjük és átérezzük ügyünk igaz
ságos voltát s azt, hogy ebből a szent élet
halálharcból, a haza boldoggá tétele végett,

(J ls z ik  a silbctk-

Jíolclfóny ragyog le . . ,Hó világít. 
Tegyver Hördült. Sgy szív megáll. 
Gztán megint csönd. Csal* a Száva 
Tutó sok habja muzsikál.

Teher pihóh zizegve ltullanalfi 
Teher lióban piros a vér.
Ss szép fehér lesz az is itten, 
difii a Italai csóhja ér.

De otthon, otthon érzilfi-e, fyogy 
Szemét lehunyta egy legény?
Kogy, míg őrt állt a Szávaparton, 
Golyó ütött ál a szivén?

31Tagyar falu, hiúba várod, 
3Kálhája is párlás marad, 
dlszih  a silbah zengő víznél 
G hó uiutt . . .  a hó ólait • • •

Jtcmcjav SánHor.

Qábor hadnagy regénye.
Irta: Peterdy Sándor.

— Napokig tartó erős tüzérségi harc után 
végre sikerült az ellenséget kiverni, — beszélte 
Gábor hadnagy — és elfoglaltuk a kis helységet. 
Mát bizony a gránátok egész alaposan megtépázták: 
alig volt ház, amely sértetlen maradi volna. A 
lakosság már napokkal előbb elmenekült és amikor 
bevonultunk, füstölgő, düledoző, elhagyott épületek 
meredeztek felénk.

Xo. itl megpihenünk, mondta az ez- 
redes; reméljük, hogy éjjel nem fognak hábor
gatni. Valami kényelmes szállásunk ugyan aligha 
lesz. de mégis fedél alatt lehetünk. Kz is valami.

Bizony ez is valami, különösen ha az ember, 
már mint én is, kél hét óla állandóan a szabad
ban (anyázott.

A legényem nemsokára jelentette, hogy egy 
elég ép házban talált egy szobái, amelyben van 
néhány bútordarab, sőt még egy ágy is. Nagy 
örömmel siettem a helyei elfoglalni. Teremtő 
szent atyám, gondoltam magamban, micsoda él
vezel lesz az: megmosakodni, levetkőzni, ágyban 
kinyujtózkodni és aludni . . . aludni . . .

Követtem a legényemet. Kiég csinos ház 
lehetett valamikor az épület, már tudniillik mielőtt 
néhány ágyúgolyó bele nem csapolt. Ks jómódú

emberek lakhatták. Látszott a bútorokon, a be
rendezés maradványain. Mert a menekülő háziak, 
amit magukkal vihettek, elvitték; ami pedig ott 
maradi, elpusztította az ágyúgolyó vagy megdézs
málták a katonák, akik már itt járt; k és elég 
alaposan kikutatták a szekrényeket, fiókokat.

Szaporán hozzáláttunk és a legényemmel 
azon voltunk, hogy a szobái, már annyira, 
amennyire, rendbehozzuk. Szalma volt bőven, 
pokróc is akadt, igy tehát elég jó ágy kínálkozott. 
Alig vártam már, hogy lefeküdhessen!. Ledobáltam 
magamról a ruhát, néhány rocska vizet végig- 
zudíloltam magamon, a bedőlt ajtajú szekrényből 
tiszta fehérneműt rángattam ki. aztán kéjes só
hajjal dőltem végig az ágyon.

Már nagyon laposakat pislogtam, amikor a 
szobában kalandozó tekintetem egy selvempapirba 
gőngyölgetelt csomagon akadt meg, amely a 
szekrény aljában feküdi a lom közölt. Fölkelni 
már lusta voltam, de azért a kíváncsiság bántott 
és az ágy fejéhez támasztott kardommal piszkálni 
kezdtem. Addig húztam-lökdöstem a csomagot, 
míg a burkolat szétnyílt és egy világoskék selyem 
női félcipő gurult ki belőle.

Kjlia! gondoltam magamban én 
tehát most egy höl \ szobájában vagyok

A kardommal magamhoz rángattam és föl
emeltem a ciprtt. Finom, könnyű, csinos volt A 
kezem nem is fért bele. Látszott rajta, hogy még 
nagyon keveset viselték.
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mindenkinek, még nélkülözések árán is. ki 
kell vennie a maga részét.

A nyers és kíméletlen anyagiság elleni 
küzdelemben, a mai korban, amikor az 
aranyborjú imádása világszerte folyik, mi 
reánk is ránk fér az olyan tanítás, mely 
az anyagi javak mellett az erkölcsi javak 
jogosultságát, szükségességét hangoztatja 
és az egyén gazdagságát szociális alapra 
igyekszik fektetni.

Igyekeznünk kell arra, hogy zsebünk 
és gyomrunk ne legyen üres; de gonosz 
az az ember, az a nemzet, amely a maga 
zsebét és gyomrát a másé rovására tölti 
meg; embertelen, ha társát egészen ki 
akarja fosztani.

A Templomberendezö Míiintézet 
Részvénytársaság.

Nagy lelkesedéssel s még nagyobb remény
nyel alapítottuk meg három esztendővel ezelőtt 
a Templomberendező Míiintézet Részvénytársasá
got. Lelkesedéssel, mert új magyar iparágai akar
tunk teremteni, olyat, aminő Magyarországon el
addig még nem volt; reménységgel, mert hatalmas 
tényezők: a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, 
a főpapság, az alsópapság helyeselték és pártolták 
vállalkozásunkat. A külföldről évenkint körülbelül 
7 millió korona értékben hazánkba özönlő temp- 
lomberendezö-árúkból legalább 1 2 millió ko
rona értéket reméltünk üzletünk körébe vonni. 
Célunk volt továbbá, hogy Selmecbányán olyan 
iparág is létesüljön, mely néhány száz férlimun- 
kásnak állandó keresetet juttasson.

A Míiintézet megalakulása után a vezetőség 
a legnagyobb ambícióval látott munkához. Fájda

lom azonban, mindjárt a kezdet kezdetén érzé
keny csapás érte az intézetet. 1912. április havá
ban hirtelen meghalt Kuli István  rendőrfőkapitány, 
igazgató, a részvénytársaság eszméjének egyik fel
vetője, lelke és megvalósítója.

Mint kezdő iparvállalat állami segítségért 
folyamodott, állami segítséget azonban csak úgy 
kaphatott, ha teljesen berendezett gyárépületet 
állíttat föl. A Selmecbánya városától ajándékba 
kapott szép és nagy telken modern gyárépületet 
építtetett s újból folyamodott állami segítségért 
s most m ár annál is inkább rá volt erre utalva, 
mert az építkezés teljesen fölemésztette a részvény
tökét, úgyannyira, hogy 50 ezer korona jelzálog
kölcsönt volt kénytelen fölvenni. Az állami segít
séget a kereskedelemügyi in. kir. minisztérium az 
1911. évtől, öt évre felosztva, 9000 koronával 
engedélyezte, kikötötte azonban, hogy a gyárai a 
részvénytársaság a szükséges összes gépekkel föl
szerelni tartozik s köteles a részvénylökét is 
emelni.

A gyár a mull év tavaszán megvette a gé- ' 
pékét, mindazokkal a kikötésekkel, melyeket a 
kereskedelemügyi minisztérium megszabott s kö
telezte magát a gépek árának bizonyos időre való 
lefizetésére, abban a reményben, hogy a részvény
tőke emelése sikerülni fog s az állami segítséget 
is pontosan megkapja. Az 1914. évre esedékes 
9000 korona állami segítséget meg is kapta s a 
gépek árának első részletét meg is fizette Kibo
csátotta az új részvényaláírásra való felhívást s 
minden lehetőt megtett arra nézve, hogy új rész
vényeseket nyerjen. W'ilczek Frigyes gróf ár. 
igazgató-elnök vezetésével küldötlségileg járt a 
részvénytársaság Magyarország hercegprímásánál, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszternél, akik a 
legmesszebb menő támogatásukat ígérték meg. 
Az intézel érdekében ajánló-köriratot adlak ki s 
a siker biztosítottnak látszott. Alapos volt a rész
vénytársaság reménye, mert ha sikerült volna 
csak 100 ezer korona új részvénytökét szereznie, 
a részvénytársaság fényes jövőnek nézhetett volna 
elébe.

Rekövetkezett azonban a háború s ezzel a 
részvénytársaság reménysége is füstbe n ént. A

— Micsoda parányi láb, — gondoltam ma
gamban és gyönyörködve forgattam a cipőcskét. 
Milyen keskeny . . . milyen formás . . . Milyen 
karcsú bokája lehet annak, akié . . . F.s hogy vi
gyázott reá . . . hogy gondozta . . . kímélte .. . 
óvta . . .

