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A h a to t  hatása.
Bármily különösnek lássák is, ennek 

a világháborúnak legelső és legközvetetle- 
nebb tanulsága: maga a háború. Ez a há
ború, melyhez fogható még nem volt. nem
csak a külső világban vitt végbe elemi 
pusztításokat, hanem belső vi lúg unknak is 
nem egy kincsét, ereklyéjét döntötte romba. 
Abszolút fényéből szükségképen következ
tetünk hatásaira s arra, hogy idcig-óráig 
többé-kevésbbé meg fog változni minden. 
A hatások és visszahatások a tudomány, 
irodalom és művészet terén épúgy fognak 
mutatkozni, mint a kereskedelem, az ipar 
és főképen a politika vonatkozásaiban.

Máris érezzük a hatását nem egy téren. 
Egyik legszebb hajtása a társadalom és a 
nemzet egységesítése. Amíg az államok 
külső viszonyaiban erős lazulás, sőt részben 
teljes szétmállás következett be, egyazon 
országon belül, legalább nálunk és Német
országban, ennek épenazellenk ízűjét tapasz
taljuk. A csúful ránkkényszerífett háború,

a nemzet biztonsága, létérdeke és becsü
lete ellen intézett merénylet nyomában tá
madt. kivételt nem ismerő, egyetemes föl- 
háborodás egy csapással ledöntött minden 
társadalmi és felekezeti, politikai és nem
zetiségi választófalat, élő tartalommal töl
tötte meg a formális hazafiságot s eleven
erővé edzette az állampolgári érzést. A pol
gárság lelke egybefont a katonaság leiké
vel, az egész nemzet óriássá nőtt s egy 
szívvel-lélekkcl áldoza.liazaoltárán. „Liebes- 
gaben,“ a szeretet adományai, mondja a 
német, hogy jellemzően fejezze ki a társa
dat om dús adományait a hadbavonultak szá
mára. Különös, csaknem azt mondhatnék, 
boldog, de mindenesetre nagy  korszak, 
amelyben az egyén semmi és minden. Egot .•iz
musa eltörpül az óriási méretek között és 
volfaképen mégis énjeinek összeségéböl ala
kul ki a világrészeket megmozgató erő.

Mindez közvetetlcnül azt bizonyítja, 
hogy az igazságos háború a társadalmi gon
dolkodásnak és érzésnek leghatalmasabb 
nevelője, közvetetve pedig, hogy ügyünk 
igazától mindannyian át vagyunk hatva.

Ugyanilyen jelenségekkel találkozunk 
Ausztriában és Németországban: ott is mintha 
kihalt volna az aprólékosan önző individu
alizmus, melynek helyét az egész népet 
összekapcsoló szent érdekközösség foglalta 
el. Ezekben a komoly órákban ismét föl
fedeztük a szabadságot és egyenlőséget, a 
testvériséget és az istenfélelmet. Befelé bé
kességre és türelmességre van szükségünk 
és a kasztszellemnek nem szabad többé 
feltámadnia.

A magunk jövője szempontjából leg
becsesebb és mindenesetre legkedvesebb 
ennek az óriási véráldozatnak az a békében 
ki nem vívható eredménye, mely a magyar 
nemzetnek fokozottabb megbecsülését és 
kedveltségit muta be a monarchia leg
különbözőbb népei részéről és belátható 
időben bizonyára nemcsak kulturális, de 
politikai kihatásokat is fog érlelni.

Közgyűlés.
Sclmee- és Bélabánya szab. kir. bánya

város törvényhatósági bizottsága, Horváth

3n térieur.
(űz asztalon karcsú japáni váza,
ISenrT feltör őszirózsáit;
Zümmögne dúdol a óén ltálvlta lángja, 
ő z  antilt óra csendesen hétvég,
.Halvány sugár dereng minden felett.

d z  óra üt s utána zsongva, lágyan 
Sgy régi-régi dal cseng, 
d  rózsáit összebúnalt a pohárban 
S  miitor a dal a néma csendbe fúl, 
Héhány szirom a térítőre hull . . .

Thoméo Sózsof.

J^áborús novella.
Irta: Bródy Miksa.