Aztán sok minden kavargóit a fejemben.
— Világoskék . . . tehát a leányka szőke , 

volt . . .  bizonyára szőke . . .  és fiatal . . . karcsú 
és könnyedjárású . . .

Képzeletemben megrajzoltam a szép szőke 
leánykát, akinek a cipőjét a kezemben tartottam . . . 
akinek a szobájában voltam . .. akinek talán az 
ágyában feküdtem . . .

Egyszerre vége lelt nyugalmamnak, az lettem, 
aki vagyok, a huszonhároméves fiatalember, aki 
már hónapok óta nem láttam úri nőt, nem ré
szesültem gyengéd női szavakban, nem éreztem 
bársonyos kacsók puha cirógatását, gömbölyű í 
karok ölelését, csókok részegítő tüzél . .

Amíg a kis cipőt a kezemben tartottam, 
szemem a messzeségben révedezett, lélekzelem 
nehezebb, forróbb, vérem nyugtalanabb lelt. Leá
nyokat láttam magam előtt . . . leányokat, akik 
kacagva kergetődznek . . . bajuk kibomlik és mint 
csillogó aranylobogó úszik utánuk . . . aztán össze
ölelkeznek . egymásra borulnak . . kivillan 
a karjuk, nyakuk fehér húsa . . .

Közöltük a legszebb a legpajkosabb is . . 
Ahogy meglibben a könnyű szoknyácska, látom a 
lábait . . és az egyiken kék selyem félcipő van . . . 
annak a párja, amely a kezemben van . . .

Oh milyen gyönyörű — sóhajtottam 
szorongva.

Összerázkódtam és egy kissé magamhoz 
tértem.

— Eh. ostobaság! — szidtam magam, jobb 
lesz aludni . . .

De hiába forgolódtam az ágyban, nem tud
tam elaludni. Behunytam a szemem, de a szőke 
szépségei mindig magam előtt láttam . . Ide-oda 
libbent, suhant és incselkedve nyujlogalla felém 
lábacskáját, amelyről a selyemcipőcske hiányzott.

Az ajtóm előtt csoszogást, suttogást hallot
tam. Fölneszeltem. Álmodtam, vagy csakugyan 

| beszél valaki V Halk, elfojtott kuncogás ütötte meg 
fülemet. Hirtelen felültem az ágyban: igen, ez női 
nevetés volt.

— Miska, te vagy ? — kiáltottam.
Igenis, én vagyok, — felelte legényem.

...  Mit csinálsz? Ki van odakünn?
— Egy leány . . .

A halántékomon majd kipattanta lüktető vér.
— Egy leány . . talán éppen az. akié ez a 

szép kis cipő . . . aki most röpködött előliem 
kibontott arany bajjal.

Meggyiijtoltum a gyertyái, fölugrottam és a 
köpenyemet magamra kaptam.

Hadd lássam. Miska . . .
Az ajtó fölnyill és belépett Miska, maga 

után húzva egy leányt. Koromfekete, kócos baja 
mint kúsza. sötét sövény körítetté fejét, bőre 
fekete, vánnyadt volt, arca csontos, beesett, szája 
szederjes, sovány testéről tomposán, csatakosan 
lógott le a kopott ruha.

Rettenetes volt ;t csalódás. Ránéztem a le
ányra és a következő pillanatban valami fékez- 
lictellen. vad, kitörő düh fogott el és nem bírtam

részvényaláírásra való felhívások teljesen ered
ménytelenek maradtak, a részvénytársaság új tő
kéket nem kapott, a gépek árának esedékes rész
letét 1914. augusztus 1-én fizetni nem tudta, sőt. 
mivel az üzem fenntartására szükséges forgótőkéje 
sem volt meg, a gyárat kénytelen lett volna be
zárni. Hadbavonull a társaság ügyésze is s minden 
tisztviselő nélkül állott. Felkérte tehát a kereske
delmi igazgatói teendők végzésére Zólomy Imre 
igazgatósági tagol, az ügyészi teendők végzésére 
Balás Hugó ár. tiszti főügyészt, a könyvelői 
leendők ellátására pedig W agner Lajos népbanki 
főkönyvelőt s mindenképen módot keresett a to
vábbi boldogulásra.

A Selmeci Népbank, Zólomy Imre kereske
delmi igazgató közbenjárására, az üzemi költsé
geket. a gyár végzett munkáiért járó követeléseinek 
a cedálása fejében, részben előlegezte. Ebből az 
előlegből tengődött a gyár a folyó év január ha
vának a végéig. Ekkor azonban a Selmeci Nép
bank megtagadta az előleget s további megadására 
csak úgy volt hajlandó, ha a részvénytársaság 
10 ezer korona jelzálogbiztosílékot ad neki. A 
banknak ezt a kívánságát teljesítette a részvény- 
társaság, már csak azért is, mert ugyanekkor 
adta be kérvényét a kereskedelemügyi miniszté
riumhoz az 1915. évre járó 9000 korona állami 
segítség kiutalása végett, melyet csak úgy kap
hatott meg, ha a gyár üzemben van. már pedig 
ha a bank nem fizeti az üzemköltségeket, a gyárat 
azonnal be kellett volna zárni.

W'ilczek Vrigyes gróf ár. igazgató-elnök 
személyesen vitte el a íolyamodványt a kereske
delemügyi miniszterhez s ugyanekkor beadott a 
gyár egy kérvényt a cs. és kir. hadügyminisz
tériumhoz is, melytől szánok, szántalpak, cövekek, 
lőszerládák slb. szállítására kért megbízást, mit 
ha megkapott volna, a gyár üzeme isinél bizto
sítva lett volna. Sem az állami segítséget, sem a 
megbízási nem kapta meg a részvénytársaság, 
ehelyett azonban a perek egész tömege szakadt 
reá. Roperelle minden hitelezője s így, a háború
okozta teljes üzleti pangás miatt s forgótőke hiá
nyában, a vállalat fenntarlhatása legalább is két
séges, a folyó hó 25-iki évi rendes közgyűlésnek

uralkodni magamon; nekirontottam a leánynak, 
megragadtam és teljes erővel a falhoz löktem.

— Hordd el magad . . .
A leány lalpraugrott. mint egy ragadozó 

állal, reám vicsorította fogát, valamit mondott, 
hogy álkol-e vagy szitkot, nem tudom, aztán 
szeme megvillant, egyet rikoltott, villámgyorsan 
fölkapta az asztalomon fekvő revolveremet, reám 
sütötte és kisurrant az ajtón.

A golyó a nyakamat súrolta . . . itt . . .  ez 
a seb . . . mutatta a hadnagy. —■ Miska előbb 
hozzám ugrott, de amikor látta, hogy komoly 
bajom nem történt, a leány után rohant.

A revolverlövés hallatára mozgolódás tá
madt a táborban. Hajszoltuk a leányt, de mielőtt 
megtaláltuk volna, a riadó rikollozása verte fői 
a tábort: az ellenség meg akart lepni bennünket 
és csak az őrség éberségén múlott, hogy terve 
nem sikerült.

Az éjjeli csele-páléban nem történt semmi 
bajom, de a sebem miatt, amely később kezdett 
elmérgesedni, mégis el kellett jönnöm . .

— Es a cipőcskét, amely majdnem életedbe 
került, elhoztad magaddal emlékbe ?

Nem . . .  visszaadtam a tulajdonosának .
— Hogyan? találkoztál vele?

Nem . .. mert nem akartam . . .  megtud
tam ugyanis, hogy a cipőcske egy ötven év körüli 
öreg leányé volt. aki féltve őrizte, dédelgette az 
elröppeni, fiatal, szép éveknek ezt a megmaradt 
egyetlen, ragyogó foszlányát . . .

*
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a részvénytársaság felszámolását fogja indítvá- I 
nyózni az igazgatóság.

Nagy kár, hogy ez a szép reményekre jogo- ; 
síló vállalkozás ilyen végei ér. Kár a részvénye
sekre, a magyar iparra s különítsen kár Selmec
bányára, melynek a munkásosztálya jelentékeny 
keresel forrásál veszti.

De hátha lehelne még segíteni rajta! Nekünk 
szilárd meggyőződésünk, hogy a Templomberen
dező Műintézel életrevaló intézmény, az a baja 
csupán, mint minden magyar vállalatnak, hogy, 
míg az életrevalóságáról meg nem győződnek, sok | 
nehézséggel kell megküzdenie. Hozzájárul ehhez a 
mostani ipari és kereskedelmi pangás, mely ugyan 
már évek óla tart, de ha elmúlik, a Templom
berendező Míiintézet egyike lesz a legvirágzóbb 
és legjövedelmezőbb vállalatoknak. Nem akarunk 
a közgyűlés határozatának eléjevágni, tanácsunk 
az volna azonban, vegye át a gyárai 5—6 főrész
vényes, hozzáértő szakember s folytassa tovább 
az üzemel. Ha jól tudjuk, van a főrészvényesek 
között orgonagyáros, haranggyáros, vannak keres
kedői szaktekintélyek, akik, már speciális és épen 
a templomberendezési gyártmányokkal rokon 
gyártmányaiknál s nagy üzleti összeköttetéseiknél 
fogva is egészen új lendületbe hozhatnák ezt az 
intézményt. A vállalat mostani igazgatójának, 
Kraiise Józsefnek ritka szakértelmével s megfe
lelő anyagi tőkével a gyár a legszebb jövőnek 
nézne eléje s nem volna magyar vállalat, mely 
jövedelmezőség, kitűnő gyártmányok, művészi ki
állítású hazai templomberendezőárúk tekintetében 
fölvehet né vele a versenyt.

ji I P E K.
Az esztergomi gyalogezred dicsősége.
Amíg mi idehaza szorongva aggódunk gyerme

keinkért, addig a huszonhalosok, régi dicső
ségükhöz méltóan, háziezredünk derék tiszti
karának vezetésével, kiveszik részüket a nél
külözésekből, de egyszersmind a háború 
dicsőségéből is. Hivatalosan értesítenek most 
bennünket arról, hogy március 15-én Goglia 
altábornagy, az előző harcok elismeréseképen, 
a következő szavakkal méltatta háziezredünk 
katonáinak vitéz magatartását:

*A 26. gyalogezred négy százada az ötödikéről 
hatodikéra virradó éjjel, a San folyó álgá
zolása után, teljesen átázva, fagyasztó hideg
ben, heves ellenséges ágyútűzben kitartott 
állásaiban s ezzel lehetővé lelte, hogy a rá
következő éjjel a San folyót áthidalják és az 
ezred további támadásokhoz kezdhessen. Az 
ezred tisztikarának és legénységének, példás, 
bátor és kitartó magatartásáért, legteljesebb 
elismerésemet fejezem ki s elvárom a kiitin- 
lelésre javasoltakat.*

A legfőbb hadvezetöségnek ez az elismerése külö
nösen azért nagyjelentőségű, mert az októ
berben bevonult, úgyszólván a legfiatalabb 
legénységei érte, amelyet alighogy kiképezlek, 
máris a harctérre vittek.

Tinákul ezredes a március 10 iki napiparancsban , 
adta tudtára a legénységnek az altábornagy j 
és a saját elismerését, a következő szavakkal:

^Katonák! Igen örülök, hogy ezt a magas elisme
rést ludomáslokra adhatom és egyben közöl
hetem veletek, hogy a március 6-ikáről 7-éic ! 
virradó éjjel vivőit ismételt hősies küzdelem , 
is hasonló babérokat hozott, miként azt az ; 
én huszonhalos ozredomlől el is vártam. 
Hős tisztjeitek vezetése alatt az ellenséges j 
lövészárkokal az első szurony támadással el
foglaltátok. Kzen a kél egymásután következő 
napon keresztülvilt támadásokkal az ellensé- i 
get oly jelentékeny erők összevonására kény

szerítettük, hogy így a velünk küzdő bajtár
saink csak csekély ellenállásra találtak s 
könnyen előrenyomulhatlak. Ti ezzel nemcsak 
egy kisebb taktikai, hanem egyben nagyobb 
eredményt is értetek el. Azokat az áldozato
kat, amelyeket a harcokban hoztunk, nem 
hiába hoztuk s hálás lesz hazánk az elesett 
hőseik iránt.

Az eredményesen teljesített kötelesség tudata 
mindannyiunkra nézve a legnagyobb jutalom. 
De nekem, mint az ezred parancsnokának, 
különös ürömömre szolgál, hogy az ezrednek 
ismét mintegy ötven tisztjét és katonáját 
ajánlhatom kitüntetésre. Remélem, hogy 
nemsokára alkalom lesz a hősük mellére 
tűzni felséges I runknak a vitézségei elis
merő jelvényét s ezzel a már kitünteteti 
huszonhalosok százait félszázzal szaporítha
tom. Mindannyiunk lelkében él az a meg
győződés, hogy mi, huszonhalosok, mindenütt 
győzünk, ahol harcolunk.

Ti pedig, a harctérre az ezredhez legutóbb bevo
nult fiatalok, meséltessétek el öregebb baj- 
társaitokkal, hogy állandóan milyen szenve
déseken mentünk keresztül, milyen nagy
szerű támadásokat vittünk végbe s védelemben 
is, támadásokban is hány száz oroszt terítet
tünk le, anélkül, hogy mi magunk csak egyet
lenegy embert is vesztettünk volna Mesél- 
lessétek el ezt öreg bajtársaitokkal, hogy 
hidegvérüségben, bátorságban, kitartásban és 
ügyességben hozzájuk hasonlók legyetek. Ti 
új erőket és jókedélyt hoztatok magatokkal 
hazulról s most együttesen akarunk újabb 
és újabb babérokat aratni.*

Nem tudjuk eltitkolni, hogy amilyen jólesik a 
hivatalos napiparancsban olvasni a mi leg
fiatalabb nemzedékünknek hősies magatartá
sát, épen annyira fölemel bennünket az ezred 
parancsnokának elismerése a tisztikar <’s a 
legénység iránt.
— Személyi hír. Laszkáry Gyula vörös- 

kereszlegyleli megbízott folyó hó 8-án és 9-én 
Selmecbányán időzött, megvizsgálta a Vöröskereszt- 
egylet szükségkórházait s a talált rendért és pon
tosságért teljes elismeréséi fejezte ki. Csodálatá
nak adott kifejezést azon a lelkességen, mellyel 
a város közönsége a beteg és sebesült katonák 
ügyét felkarolja s azon az áldozatra készségen, 
jótékonyságon, mellyel clhalmozza őket.

— Közgyűlés. Selmec- és Bélabánya szab. 
kir. bányaváros törvényhatósági bizottsága április 
havi rendes közgyűlését, Ivánka István  főispán 
elnöklésével, folyó hó 13-án, kedden délután 3 
órakor fogja a városháza tanácstermében meg
tartani.

Kinevezés, őfelsége, a király, Piánk Kde 
altábornagyot, a m. kir. 102. népfölkelőzászlóalj 
parancsnokát, Diánk Kde volt Selmecbányái keres
kedő fiát, a m. kir. 40. honvédgyaloghadosztály 
parancsnokává nevezte ki.

Bányászati kinevezések. A m. kir. pénz
ügyminiszter a bányászai körébe tartozó kezelési 
ágazatoknál alkalmazott műszaki tisztviselők lét
számában Kunlncr János, Kovács Géza. Székely 
Vilmos főmérnököket, Urbán Mihály bányalaná- 
csosi címmel felruházott főmérnököt, Bnrdáts 
Lajos bányatanácsosi címmel és jelleggel felru
házott főmérnököt a VII. fiz. osztályba bányata
nácsosokká: Michaclisz Samu. Kénes Aladár dr., 
Sóltz Sándor. Mrász Gábor bányamérnököket, 
Balázs István főiskolai adjunktusi, Dvorzsák 
Henrik és Szmolka Nándor bányamérnököket 
a Vili. li/.. osztályba főmérnökökké: Kalotsa 
Imre, Abzinger Gyula, Gcrinczy Pád. Topcrczer 
Klek, Káspár Lajos, Gcbhard Ferenc, Grelzma- 
cher Gyula, ’/av illa  Arnold. Sccfranz Géza, 
Burghardl József segéde rdümér nők őket a IX. 
li/. osztályba bányamérnökökké; Pap/) Simon

dr. és Pávai Vájná Ferenc főiskolai tanársegé
deket a IX. fiz. osztályba geológus-mérnökökké: 
Szegő József. I'rmösi László, Felír Géza bánya
gyakornokokat a X. liz. osztályba segédmérnö
kökké: végül Bergfest Árpául kincstári néptanítót, 
végzett bányamérnükhallgalól a X. fiz. osztályba 
ideiglenes minőségű segédmérnökké nevezte ki.

Seg'ítöakció. Hadbavonult katonáink 
visszamaradt családtagjainak a segítésére szánt 
alapba Sobó Jenőmé 20 K-t, Hlavathy József 10 
K-t, Millenovich Ferenc 5 K-t, özv. Rölim Antalné 
2 K-l adományozott.