Mert sok kellemetlenség érle a városban, 
visszavonult a magányosságba, ahol pagodasldús
ban épült házban lakott. Az időt nagyobbára úgy 
ölte, hogy régi könyveket olvasott, vagy drágakő- 
gyűjteményét nézegette és rendezgette. Nyári zi 
v a tarok első pillanataiban kihordta a  smaragdokat,

opálokat, topázokat, rubinokat, zafírokat a nyitott 
terraszra és a cikcakkos villám fehér vonaglásában 
fürösztölte meg őket. Bolond ember volt és igazán 
szerelte a szépei: a színharmóniákat; a nagy 
csendek bájait; az erdő félhomályának misztéri
umát; a virágillatot, mely picinyke bogarakat 
nyál-délutáni álomba kábított: az öblös urnákat, 
melyekben gőgösen heverlek nagy, fehér orchideák; 
az aranyozott ollárkendökct, sőt a divatos japán- 
terilökol is; a kínai selvemhimzést, a vörös agyag- 
vázákat fekete rajzokkal; az antik üvegedényeket.

A városban mániákusnak tartották. (> ezt 
tudta és jól esett neki; mert a másoktól való 
megkülönböztetés ízlett a hiúságának. Azonban 
teljesen tisztában volt azzal, hogy egészséges az 
idegrendszere s ezt főleg olyankor észlelte, amikor 
azon kapta rajta magát, hogy ásilozik az unalomtól. 
Környezete (cselédség és szomszédfalvak koldusai) 
imádta, mert érezte, hogy mi mién malicia nélkül 
lesz jól és igazán meleg szánalom vezeti jótékony
ságában. Embernek, állatnak egyaránt barátja 
volt és tél idején sokszor meglesték, amikor félig 
megfagyott verebeket melengetett életre leheletével.

Egy téli estén, lefekvés előtt, könyvet olvasott 
1 a gonosz Dedalosról és lalenlumos unokaöccséről, 
i Thalusról, amikor rácsapott a nagy meglepetés, 
i Kezdődött szokatlan zajjal a lépcsőházban, a fo- 
! lyósókon; majd szövetek és selymek suhogása 
j közepette megjelent a nyitott ajtónál a felesége.

Lehetett két éve, hogy utoljára látta. Az idő

semmit sem változtatott rajta. Ugyanaz a baba
mosolygás. ugyanaz az álmos kékszem, szőke haj
fürtök, amelyek az aulosapka alól most hullámosán 
dagadtak ki és ugyanaz az üvegcsengésű, vékony 
hang, amelynek kacagása féríiidegeket bizsergető 
muzsika.

— Meglepetés? Mi?
Kacagott és ledobta magáról a bundát; majd 

keztyűs kezével megmarkolta az ijedtségei palás
tolni nem tudó férfi arcát és egyre kacagva nézte:

— Még mindig őrült? Mint akkor? Hadd 
látom a szemét; még mindig olyan vad nyilakat 
lövöldöz belőle, mint akkor? Pfuj! Milyen ton- 
zonborz szakála van ! Szeret még J . . .  l'gy-e, 
hogy szerel .J Na mondja hogy szere t! Nem 
mondja? Pedig tudom, hogy szeret.

A lérli leválasztotta az apró kezet arcáról 
és ünnepélyes mogorvasággal szólt:

— Mért jött ide?
— Mért jött ide, mért ? . . .  Mért jött ide? . . . 

Micsoda banálilás a kérdés ezen a patetikus hangon ! 
Valamikor nem volt ilyen ostoba. No. ne mérge
lődjék: nem akartam megsérteni. Azért jöttem 
ide . . .  sok mindenért jöttem. Kőleg azért, mert 
kiváncsi voltam magára, nagyon-nagyon kiváncsi. 
A sapkáját is ledobta a szőnyegre és bevetette 
magát egy hintaszékbe. — amelyen lábát egy
másra rakva -  inlrikusan himbálózott. Ezen
közben elhallgatott és szemügyre vette a szobát. 
A férfi szintén csendes volt, mert a meglepetés
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K á lm á n  k ir . tanácsos, polgárm ester elnök- 
lésével, folyó hó 13-án ta rto tta  április havi 
rendes közgyűlését.

L efo lyásáró l szóló részletes tudósítá
sunk a következő :

Kin ük: Horváth Kálmán kir. tanácsos, pol
gármester; jegyző: Szlancsay Miklós városi fő
jegyző.

Jelen voltak: Altman Imre, Arthold Géza, 
Ács József, Árkosi Béla, Balás Húgó dr., Barlai 
Béla dr., Bencze Gergely, Boleman Géza, Csányi 
Ottó, Dobó Sándor, Dobrovils Mihály, l'.ngel Zsig- 
mond, l'arbaky István, Fizély Károly, Greguss 
János, Grillusz Kmil, Haverla József, Hiindel \ il- 
mos. Káhlich Károly, Király Krnő, Lestyánszky 
József, Miklósy Zoltán dr., Morávek Antal, Osz- 
valdt Gusztáv, Pachinayer János, Rappensberger 
Vilmos, ltauchbauer József dr., Sobó Jenő, Szé
kely Vilmos, Szlancsay Miklós, Vadas Jenő, \  oj- 
tás Mátyás, Vörös Ferenc és Zólomy Imre törvény
hatósági bizottsági tagok.

Jelen volt a közgyűlésen Czobor László 
országgyűlési képviselő is.

Horváth Kálmán  kir. tanácsos, polgármes
ter jelenti, hogy Ivánka István  főispán, más el
foglaltsága miatt, nem jöhetett el a közgyűlésre, 
üdvözli a város minden ügye iránt melegen érdek
lődő Czobor László képviselőt, a gyűlést meg
nyitja s mivel napirend előtt való felszólalásra 
senkisera jelentkezett, áttér a tárgysorozatra.

A polgármester alapos s minden mozzanatra 
kiterjeszkedő havijelentése szerint a városi ház
tartás és közigazgatás folyó évi március havi álla
pota akadálytalan és rendes volt.

A m. kir. belügyminiszter, az 1911. évi I. 
t.-c. alapján kiadott 197100/1914. sz. rendelet ér
telmében, Selmec- és Bélabánya szab. kir. bánya
várost, a községi polgári bíráskodás tekintetében, 
kerületekre osztotta fel. Az 1. kerületbe tartozik 
Selmecbánya belváros, Felsőróna és Kisbánya, a
II. kerületbe Bélabánya, a III. kerületbe Hodrus- 
bánya. a IV. kerületbe Istvánháza. A közgyűlés a 
beosztást tudomásul veszi s felhatalmazza a pol
gármesteri, hogy a kirendelt tisztviselőket az 
egyes kerületekbe a saját hatáskörében ossza be.

Tudomásul veszi a közgyűlés Debrecen szab. 
kir. város közönségének megkeresését, melyben a

zavarával küzdött. De aztán ismét megszólalt az 
asszony:

— Látom, még mindig bolondja a régisé
geknek. Miféle váza az ott, azokkal a különös 
lilaszinű csillagokkal ?

A férfi nem lelelt. Az ablakhoz lépett és 
hátat fordítva különös vendégének, kibámull az 
éjszakába. A hintaszék nyikorgó hiinbálása meg
szűnt, halk ruhasuhogás hallatszott és a következő 
pillanatban két kar fonódott a nyakába.

Mondja, hogy szeret: mondja, hogy imád 
— súgta az asszony.

Most aztán megfordult a férfi és egyideig 
farkasszemel néztek egymással; az egyiknek komor 
volt a tekintete, a másiknak az ajkán finoman 
gúnyos asszonyi mosoly játszadozott 
A férfi szólalt meg először:

— Mire való ez a komédiázás?
— Szerellek!
— Tönkretette az életemet.
— Szerellek !

Meggyülöllelte velem az embereket.
Szeretlek!
Botránnyal szennyezte be az életemet.

— Szerellek !
— I ndorodomöntől! Megvetem! Alávaló volt.

Pfuj! hogy vághat ilyet egy védtelen nő
szemébe . . .

— Mire való ez a komédiázásV Azok után, 
araik történlek . ..

hús. zsír, szalonna, hüvelyesek és főzelékfélék pol
gári rekvírálása és hatósági áruknak megállapí
tása tárgyában meghatalmazást kér a kormány
tól: tudomásul veszi a városi közigazgatási bizott
ság 1914. év 11. feléről szóló jelentését, a városi 
házipénztárnak, az árvapénztárnak és az összes 
alapoknak március havi rovancsolását.

Az Első Magyar Szövő- és Kötőgyár, lakó
házak építésére, 2500 [IJ-ül területnek az átenge
dését kéri. A közgyűlés a kérelemnek helyt ad s 
kijelenti, hogy a lakóházak építése végett 2500 
□ -ö l területnek átengedése tárgyában rendelkező 
1914. évi 59. kgy. sz. határozatának első pontját 
úgy módosítja, hogy a kérelmező részvénytársa
ságot a kötőszövőgyár előtt elvezető nyílt árok 
befoltozásának s ezen a helyen a tervezeti új 
últesl létesítésének a kötelezettsége alól fölmenti. 
Ezzel szemben azonban elfogadja a határozatban 
részletesen megjelölt 2500j -öl területnek [_j-ölen- 
kint felajánlott 58 fillér eladási árát, H ándel 
Vilmos biz. tag hozzájárulása után az 1450 K 
összeget a felvezető út és árok rendezésére for
dítja s a tanácsol a további intézkedések meg
tételére utasítja.