A Selmecbányái kórházakban ápolt katonák 
részére Slrausz Sándor 500 cigarettát adott.

A Vöröskeresztegylet Selmecbányái szükség
kórházának özv. Böhm Antalné 75 dkgr. tépést 
adományozott.

A Templomberendezö Müintézet r. t. 
igazgatósági gyűlése. A Selmecbányái Templom
berendező Műintézet r. l. igazgatósága március hó 
29-én, Wilczek Frigyes gróf dr. elnöklésével, 
Budapesten, a képviselőház III számú bizottsági 
termében gyűlést tartott. Megállapította a gyűlés 
az 1914. évi zárószámadásokat és a mérlegel. A 
mérleg szerint. 1914. dec. 31-én, a terhek összege, 
a részvénytőke beszámításával, 347,468'82 K, a 
vagyon 322,97683 K volt s így az 1914. évi vesz
teség 24,491 99 K. A folyó évi rendes közgyűlés 
április hó 25-én, délután 3 órakor lesz Selmec
bányán, a városháza tanácstermében. Az igazgató
ság, mivel a háború okozta teljes üzleti pangás 
és a forgótőke hiánya a r. t. fennállását lehetet
lenné teszi, a r. t. felszámolását fogja javasolni a 
közgyűlésnek.

Eljegyzés. Tárczy Pád tartalékos honvéd
hadnagy eljegyezte Orosz Milcsit, Orosz Antal 
főerdötanácsosnak, a liptóújvári m. kir. erdőhiva
tal főnökének a leányát.

— A V öröskeresztegylet közgyűlése. A 
Vöröskeresztegylet Selmecbányái választmánya, 
Horváth Kálm án  kir. tanácsos, polgármester 
elnöklésével, folyó hó 18-án, délelőtt 11 órakor, 
a városháza tanácstermében évi közgyűlést tart. 
Tárgyai: Éves jelentés. Pénztárosi jelentés. A 
tisztikar és a számvizsgálóbizotlság választása. 
Indítványok. A közgyűlésre a közönséget s a vá
lasztmány tagjait ezúton is meghívja az elnökség.

— Nyugdíjazás. A m kir. földművelésügyi 
miniszter Korai Frigyes és Keleti Lajos in. 
kir. erdőtanácsosokal, sok éven ál teljesített, hű 
és odaadó szolgálataik elismerésével, saját kérel
mükre nyugalomba helyezte.

— Áthelyezés. A in. kir. földművelésügyi 
miniszter Schultz Károly segéderdőmérnököt 
Máramarosszigetről a bánfíyhunyadi járási erdő- 
gondnoksághoz helyezte át.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
Fokom y István Selmecbányái és Balázs Imre 
nagyváradi pénzügyi számgyakornokokat a XI. 
fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi 
száinliszlekké nevezte ki s az utóbbit áthelyezte 
a Selmecbányái in. kir. bányaigazgalóság mellé 
rendell számvevőséghez.

— Selmecbánya 1915. m árcius havi hús- 
fogyasztása. Selmec- és Bélabánya szab. kir. 
bányaváros közvágóhídjain folyó év március havá
ban levágtak 6í szarvasmarhát. 24 borjút, 61 
sertést, 12 juhot, 461 bárányt és I kecskét. El
kobozlak 8 szennyezett és 5 gümőkóros tüdőt. 10 
rivúkatömlős és 1 mételykóros májat.

Itt adjuk hírül, hogy a folyó évi február hó 
21-én veszettség miatt elrendelt 40 napos ebzár
latot megszüntették.

Hősi halál. M atlherny Róbert m. kir. 
segéderdőinérnük, tartalékos hadnagy, a krasienicci 
csatában, 30 éves korában, hősi halált hall Raj
társai Krakóban helyezték örök nyugalomra.

Az Ev. Nőegylet a hadbavonu ltakért. 
A Selmecbányái Evangélikus Nőegyletnek, a hadba-
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vonultak számára, az elmúlt héten adakozott: 
Maiidéi Vilmos 8 imádságoskünyvet, üzv. Illavat- 
sek Andrásné 1 pár kamáslit, Palovcsik Józsefné 
22 dkgr. tépést. Dolgozott: Bánik Etelka. Fizély 
Vilma, Kachelmann Linda, Krutkovszky Erzsiké, 
Oszlroluczky Gyuláné, Valenlinyiné és /.sámbor 
Pálné.

Vasgyáráért becserélt: üzv. Kubacska II - né 
31 ezüstlürmelékel, Lévák Mariska 1 pár arany- 
függőt, 1 aranygyűrűt. Eddig összesen 422 gyűrűt 
cseréllek be.

Az Kv. Nőegylet eddig összesen 686 katonát 
látott el ruhaneművel.

— Április lt-ike. A Selmecbányái kir. kall), 
főgimnázium, az 1848-iki törvények szentesítésé
nek emlékére, folyó hó 12-én zártkörű ünnep
séget rendez. Műsora a következő: 1. Himnusz.
2. Erős hit, Ábrányi Emiltől. Szavalja Vojtás István
V. o. t. 3. í'nnepi beszéd, mondja Jakóby László 
VIII. o. t. 4. Hazaszeretet, Mura Mátétól. Szavalja 
Ha asz Mihály II. o. t. 5. Szózat.

A líceumi főgimnázium és a kerületi C.semez- 
tanítóképzőinlézet közös ünnepsége csütörtökön, 
április 15-én lesz.

— Besztercebánya főjegyzője orosz fog
ságban. Cserhelyi Vince ár.. Besztercebánya fő
jegyzője, tartalékos hadnagy, az északi harctéren 
még ;> is szel súlyosan megsebesült s orosz fog- i 
ságba esett. Előbb egy moszkvai kórházban ápol- ■ 
Iák, honnan, felgyógyulása után. Szibériába szállí
tót Iák. Novonikolajevszkből jan. 26-iki kelettel egy 
levelezőlapot írt haza s közli, hogy egészsége tel
jesen helyreállolt s hogy jól érzi magát.

Tanítóválasztás. A külpényi ev. egyház, 
az elhall Hyl Kornél helyére, Pecznik Andrást, j 
a Selmecbányái ev. kerületi Csemez-lanítóképző- j 
intézel volt növendékéi, egyhangúan tanítóvá vá- ! 
laszlotla.

Közigazgatási bizottsági gyűlés. Sel- 
mec- és Bélabánya szab. kir. bányaváros köz- 
igazgatási bizottsága április havi rendes ülését, 
Ivánka István  főispán elnöklésével, folyó hó 
14-én, szerdán reggel 9 órakor fogja a városháza 
tanácstermében megtartani.

— Eltűnt Selmecbányái katonák . Az esz- 
tergomi cs. és kir. 26-ik gyalogezred hivatalos 
közlése szerint a hadbavonult Selmecbányái ille
tőségű katonák közül eltűntek: Árkosi Ferenc, 
Anlosik Márton, Daubner János, Halasi Károly, 
Jávorszky János, Majovszky Ferenc, Milasovszki 
János, Neuschl József, Rácsán József, Trauer 
Gyula. Marosi Károly, Valaska János.

Húsvéti adom ányok a sebesült és be
teg  katonáknak . A húsvéti ünnepek alkalmából, 
a beteg és sebesült katonák számára, direkl a 
Vüröskereszlegylelnek a következők küldtek ado
mányokat: Bélabáinyáról: Goldfusz Mihály, Anlo
sik András, Dobák Pál, Bartkó Márton, Szlrelecz 
György és ifj. Gyuricza János 1 — 1 bárányt, Lalik 
Pál 4 85 kg. sajtot, Jasskó Pál 10, Dobák Márton 
15, Puskár János 1". Duplák András 10 tojást, 
Puskár János 1, kg. vajat, Dobák Márton és 
Florek Andrásné 1 z>ák burgonyát, Valasek G.-né 
4, Ballon István 2 1. bort. (5 1. bort az eladott 5 
báránybőrérl veitek.) Az adományokat Goldfusz 
Mihály földbirtokos szállíttatta Selmecbányára. 
Maschek Manó 1 I. rumot, 1 kg. cukrot. 10 tojást 
és teát. Selmecbányáról: a m. kir. dohánygyár 
tisztviselő': Slrócz Lajos 1 kg, Baker Géza, Miha- 
lik Károly. Ács Iván 200—200 gr. dohányt. A 
hozzávaló hüvelyeket üzv. Kupeez Gyuláné, özv. 
Balogh Sándorné és Riedl Margit adták s a szi- 
varkákal is ők töltötték, összesen 2200 drbol. 
üzv. Mihalik I slvánné 12 tucat pipál, 50 cs. pipa
dohányt, Jankó Sándor 1500 cigarettát. Borsiczky 
nővérek 3 cs. dohányt, 4 cs. szivarkahüvelyl. 
Vadas Jenő 200 cigarettát, Róth Gyula 100 szivart, 
Térén György, Terén József, Térén Pál, Duplák 
Kuho Pál, Melichercsík Mátyás, Konopka János.

Szliaszki Pál, Bartkó András, Farbjak Márton, 
Bartkó János, Farbjak József, Neczpál Márton
1 — 1 bárányt.

Adományok a kórházaknak . A l ’örös- 
ke reszt egylet Selmecbányái sziikséijkórházainak, 
a beteg és sebesült katonák számára, az elmúlt 
héten a következők adományozlak: dr. Ungár 
Kálmánná 15 inget, 9 alsónadrágot, 19 pár haris
nyát, Engel Zsigmond 6 kg. füslüllhúst, 10 1. bort, 
7 I. tejet. özv. Mihalik Istvánná 12 tucat pipát, 
50 csomag dohányt, N. X. í 1. tejet, özv. Kubacska 
Húgóné tésztát, dr. Paulovics Istvánné 50 tojást,
2 üveg lekvárt, I nagy fazék káposztát, Fizély 
Károlyné diót, 3 üveg befőttel, 2 üveg paradicso
mot. Baán Elemérné 7 kalácsot, Árkosi Béláné 
12 1. bort. Podhorszky Józsefné 1 bárányt, Toma- 
sovszky Lajosné 1 bárányt. Dobrovils .Mihályné
2 kalácsot, 100 szivart, dr. Kövessi Ferencné 6 
üveg befőttel, 6 töltött kalácsot, Bánik Lajosné

bárányt, Mákávé Miklósné 3 kalácsot, 3 üveg 
bort, Tauber Magda 2 doboz cigarettát, Kubacska 
Aranka 2 töltött, kalácsot, 1 doboz cigarettát, 
Téren 1 bárány t/ Vitális István dr. 5 1. bori, 
Vadas Jenő 52 kiflit, süteményt, Pázmány J.-né 
1 fazék káposztát, 1 „ kg. szalonnál, I’runyi K.-né
3 1. bort, 4 üveg befőttet. Maschek erdövéd I kg. 
cukrot, I üveg rumot, 1 cs. teát. 10 tojást, 
Schwarz Mária 3 üveg bori, Buxbaum testvérek
1 tori át, 1 I. likőrt, levestésztát, 300 cigarettát, 
Zólomy Imrémé 4 töltött kalácsot, Jankó Sándorné 
7 kalácsot, 1500 cigarettát. Joerges Ágoslné 2 
kalácsot, Fischer Samuné 1 töltött kalácsot, 
Sztankay Ferencné 3 kalácsot, 2 I. bort, Wallers- 
dorfer Károlyné 2 kalácsot, üzv. Wagner Józsefné 
15 I. bort. 200 cigarettát, Sclnvoll Blanka 5 ka
lácsot, 3 üveg bort, Fekete Istvánné 2 tál süte
ményt, Ferkó Sándorné I üveg málnaszörpöt, 
Zsiak János 1 hátikosár burgonyái; Terényi Adél 
3 kalácsot, Boleman Gézáné 3 kalácsot, 3 üveg 
bort, Király Kinőné 1 tortát, Philadelphy Mórné 
.3 kalácsot, Sztancsay Miklósné 2 kalácsot, Gold
fusz Mihály 10. Joerges Jetii 3 I. tejet. Weisz 
Simonná 2 tál befőttel, Konzuin 8 kalácsot, Bacs- 
kor 3 1. tejet, Zachar Mihályné 7 1. tejel, Fekete 
Lajosné 5 1. bort, 100 cigarettát, 2 cs. kártyát, 
N. N. 3 Elejei. Bélabd n yá ré i: Lumnitzer Mihály 
7, Dobák Pál, Antosik András 6 - 6 .  Lalik Pál 5, 
Maschek Manó 2Va, ifj. Gyuricza János 5, Minka 
Jánosné. C.zibula Vendel, Muclia Ignácné, id. Gyu
ricza János, Dobák Márton, Lajcsink János, Pus
kár János, Javorszki Antal, Duplák András. Dup
lák György, Szlrelecz György, Kapuszla József
2—2, Gyuricza Máté 1 Fraj  Pál. Hertinger 
Mihály, Pleva József. Kullik Pál, Hrncsiar Katalin, 
Pivarcs Béla, Jasskó Pál, Kruzsliak Tamás, Sle- 
fanka Jánosné. Jasskó János, Halaj János, Viboch 
Jánosné, Krumlouszki János, Longauer József. 
Mlinárik Gáliszl, Bartkó János, Lupták János, 
Mojzsis Jánosné, llankovits József, Pájerszki J á 
nos 1—1 1. tejet.

A városi kórháznak: A Vöröskereszlegylet 
40 narancsot, 0 bárányt, 10 kg. lüslülthúst, 12 1. 
bort. 10 kalácsot, 40 pipát. 20 cs. pipadohányt, 
1100 cigarettát. 50 szivart, az Irgalmas Nővérek 
110 tojást, Árkosi Béláné 6 I. bort, özv. Wagner 
Józsefné 10 üveg bort, 200 cigarettát, Sümegh 
Jánosné 1 bárányt, kalácsot, Kachelmann Károly
2 hordó sört, özv. Hausdorfer Józsefné '/, bá
rányt Makó Mihályné 1 kalácsot. 2 üveg likőrt, 
100 cigarettát, üzv. Krulkovszky Károlyné 3 üveg 
bort, 4'/s kg. lisztet, 200 cigarettát, Papp Györgyné 
1 .j bárányt, Goldfusz Mihályné 18 1. borsót, Ernst 
Zsigmondné 5 üveg bort.

A m. kir. bányászkórháznak: Árkosi Béláné 
14 I. bort, kalácsot. Ernst Zsigmondné 5 1. bort, 
Grillusz Emilné 10 K-t, Iliindel Vilmosné 3 mákos
kalácsot, Hiindel Vilmos 2 imádságoskünyvet, 
Kachelmann és Társai 25 I. sürl, Jákó Margit és 
Mici mákos- és lekvároskalácsol, özv. Paulinyi
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Mátyásné ' bárányt, Riedl Annus 100 cigarettát, 
a Vöröskereszlegylet 3 bárányt, 500 cigarettát 
20 pipál, 20 csomag pipadohányt, 20 szivart, üu 
narancsot, özv. Wagner Józsefné 8 üveg bort. 
100 cigarettát.

— Term eljünk zöldséget és b u rg o n y á t!
Mivel az élelmiszerek igen megfogyatkoztak, az 
áruk nagy és sokféle főzelék, mint a bab, borsó, 
lencse, drága pénzen is alig kapható s mivel nincs 
kilátás arra, hogy a szükséglet ebben az évben 
még ne fokozódjék: nagyon kívánatos, sőt szük
séges, hogy hasznosítson a lakosság minden talp
alatnyi. művelésre alkalmas területet. Elsősorban 
borsói, salátát, karaiéból, spenótot, babot kell 
termeszteni; továbbá fehérrépát, karórépát, fejes- 
káposztát és főképen burgonyái. Ez Selmecbányán 
mindenütt megterem. Nem szabad cihán yagolni 
a sárgarépát, petrezselymet, céklarépál, ugorkát, 
zellert sem; hasznos lesz sülni- és főznivaló tököl 
is termeszteni. Nagyon fontos továbbá, hogy ebben 
az évben a gyümölcstermelést is biztosítsuk, a 
hernyókat a fákról mielőbb leliszlogassuk. mielőtt 
téli fészküket (az összeszáradl leveleket) elhagynák.

Lesz burgonya. A város tanácsa gon
doskodni kíván a közönség élelmezésére szolgáló 
burgonyaszükségletről, elhatározta tehát, hogy na- 

’ gyobb mennyiségű burgonyát kér a földművelés
ügyi minisztériumtól. Felhívja tehát a város fo
gyasztó-közönségét, hogy a mai naptól kezdve 
április hó 14-én, déli 12 óráig jegyeztesse elő 
szükségletét a községi bíróság hivatalos helyisé
gben . Vörös I d '  in ib. főjegyzőnél, mint a város 
tanácsának megbízottjánál. Megjegyezzük, hogy a 
vetni való burgonyára szóló előjegyzéseket már 
befejezték s a kormány a szállítás dolgában in- 

. lézkedett.
Ne írjunk  hosszú leveleket Oroszor

szágba ! Hír szerint az orosz cenzúra-bizottságnak 
I nagy nehézségeket okoz az Oroszországban liadi- 
] fogságban levő katonáinknak szóló levelezések 

nagy száma s a közlemények hosszú volta. Ez az 
| oka, hogy a levelek igen nagy késést szenvednek. 