A selmec- és bélabányai ipartestülel iroda- 
helyiséget, berendezést kér, továbbá a berendezett 
irodahelyiség fűtéséi és világítását kéri. A gazda
sági bizottság javaslatára kimondja a közgyűlés, 
hogy fenntartja 1910. évi 245. sz. határozatát s 
figyelemmel az iparlestülelnek közgazdasági szem
pontból is kiváló jelentőségére, részére megfelelő 
irodahelyiséget, fűtést, világítást és 200 K árú 
berendezést engedélyez s utasítja a tanácsol, hogy 
az irodahelyiség céljaira a Zsembery-házban adjon 
át egy szobát, a berendezés költségeit pedig a 
költségvetés ^Rendkívüli- k* rovatán felvett pénz
összegből fedezze.

A városi Erzsébet-kórházban ápolt betegek 
és a városi szegény- és menedékház szegényeinek 
napi ellátási díját, évekkel ezelőtt, személyenkint 
öO, az irgalmas-nővérek ellátási diját pedig 80 
fillérben állapították meg. Mivel azóta az élet
viszonyok teljesen megváltoztak, az élelmicikkek 
ára túlságosan emelkedett s a megállapított díja
kért még a legszerényebb igényeket se lehet kielé
gíteni: kimondja a közgyűlés, hogy a városi kór
házban és a szegény- és menedékházban ápolt 
betegek és szegények napi élelmezési díját, folyó 
év január i-tői számítva, további intézkedésig s

Azok után, hogy letépte rólam a ruhát, 
fojtogatta a torkomat és léiig meztelenül össze
vissza rugdosva, megvérezve kitett az utcára; az 
egész világ szeme rajtam volt, forróra sütötte 
arcomat a gúny. a szégyen és máig sem evickéltem 
ki a megvetés mocsarából. Pedig ártatlan voltam, 
higyje el, hogy az voltam. Nem hiszi? Feljelen!

— Nincs rá felelet: oly gyarló a kérdés.
Es mégis igazam van. Sokáig magam is

azt hittem, bűnös vagyok, amig aztán tudatára 
nem ébredtem mindannak, ami egy asszony olyan 
cselekedete mögött van, aminői én is elkövettem. 
Ártatlan vagyok, mint velem együtt sok más rossz 
asszony.

Azért jött ide. hogy filozofáljon V
— Azért jöttem ide, mert kívánkoztam ma

gához Mert én is unatkozom olt kint a zajos
ságban, a város zűrzavarában, mint ahogy maga 
unatkozik ebben az egycdülvalóságban. Azért 
jöttem ide, inért meg akartam borzongani a maga 
meglepetésein, azon a dühén, hogy újra látni fog: 
meri úgy éreztem és érzem most is, hogy be 
fogja fejezni az őrület müvét, amelyet akkor 
— ki tudja, miért és hogyan — félbehagyott; 
hogy halálra fog kínozni, meg fog ölni.

A férfi mindezt hátrakulcsolt kezekkel hall
gatta, fel s alá járva a szobában. Száraz meg
vetéssel a hangjában, jegyezte meg:

— Olcsó hisztéria! . . Nem vagyok gyilkos.

egyelőre a háború tartam ára, személyenkint 80 
fillérben, az irgalmas-nővérek napi ellátási díját 
pedig személyenkint 1 K-ban állapítja meg.

Blahúl István Selmecbányái lakos a városi 
tanács véghatározata ellen a közgyűléshez fellebbez 
s a Yajtava és Jam nata nevű föld 19. részének 
a bérlete alól való fölmentését kéri. A közgyűlés, 
bár a bérlő a kérdéses földet 1921. október 31-ig 
vette bérbe, tekintettel azonban arra a körül
ményre, hogy a bérlő súlyosan megsebesülve jött 
haza a harctérről s a földművelésre képtelenné 
vált. a kérést teljesíti s a nevezeti földrész bérle
tétől 1914. november 1-től fölmenti. Az ingatlant 
a város veszi át házikezelésbe.

Gonda János Selmecbányái lakos a Szábl- 
féle ház bérösszegének a leszállítását kéri. A köz
gyűlés a kérelmet nem teljesíti.

Joerges Ágost Selmecbányái lakos a vihnye- 
fürdői üzleti helyiségnek tovább' 3 évre való bér
beadását kéri. A közgyűlés a kérést teljesíti, a 
Yihnyefürdőben levő könyvkereskedői üzlethelyi
séget további 3 évre, 1917. végéig, évi 200 K 
bérért újból bérbeadja s a tanácsot a további 
intézkedések megtételére utasítja.