A levelezők a saját érdekükben cselekszenek 
tehát, ha nem írnak hosszú leveleket s lehetőleg 
csak levelezőlapon érintkeznek orosz hadifogság
ban levő hozzátartozóikkal. Kívánatos továbbá, 
hogy helenkinl csak egyszer küldjenek levlapot.

Körözés. Budapest székesfőváros tanácsa 
a következő két kürözőlcvelcl teszi közzé: A 
Királyfia (llonl-mA községben 1892-ben született, 
állandó lakással nem bíró G'urai M ária  r. kalli. 
vallású cseléd (szülei: Bálint és Cserba Anna) 
illetőségének a megállapítása váll szükségessé. 
— A Baksafalva községben 1861-ben született 
Granitz Ferenc r. k. vallású pincért, a belügy
miniszternek 24801 1914. sz. rendelete folytán, ki 
kell hallgatni afelől, hogy 1895-ben elért na y 
korúsága óta hol, mely években és pontosan 
mennyi ideig tartózkodott, mi volt a foglalkozása 
s kik voltak a munkaadói.

Kérjük az összes hazai közigazgatási haló- 
ságokal, hogy hatóságuk területén a nevezette
ket nyomoztatni, megtalálásuk esetén tüzetesen 
kihallgatni, a fölveti jegyzőkönyveket pedig nekünk 
megküldeni szíveskedjenek.

Körözés. Budapest székesfőváros tanácsa 
a következő körözőlevelet teszi közzé: »A Kis- 
keszi községben 1840-ben született, küzsegitségre 

j szoruló Jónás József illetőségi ügyében a m. kir. 
belügyminiszter 6329 1915. sz. rendeletére felkér
jük a törvényhatóságot, hogy a nevezettet a tör
vényhatóság területén nyomoztatni s feltalálása 

I esetén arra nézve, vájjon szegényházba való fel
vételét igényli-e, kihallgaltatni, a fölvett jegyző
könyvet pedig megküldeni szíveskedjék.*

A fém rekviráló rendeletek . Ismeretesek 
azok a rcndeletek, amelyeket a kormány az egyes 
meghatározott fémekből és ötvözetekből készült 
fél- és készgyárlmányok kötelező bejelentéséről



1015. április 11. S E I. M K C I I A N Y A 1  H Í R L A P

és egyes fémek lefoglalásáról 'a  hivatalos lap 
•március harmincadiki számában kiadott. A be
jelentés természetesen egyetemesen kötelező, el
lenben a lefoglalási rendeletck merevségét bizonyos 
mértékben megenyhilelle a kereskedelmi miniszter 
külön rendelete, amely a lefoglalásra kötelezett 
fémek egy részét, a saját üzem fenntartása cél
jából, a tulajdonos saját rendelkezésére bocsátja. 
E rondelelek végrehajtására vonatkozó intézkedé
seket a kereskedelmi miniszter m ár megtette s 
az elsőfokú iparhatóságokhoz irányított körrende
letéhez a szükséges bejelentőlapokat is mellékelte. 
Az érdekelt ipari és kereskedői szakmáknak min
denesetre érdekükben van e rendeletek alapos 
áttanulmányozása. Nevezetesen: a bejelentés az 
összes, a kereskedőknél és gyárosoknál található 
fél- és készgyártmányokra kiterjed, holott a le
foglalás csak azokra az anyagokra vonatkozik, 
amelyeket már február ö-ikán lefoglalt a kormány 
s amelyeknek most az azóta keletkezeti és a jö
vőben termelt készleteit foglalják le. A kereske
delmi miniszter rendeletében különös figyelemre 
érdemes az a rendelkezés, hogy a saját üzemhez, 
illetőleg eladásra okvetetlenül szükséges és a 
rendeletben megállapított részmennyiségek fel
szabadításán kívül fel van szabadítva minden 
ezentúl a külföldről behozott készlet, bármily 
mennyiségű legyen is s azért itt a kereskedelemnek 
igen gyümölcsöző vállalkozásul kínálkozik az 
esetleg kipuhatolható fémbehozatali alkalmak minél 
bőségesebb kihasználása. Mindenesetre fontos, 
hogy az ilyen külföldről behozott fémek a kül
demény beérkezése után azonnal bejelentessenek 
a kereskedelmi minisztériumnak, amely a fémeket 
csak a bemutatott beszállítási bizonyít hányok ará
nyában szabadítja fel.

— Adományok a Vörösfélhold részére. 
A Vörösfélhold támogatására alakult Országos 
Bizottság ezúton tisztelettel kéri az ország törvény
hatóságait és mindazokat, akik a török sebesüllek 
javára  adakozni óhajtanak, vagy pedig gyűjtéseket 
rendezlek, hogy a szóbanforgó pénzösszegeket a 
Magyar Bank és Kereskedelmi részvénytársaság 
budapesti főintézetéhez, az ügyel érdeklő közle
ményeket pedig a Vörösfélhold Bizottságának köz
ponti hivatalához (Budapest, Országháza) irányí
tani szíveskedjenek. A bizottság egyúttal hálás 
köszönetét mond az ügy érdekében buzgólkodók- 
nak és továbbra is kéri jóakaraté és áldozatra 
kész támogatásukat

Vasúti kocsik m egrendelése polgári 
küldem ények elszállítására . Felsőbb helyről 
értesülünk, hogy — mivel a polgári küldemények 
elszállítása körüli intézkedések megtétele nem 
tartozik a es. és kir. központi szállítási vezetőség 
hatáskörébe, figyelmezteti a szállilófeleket, hogy 
a  polgári küldemények elszállítására szükséges 
vasúti kocsik megrendelése körül ezidőszerint is 
ugyanazt az eljárást kell követni, mint békeidő
ben. Nevezetesen: a küldemények részére a kocsi
kat az illető feladóállomáson kell megrendelni s 
amennyiben a megrendelést az állomás figyelembe 
nem venné, vagy más akadály jönne közbe, az 
intézkedések megtétele végeit nem a katonai 
igazgatás valamelyik szervéhez, hanem a feladó- 
állomás felettes igazgatóságához kell fordulni.

Mért nem je lenhetnek  meg a francia 
d iva tlapok? A párisi divatlapok a háború kitö
rése óta nem jelennek meg. A franciák ezt úgy 
magyarázták, hogy népük megértette a világtör
ténelmi napok komolyságát, lemond a fényűzésről 
és ruházkodásában is igyekszik kifejezésre juttatni, 
hogy a nemzet minden tagja, elsősorban az asz- 
szonyok világa, lemond minden hiúságról, hival
kodásról. Most azután kiderült, hogy a divatlapok 
megszűnését egészen más okokra kell vissza
vezetni. Abból a névjegyzékből, amelyet az inter
nált magyar és osztrák polgárokról kiadtak, meg

állapítható, hogy minden, valamire való divatlap 
szerkesztője és munkatársa magyar és osztrák 
állampolgár, szóval a legelterjedtebb francia dival- 
lapvállalatok magyar és osztrák kézben vannak.

Érdekes ez a körülmény nagyon. Amit ide
haza kaptunk, nem elégítette ki igényeinket. Csak 
akkor fogadtuk el a hazai iparcikket, ha idegen 
cégér alatt kínálták. Most azonban kiderült, hogy 
a világhírű francia divatipar művészi és szellemi 
irányításában a magyarok tudásának és ízlésének 
jutott a főszerep. Nem lehetne ezeket itthon 
megbecsülni és kihasználni?

Steckenpferd-
liliomtejszappan

B e r g m a r in  & C o . c é g t ő l  T e t s c h e n  a  É lb e .
egyre nagyobb kedvi-llségnek 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- 
tékosanen a Steckenpferd védőjegyre és a cég helye- 
nevére? Darabja 80 fillérért kapható gyógyszertárak

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

— A nagy háború Írásban és képben.
Közönségünk hálás örömmel üdvözölte a »Nagy 
Háború« című most megjelent vállalkozást, mert 
megtalálta benne a mindannyiunkat érintő világ
háború szakszerű megvilágítását. Mennél mélyeb
ben kerülünk ugyanis bele a háború forgatagába, 
mennél szélesebb téren halmozódnak fel az ese
mények, annál élesebben érzi meg a müveit nagy- 
közönség, hogy a világháború megértéséhez nem 
elégséges a napról-napra érkező hírek olvasása. 
A »Nagy Háború* szakszerűen, de amellett érde
kesen tárja fel a világháború történetét, a kalonai 
szakértő objektív nézőpontján keresztül. Érthető 
tehát, hogy közönségünk kivételes szeretettel és 
érdeklődéssel tüntette ki ezt a valósággal közér
dekű vállalkozást. Most új füzet jeienl meg, mely, 
a munka második részének első füzeteként, meg
kezdi a nyugati harcok eseményeinek leírását. Ez 
a rész, a »Nyugaii harctér* címmel, párhuzamosan 
jelenik meg az oroszországi és szerbiai hadjá
rattal foglalkozó »Északon és Délen* című résszel. 
Gazdag képanyagából a 200 szövegképen és rajzon 
kívül kiemelkedik egy szineskivitelű kétoldalas 
műmelléklet s egy nagyszerű műlap, mely Vilmos 
császár portréját adja mélynyomásban. Kapható 
lapunk kiadóhivatalában.

— Lakók és háziurak. A legutolsó mora
tóriumi rendelet újabb fontos rendelkezéseket 
tartalmaz a házbérfizetésre és fölmondásra vonat
kozóan. Ezeket, főleg a katonákra és bevonultakra 
való tekintettel ismerteti Dr. Pongrácz Jenő, a 
lakbérszabályzatok kiváló ismertetője, »Lakók és 
háziurak« című kis, rendkívül ügyesen összeállí
tóit, népszerűén megírt füzeikében.

A füzet könnyen áttekinthető összeállításban 
a következőket ismerteti:

Ki köteles házbéri fizetni? Ki nem köteles 
házbéri fizetni ? A felmondásról általában. Mikor 
van helye rendes felmondásnak? Mikor nincs 
helye rendes felmondásnak? Mikor van helye 
rendkívüli felmondásnak? A lakáspénzben része
sülőkre vonatkozó szabályok. Mikor nincs helye 
rendkívüli felmondásnak? A rögtöni hatályú fel
mondás. Megakadályozható-e a beköltözés? Kel 
lehet-e mondani a határozott időre kötött szer
ződést? A főbérlőnek nem-fizetés miatt fel lehet-e 
mondani? Mi történik, ha a főbérlőt kilakoltatják? 
Ha a főbérlő bevonult, kinek kell fizetni a ház- 
bért? Kinek lehet felmondani? Vissza lehel-e 
tartani a bérlő bútorait? A hatodik moratóriumi 
rendelet bérleti viszonyra vonatkozó rendelkezé
sei. A füzet ára 20 fillér s lapunk kiadóhivatalá
ban kapható.

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

NYILTTÉR.
E rovat alatt költöttekért nem felelős a szerk.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
I9öl 1915. szám.

Hirdetmény.
Az ebtartási szabályrendelet szerint meg

szerkesztett s a városi tanács érvényesítő zára
dékával ellátott ebadókivelésilajstrom folyó évi 
április hó 10-től április hó 25-ig, vagyis 15 
napon át. közszemlére van kitéve. Az érdekeltek 
a lajstromot megtekinthetik s a kivetés ellen, a 
szabályrendelet 15. §-a alapján, e záros határidő 
alatt a városi közigazgatási bizottsághoz fellebbez
hetnek.

Selmecbánya, 1915. április hó 6-án.
A városi adóhivatal.

Dobó Sándor
tb. főszám ve vő.

19.214-/1915. sz. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter.

Hirdetmény.
A tábori postai csomagforgalom újrafelvétele.

Hogy a harctéren küzdő katonáinkat hozzá
tartozóik nyári felszerelési tárgyakkal, nyári fehér
neművel, valamint dohánnyal és szivarral ellát
hassák, a hadvezelőséggel egyetértőén a tábori 
póstai csomagforgalmat a következő feltételek 
mellett újból megindítlatom.

A feladás ideje.
I. Tábori póslacsomagok csak meghatározott 

időközükben és csak előve megállapított tábori 
póstai csoportokhoz adhatók fel. Hogy mely idő
közben s a tábori póslák mely csoportjához ad
hatók fel csomagok, az a póstahivatalokban 
esetről-eselre közhírré lóg tétetni. Egyelőre április 
hó 12-én, 13 ón, 14-én, 15-én és 16-án lesz 
tábori csomagfelvétel.

Ez öt nap alatt lábőri csomagok a 6., 9.,
11, 16., 20 22.., 25., 28., 34, 37., 39., 411., 43.,
51., 54.. 55.. 56., 61.. 64., 69., 76., 81., 8í5. 85.,
101 , 113.. 116, 119., 121.,, 124., 125.. 129. , 133.,
136. . 141., ■ 45., 151 . 168. . 17o. 186., 187. 188.,
202. , 300.. :301.. 302.. ;303. , 305.,. 307., 308.. 310..
313.., 314, .315, 316., 317. és 318. számú tábori
póst ákhoz 'lehetők fel.

Súly és terjedelem .
2. A csomagok súlya az 5 kg-ol és terjedelme 

egy-egy irányban az 60 cm-et meg nem haladhatja.
Tartalom .

6. A tábori póstacsomagba kizárólag csak 
a következő tárgyakat szabad elhelyezni:

a) hadfelszerelési és ruházati cikkeket;
b) szivart, cigarettát, dohányt, pipát, szivar

vagy cigarellaszipkát és benzinlölmcnles kanócos 
öngyujlószert.

A postahivatalok jogosítva vannak és köte
lesek is meggyőződni arról, hogy a tábori pósta- 
csomagok a felsoroltakon kívül nem tartalmaznak-e 
egyéb tárgyakat. Ecélból a feladás alkalmával, a 
feladótól a csomag felbontását kívánhatják, sőt 
ha alapos gyanújuk van, szabályszerű jegyzőkönyv 
felvétele mellett a tábori csomagol a felvétel 
alán is bármikor hivatalosan felbonthatják
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Oly tábori póstacsomagol, mely a felsorolt 
tárgyakon kívül egyebet is tartalmaz, semmi 
esetre sem szabad felvenni és továbbítani s a kir. 
pósta- és táviróhivataloknak (ügynökségeknek) 
szigorú kötelességévé teszem annak ellenőrzését, 
hogy a csomagok semmiféle élelmiszert ne tar
talmazzanak. Amelyik csomagról a kezelés bármely 
mozzanatában kiderül, hogy tartalma közi tiltott 
dolgok is vannak, a feladónak, térti portóval ter
helve, vissza fog küldetni.

Csomagolás.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzést i
1915. március haváról.

S z ü l é t  é  s.
lihljűr Pál, Gyúrnak Anna. liú. Selmecbánya.
Hichtor András, Fejtik Jozelin. »
Dobrovics Pál, Xiginund Maliid. »
Sebian József, Stenzel Erzsébet, » »
Plallby Antal, Kovács Aranka.
Beer Samu. Klein Anna,
Szulimanecz József, Birlik Mária, » »
Schromm József, Nemecz Zsuzsanna, »

(iregán Istvánná. 32 éves. sziliás, Istvánhá/a.
özv. Szopuscliek Istvánná, 56 éves, vizibotpggpg, Istvánhá/
Kinka István, 16 hónapos, agyhártyalok,
(iregán József, 21 napos, veleszill. gyöngeség, »
Gregún Rudolf, 21 napos, veleszül. gyöngeség. »
Hévay József, Hl éves, sérv, Felsóróna. 
özv. Márcs Alajosné. Hit éves, végelgyengülés, Kisbánv i 
özv. Szászik Ji'iz.sefné, 16 éves, szívgörcs, Kisbánya. 
Itadári János, 87 éves, tüdőgümőkór, »

H I R D E T É S E K .

A következő napilapok állandóan kaphatók :
í. A küldeményt kiváló i/onddal és tartósan 

kell csomagolni, hogy a hosszú út és az időjárás 
viszontagságai meg ne viseljék. Különösen a kö
vetkezőket kell szorosan megtartani:

a) külső burkolat csak viaszosvászon (fonák
jával kifelé fordítva), más vízálló szövet, vagy 
szilárd faláda lehet. Ennélfogva törékeny faládába, 
papirosdobozba, papirosba, vagy nem vízálló szö
vetbe a küldeményt csomagolni nem szabad.

b) A szövetféle burkolatot jól kell össze
varrni, a faládát pedig tartósan beszögezni.

c) Minden csomagot erős zsineggel úgy kell 
kürülkötni, hogy kezelés közben ennél a zsinegnél 
könnyen megfogható legyen.

Cím.
5. A cím mafián a burkolatún legyen. Ha 

burkolatul faládái használunk, a címet léniával, 
(az írásra használandó felület megnedvesítése 
után) tentaírónnal, vagy festékkel a ládafalára 
kell ráírni. Ha más a burkolat, a cím vagy ma
gára a burkolatra írandó, vagy reá varrandú. Ki
vételesen lehet bőrből vagy vászonból való függő- 
címet is alkalmazni. A függőlemez sem egyszerű 
papirosból, sem papiroslemezből nem lehet.