Mi vár reánk 
a háború után?
Amint béke idején számolni kell a háború 

eshetőségével, épúgv meg kell minden előkészü
letet tenni a háborúban a békére.

Nem hiábavaló tehát azoknak a feladatoknak 
a számbavevése, amelyek Európa élethalálharcától 
feldúlt közállapotainknak rendes medrükbe való 
visszaterolődésük után reánk várakoznak.

Tántoríthatatlan a bizalmunk, hogy hadsere
günknek és szövetségesünk hadseregének minden 
képzeletet felülmúló vitézsége meghozza szá
munkra a végső győzelmet. Ebben egyetlen m a
gyar ember sem kételkedik. De a hazafiúi erény, 
még ha a háború eddigi eseményei bőllevonl követ
keztetések támogatják is, a közgazdász szemében 
nem lehet kizárólagos bázisa a számításnak, mert 
ha a feladata magaslatán akar állani, minden es
hetőségre elő kell készülnie.

Bármilyen legyen is azonban közgazdasági 
szempontból a háború kimenetele, minden erőn-

— Pedig megcsaltalak; nem egyszer, sokszor: 
nem egy férfival, többel !

Nem haragszom többé.
Most már az asszonyon vett erőt a düh. 

Megragadta a férfi kezét és gyengédtelenül rántott 
rajta egyet.

Hál ki vagy le? — kiáltott rá !  Ki 
vagy te, hogy igy tűröd a gyalázatot, melyet a 
szemedbe vágnak? Mért állsz itt nyugodtan és 
szomorúan, minden emberi felháborodás nélkül, 
amikor ember voltodon ejtenek nagy sebeket ? . 
Mert, ha tudnám, hogy nem szeretsz ma is úgy, 
mint szerettél egykor, értenélek . . .  De . . .

A férfi nyugodtan mosolygott. Egy ideig 
tűrte, hogy az asszony szikrázó tekintettel nézzen 
rá és szorítsa a csuklóját, majd gyengéden o(b 
vezette az ablakhoz és igy szólt:

— Nézz oda ki ! A hegyekről nyúlós, sűrű 
csend sompolyog le. Mintha most rendezkednék 
be az élet örök békességre. És amott van a falu: 
magányos lámpalángok pislognak ki a házakból; 
egyikük sem törődik a másikkal, a sárga fényük 
nem szivárog egymásba; egészen különváló az 
életük, mint azoké, akiknek világosságot adnak. 
Lásd, itt nem tud megteremni a gonoszság, mert 
az ember, amig egyedül van, ember és jóságos. 
A tömeg, a társadalom, az emberek összessége 
az, ami bűnös és gonosz.

Az asszony értelmetlenül nézett rá.



kot meghaladó mértékbeli kell dolgoznunk, mun
kálkodnunk, hogy helyrehozhassuk azokat az anyagi 
veszteségeket, melyeket a háború okozott. Ne 
ámítsuk magunkat: jelentékenyek az anya 
tőségeink. Vannak olyanok, melyeket pénzzel pó
tolni nem lehet s itt elvesztett fiainkra, csak mint 
az első időben alig pótolható munkaerőkre gon
dolunk.

Már a háború alatt elvont munkaerő is igen 
nagy veszteség, különösen a mezőgazdaság torén. 
Számolnunk kell tehát azzal, hogy a legközelebbi 
termés az átlagos mögött fog maradni, mert, 
megfelelő munkaerő hiányában, nem lehet a föl
det úgy megművelni, mint a béke esztendeiben.

Az ipar is hosszú ideig meg fogja sínyleni 
a mostani rendkívüli viszonyokat. Az iparra, né
hány iparág kivételével, igen kemény munka vár, 
hogy ismét föllendülhessen. Klcintén nem sokkal 
jobb helyzetben lesz a mezőgazdaság és az ipar 
segítőtársa: a kereskedelem sem, mivel a műkö
dése szerves Kapcsolatban van az említett köz- 
gazdasági ágakkal.

Nyilvánvaló tehát, hogy a haza minden dol
gozó polgárára nagyobb és fokozottabb munka vár 
a háború után. Mindenkinek többel kell dolgoz
nia, ha azt akarjuk, hogy közgazdaságun k a régi 
kerékvágásba zökkenjen vissza. Fokozottabb mér
tékben kell már dolgoznunk most is. a háború 
befejezése előtt is. mert minden elhenyéll munka
óra hónapok, sőt esztendők munkájával is alig 
lesz később pótolható.