A címirat felső balsarkára a feladó nevét 
és lakóhelyéi (lakását), a felső jobb sarkára pedig 
a „Tábori pósta" szavakat kell ráírni.

Ezenkívül a címirat kellékei még: a címzett 
vezeték- és utóneve, katonai rendfokozata, a csa
pattest. alosztály megjelölése és rendeltetési helyül 
a tábori pósta száma.

Tanácsos a csomagban a címirat másolatát 
is elhelyezni, hogy az esetben, ha a kezelés vagy 
szállítás közben a címzés a csomagon olvasha
tatlanná válna vagy más módon megsemmisülne, 
felbontás után a belső címirat alapján a csomag 
mégis kézbesíthető legyen. A címirat másolatát 
pótolhatja a csomagban elhelyezeti levél, ha ez 
a csomag címiratával egyezően van megcímezve.

Értéknyilvánítás. Különleges kezelés.
6. Értéket nyilvánítani és különleges kezelést, 

ú. m. utánvétel beszedését, express, saját kezéhez 
vagy térti vevénnyel való kézbesítési kikötni 
nem lehet.

Szállítólevél.
7. A szállítólevelet szabályszerűen kell ki

tölteni és az érték nyilvánítására szánt helyre a 
„saját veszélyére" szavakat ráírni. A szállítólevél 
szelvényére csak a feladó nevét és címét szabad 
feljegyezni. írásbeli közlemény céltalan, mert a 
szállítólevél a címzetihez nem jut.

Potocsny Ágoston, Kacsai) Emília, 
Benyó József, Andor Anna. 
Szartorisz Pál. Novotny Emília, 
Kamcniczky János. Jánosik Erzsébet, 
Kricgor József. Szíiva Emma, 
Jankovits István, Ncvolny Paulina, 
Valacli János, Kaszák Irén. 
Broszmann János, Koszka Mária. 
Lupták József, Szliaczky Julianna. 
Bucsek István. Dolinái- Emília, 
Jurcsó József, Moravcsik Anna. 
Kánya János. Frindt Irén,
Kosarnyik János. Hipszkv Anna. 
Bcnyovits Mihály. Kaczalaj Verőn, 
Pacsesza József, Szliaczky Julianna, 
Mlinárik Káliszt, Kocsalka Mária. 
Steklács József. Szlancsok Mária. 
Szliuka János, Feriancz Zsuzsanna,

leány.

» Bélabánya.

fiú,

Karnak Ferenc, VagnerGenovéva, Hodrusbánya.
Berka József. Cseh Anna. » »
Dolinszky Béla, Csarada Erzsébet, » »
Steinmüller József, Belini Júlia, > >
Grecs Ignác, Tomasik Teréz, leány, »
Findrich János, Martinecz Verőn, » Istvánháza.

— Pauko Mária. » »
Makovinyi János. Thoil Anna, » »
Mito János, Novodomecz Katalin, fiú,
Gregán István, Zatykó Mária, » >

Oszvald Ignác, Érnek Amália, leány, Felsóróna. 
Lupták János, Lupták Katalin,
Lupták Márton. Lupták Zsuzsanna, fiú, Kisbánya.

H á z a s s á g .
Kosiéiul Ernő Vilmos, Szpurni Mária Selmecbánya.

H  a l á l  o z á s .
Konopka András. 21 napos, tüdőlob, Selmecbánya.
Görner Vilmos. 5 napos, veleszül. gyöngeség. Selmecb. 
Lupták József, 6 hónapos, tüdőgyulladás, Selmecbánya. 
Predács Erzsébet, 86 éves, végelgyengülés, »
Mézner Margit. 9 hónapos, tüdőlob, »
Lovnyanszky József, 36 éves, tüdősorvadás, Selmecbánya. 
Bajnok Mária, 31 éves, veselob. »
Gábory" János. 84 éves. agyvérömlés, »
özv. Csunderlik Józsefné, 68 éves. Bright-kór, » 
Schneider Antal, 60 éves. tüdőgümőkór,
Glezl István. 56 éves. agyguta. »
Majerszky Károly, 42 éves. tüdőgümőkór, »
Kozányi Cyrillné. 29 éves, tüdőgümőkór. 
özv. Obdrzsalek Károlyné, 74 éves, szívizomelfajulás S.-b. 
Kontúr János. 80 éves. végelgyengülés, Selmecbánya. 
Greguss Antal. 64 éves, májlob, »
özv. Visnyovszky Jánosné, 64 éves, tüdőgyulladás. S.-bánya. 
Bunday Aurél. 21 napos, veleszül. gyöngeség, S.-bánya. 
Weszely Irma, 55 éves. sérv. »
Knapp József, 67 éves. aggkór, Bélabánya.
Walmráth Nándor. 84 éves, aggkór, Bélabánya.
Kubik Gyula, 8 éves, vörheny, »
Lányi Károly, 35 éves. tüdőgümőkór. »
Hrncsiar Albina. 3 éves. agyhártyagyulladás, Bélabánya. 
Zelisam Mária. 22 éves, tüdőgümőkór, Hodrusbánya. 
Schmidt Kezső. 3 éves. tüdőgümőkór, Hodrusbánya.
Suba Ferenc, 58 éves. vízkór, Hodrusbánya.

P e s t i  H ír lap , Az Ú js á g , P e s t i  N apló , 
B u d a p e s t i  H ír la p , M a g y a r o r s z á g ,  
A N ap, E sti Ú jsá g , P e s t e r  L loyd , 
P e s t e r  J o u r n a l,  V o s s i s c h e  Z e itu n g .
Joerges Á. özv. és fia könyvkereskedésében.

A Felső-rózsa-utca SÍ. sz.
a la tt egy lakás, nagy 
kerttel, m ájusra  vagy 

augusztusra kiadó.
B ővebbet B u k o v y  J á n o s n á l

Besztercebányán.

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl

ják a
K AISER
m e ll -k a r a m e llá it  a h á ro m  fe n y ő v e l.
Millió ember használja a

rekedtség, katarus, 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 fill. Dobozban 60 fiit 
Kapható: Márkus M. cuk- 
rászdáj á bán. Mi k o v ény I 
A. és Margótsy J. örö
köst! gyógy táraiban S e l 
m e c b á n y á n .  Walko J 
K. és Szentistványi A.

G ö ln ic b á n y á n .

M egh ívó .
Bérmentesités.

8. A tábori postacsomagok frankókényszer 
alá estiek. A bérmentesítési díj GO fillér.

Szavatosság’.
9. A tábori postacsomagok csak a feladó  

veszélyére vétetnek fel. értük sem a pósla, sem 
a hadvezetőség nem szavatol, a netán támasztott 
kártérítési igények figyelembe nem vétetnek.

A „Templomberendezö Müintézet Részvénytárs. Selmecbányán11
1915. évi április hó 25. napján, délután 3 órakor kezdődőiéi? 

tartja

évi rendes közgyűlését
Kézbesíthetetlen csomagok.

10. A kézbesíthetetlen tábori póslacsomagok 
a feladóhelyre visszaterellelnek és a feladónak, 
ha ez a csomag eimirala vagy ennek a csomag
ban elhelyezeti másolata alapján megállapítható, 
a térti portó felszámítása nélkül kézbesllielnek. 
ha ez bármi okból nem lehetséges, a legközelebb 
eső kórházban a sebesüli, vagy beteg katonák 
közt oszlatnak ki.

Tudakozványok.
11. A tábori póslacsomagok a kártérítésre 

való igény kizárásával tudakozvány útján nyo
mozhatok.

Budapest. 1915 március 29.

Selmecbányán, a városháza tanácstermében.

TÁRGYSOROZAT:
1. Közgyűlési elnök és jegyző, valam int két jegyzökönyvhilelesitö  részvényes választása.
2. Az igazgatóság- és felügyelőblzottság jelentésének tá rgyalása .
3 Az 1914. évi szám adások felülvizsgálása, a mérleg m egállapítása és a felm entvény 

megadása.
4. A részvénytársaság felszám olására vonatkozó igazgatósági indítvány tá rgya lása .
5. Az Igazgatósági indítvány elfogadása esetén a felszámolók m egválasztása 

Selmecbánya, 1915. évi április hó 7-én.
Az igazgatóság.

A mérleg, valamim a nyereség- és veszteség-számla a hivatalos órák alatt a Sóimról Népbank Részvény 
Társaság helyiségében megtekinthető.

.Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1915