A katona a haza szabadságát védelmezi: a 
polgárnak a haza életerejét: közgazdaságát kell 
megvédenie. Csakis akkor jó hazafi, ha ezt a köte
lességét ép oly híven, épen oly bu jósággal telje
síti, mint a katona, aki a hazáért életét, vérét 
is kész feláldozni.

1915. április 18.

j-1 1 p  E K.
A rokkantaként.

A hősköllemények korát éljük.
Min /in  napnak megvan a maga éposza és korunk

— Mi ez? - szólt. — Most maga filozofál? 
Ks mi köze ennek mihozzánk?

N ézd! folytatta zavartalanul a férfi. 
— Békesség lakik a hegyekben, az egész széles 
nagy völgyben és békét lohol ennek a háznak 
minden gerendája. A határon pedig egymást 
gyilkolja a tömeg, mert a magányos emberi ki- 
velkőzlelle magából a beteg lelkesedés abban a 
pillanatban, amikor a tömeg életre mozdult meg. 
A magányos ember békeszeíölő és gonosz szen
vedélyek nem uralkodnak rajta. A város, amelynek 
tömegtársadalma magához tapasztja az embert, 
ezért nem ösmeri a békességei, a kedélyek nyu
galmát. A város szüli a bűnt, a szerelmi szenve
délyek sorvasztó tüzel, a kegyetlenséget, a gyilkos
ságot és a soha meg nem bocsátást. Kn kihúztam 
magamat a tömeg hatása alól, magányos em brr 
ettem, ember ' I zéi t m< gb< c s »tok neked I izéi t 

nem öllek meg, ha vétesz a lelkem nyugalma 
ellen, még ha szeretlek is. Felfedeztem a nagy 
t .lkot, az örök igazságot: az ember, az egyedid

dé ember, jó. a nagy tömeg, az emberek összes
sége gonosztevő.

Elhallgatott és diadalmasan nézett végig az 
asszonyon.

— Most pedig — folytatta — itt maradhat, 
ha akar.

Az asszony csendesen fölemelte a szőnyeg
ről a sapkáját, a bundát, a tükörhöz lépett, ahol 
megigazította a hajfürtjeit, majd a férfi felé for
dulva, ásitást elfojtva, igy szólt:

— Nem akarok. Olyan ember, kedves ba
rátom, aki az örök titkot keresi és megtalálja a 
nagy igazságot, unalmas ember .

minden népe bámulattal csodálja a magyar 
nemzet hősiességéi.

\ ■ ek líráját a
sége ihleti meg és mint most a római tél- 
istenekről biMázzuk a klasszikusokat, az el
következő korok generációi a mi katonáink
ról zengő költeményeket szavalnak majdan. 

Az idő eltünteti élethalálharcunk hatalmas tónu
sait Szimbólummá nemcsulve, históriai fény
ben fog ragyogni időtlen-időkig.

Nekünk azonban, akik ezt a csodás történelmet 
csináljuk, a büszke önludat eszmei gyönyö
rűségén kívül a valóság minden gyötrelmét 
is el kell szenvednünk, úgy, ahogy a háború 
reánk zúdilja.

A diadalének akkordjaiba disszonáns hangok is 
vegyülnek. A sebesültek jajgatnak. Az özve
gyek zokognak. A rokkanlak panaszkodnak. 

A vért boksszá a szomjas föld. a nyomort és szen
vedést azonban nekünk kell megszüntetnünk. 

A kultúra két szervezetet adott az emberiségnek, 
hogy az élet terhét a közösség erőegyesítésé
vel megoszthassa. Az állam és a társadalom 
szervezetét. Erre a kél szervezetre szakad 
minden probléma, amelyet a háború felidéz. 
Ennek a két szervezetnek kell minden kér
dést megoldani, minden zavaró motívumot 
elrendezni. Az állam szervezetét most még 
az állam létének mogvédelmezése foglalja el, 
de a társadalmi szervezel már megkezdette 
bonyodalmakat elrendező munkáját.

Az állam és a társadalom jövőjét ezidőszorinl 
a legsúlyosabban terheli a rokkmü-flyy. 
Azoknak a hősöknek a dolga, akik a hazáért, 
az államért, a társadalomért küzdve, meg
rokkanlak, munkára képi.deliekké lettek.

Az Aii(jns3ta-cilcii>.i\\\U‘l)’ Anynszta  királyi herceg- 
asszony fövédőségéve! és l.iim/u/j Kihalómé 
igazgatásával a magyar társadalmat a háború 
terheinek könnyű elviselésére szervezi, kezébe 
vette a rokkantak ügyének intézéséi és or
szágos rokkanlalapot létesít.

A nagy cél felé május elsején teszi meg az első 
lépést. Budapesten május elsején fiisltclon- 
napol rendez. I’j öllel, érdekes és a nagy- 
idők szelleme: az áldozatrakészség és önmeg
tartóztatás érvényesül benne.

Az Auguszta-alap azzal a kéréssel fordul a fővá
ros közönségéhez, hogy ezen a napon ne 
dohányozzék, hanem azt. az összegei, amelyet 
naponként dohányzásra költ, adja a rokkant- 
alapnak. Aki jiedig egy napra sem tud le
mondani szenvedelméről, dohányozzék, de a 
rokkantakért fizessen füst-adót. Az Auguszla- 
alap 20, 50 filléres. I, 2. 5 és 10 koronás 
füst-adó passe-parloul bocsájl ki erre a célra. 

Május elseje eddig a tavasz örömünnepe és a 
szociáldemokraták agilációs napja volt. Az 
idén a háború rokkanljaié lesz! Az ország 
fővárosa példát mulat a vidéknek, amelyet 
az egész országnak követni kellene. Alakuljon 
minden városban, nálunk is. bizottság, amely 
a rokkant-alap javára rendezzen egy fiisllelen- 
napot. Hatóságaink lépjenek érintkezésbe az 
Auguszta-alappal a mozgalom egyöntetűsége 
érdekében.

A rokkanlak ügye országos ügy. A mozgalomnak 
országos jellegűnek kell lennie.

Horváth Kálmán polgárm ester szüle
tésnapja. II orcáik Kálmán  kir. tanácsos, Sel- 
mee- és Bélabánya szab. kir. bányaváros köztisz
teletben és szüreteiben álló polgármestere, folyó 
hó 15 1 n 1 i <■ 111 ( - ü elésének négy ven kil< ncod k
évfordulóját. Ebből az alkalomból, a város li.-zli- 
karán kívül, számos jóharálji é.- ismerőse I ;■ ti
ki jókivánalait a népszerű, teljes a hibásában és 
munkaerejében levő városfőnek.

Esküvő. Tóik Arisztid  földön tokos. oki. 
gazdatiszt, a herceg Mellornieh-léle uradalom

s  K I. M K C. I! A N V A I II I 11 I. A P

számlartója, Tólli lídspár  volt Selmecbányái vá
rosi tiszti főügyész és Ítélőtáblái bíró fia folyó 
hó 24-én tartja esküvőjét Halas Ilonkával, llalás  
Ihnjó ár. ügyvéd. Selmecbányái városi tiszti fő
ül gyész lesI vérhúgávaI.

Állásról való lemondás. A m, kir. föld
művelésügyi miniszter Kokolo Béla m. kir. ordő- 
mernükm az állaim szolgálattól, saját kérelmére, 
fölmentette.

Áthelyezés. A m. kir. földművelésügyi 
miniszter A’aijij Jenő erdömérnökgyakoriiokol 
Kolozsvárról Tekére helyezte ál s beosztotta az 
oltani erdőgondnoksághoz.

Kinevezés. Őfelsége, a király, a in. kir. 
igazságügy minis '.tér előterjesztésére. Jabhinozi/ 
Sándor  ipolysági járásbírói a VII. fiz. osztályba 
járásbíróvá nevezte ki.

Adományok a V öröskeresztegyletnek. 
A \ üröskeresztcgylet Selmecbányái választmánya 
javára az elinni! héten a Selmeci Népbank 20 
K-l. dr. Fodor Lászlóim S K-l. .laeger (ívnia la- 
níió. a nevenapjára való gyűjtésből, 16 K-l, dr. 
Kövessi Ferencné (a megvakult katonák részére) 
5 K-í. az ev. polgári leányiskola i.laeger Gyula 
tanító nevenapja alkalmából) 10 K-l. Bál. Ilont- 
bessenyü és Alsózsember közi-ég lakossága LLLíO 
K i adományozott. A szíves adományokat hálá
san köszöni a választmány elnöksége.

Halálozás. Vajai I,‘arasz llorm in , 
Ravasz Sándor volt főiskolai irodavezető testvér- 
húga. folyó hó 15-én, életének 60-ik évében, 
Zsarnócán elhinni. Koller János  m. kir. erdőin - 
nacsos a sógornőjét gyászolja a megboldogultban.

Hősi halál. Berlin in J. Albert m. kir. 
erdőmériiök gelelnoki erdőgondnok, a cs. és kir.
6. hegyitüzérezred póttartalékos tizedese, a déli 
harctéren szerzett súlyos betegségében, életének 
33-ik évében, házasságának 1 ti-ik hónapjában a 
rumai kórházban elhunyt. A megboldogultat, aki 

j a háború kitörése óla harcolt hősiesen a hazáért 
I és a királyért, a rumai r. k. temetőben helyezték 
i örök nyugalomra.

Kongresszus a Pénzintézeti Központ
ügyében. A I ’énzinlézelok ()rszágos Egyesülete 
Budapesten, »S’"r// Kálmán v. b t. I. elnöklésé
vel, folyó lm 7-én kongresszust tartott. A kon
gresszus tárgya a Pénzintézeti Központ megala
kítására vonatkozó indítványok egybevetése, hatá
rozati javaslat megszerkesztése s ennek a pénzügy
minisztériumhoz való fölterjesztése volt. A kon
gresszuson körülbelül 300 vidéki pénzintézet 
képviselője vett részt, akik a központ megalakí
tását és az általános revízió behozat..lát sürget
ték. Selmecbányáról Somos llni/ií, a Kereskedelmi 
és Hitelintézet ügyvezetője vett részt a kongresz- 
szuson.

Hősi halál. Jákobon Andor, a i4.
honvédgyalogezred egyéves önkéntese, elsőéves 
bányamérnükhallgató, a Selmecbányái ág. hitv. ev. 
líceumi főgimnázium volt növendéke, az északi 
harctéren kapott súlyos sebesülése következtében. 
20 éves korában, az aradi hadikórházban hősi 
halált hall. Holttestéi Selmecbányára szállítják s 
itt helyezik örök nyugalomra.

Közigazgatási bizottsági gyűlés. Sel- 
mec- és Bélabánya szab. kir. bányaváros közigaz
gatási bizottsága. HorniIh Kálmán kir. tanácsos, 
polgármester elnöklésével, folyó hó I í-én tartotta 
ápnli- havi rendes üléséi, .leien voltak: Arlhold 
Géza közigazgatási tanár-.'-, árvaszéki elnökhe
lyettes, Balás llúgó dr. tiszti főügyész, Halász 
Sándor kir. mérnök. Kegye Sándor kir. tanácsos, 
pénzügy igazgató. Kapp Jakab dr. tiszti főorvos. 
Lipesey Ervin dr. kir. fiiigyészhelyettes. IVilii Péter 
kir. tanfelügyelő, Szlancsuy Miklós város i j< yző 
és Vörös Ferenc Ih. városi főjegyző: továbbá: 
Farbaky István. Ilinulel Vilmos. Illuvalhy József 
•loerges Ágost. Os valdt Gusztáv és Bauebbauer 
•lózsel dr. választolt bizottsági tagok. Távolmara
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dását kimentette Jezsovics Károly vál. biz. tag. 
A bizottság, az egyes szakreferensek meghallga
tása után, folyóügyekei tárgyalt és felebbezéseket 
intézett el.

A fögdmná/iumok április 11-iki ünnepe.
A Selmecbányái kir. kath. főgimnázium és az ág. 
Iiilv. ev líceumi főgimnázium az idén is kegye
lettel ünnepelte meg az 1848-iki törvények szen
tesítésének évfordulóját. A kir. kath. főgimnázium 
ünnepe 12-én. a líceumi főgimnázium és a kerü
leti Csemez-tanítóképzőintézet közös ünnepsége 
pedig 15-én volt. A két intézel tanári kara és 
ifjúsága a puskaporoslorony melletti magaslatra 
vonult ki, hol, a Hiír nusz eléneklése után, Király 
KrnŐ igazgató mondott nagyon szép beszédet. 
Beszédében szólt a 48-iki törvényekről, az önvé
delmi harcról, a G4-—(>5-iki eseményekről, a ki- 
békílő-kisérletekről s végül, rátérve a mostani 
nagy idők eseményeire, buzdította az ifjúságot, 
hogy mindenképen legyen követője azoknak a 
hősöknek, akik a mostani élethalálharcban vérü
ket, életüket áldozzák a hazáért. A szép ünnep a 
Szózat elénoklésével végződött.

— Füsttelen nap. Az idei május elsején 
ne dohányozzék Selmecbányán senki. Adja az 
erre szánt összegei a rokkantak javára. A füsttelen 
nap rendezési technikájának a szempontjából szí
vesen áll az Auguszla-alap rendelkezésünkre. A 
füsttelen-nap jövedelmének 25% -át a helyisegé
lyezés céljaira fordíthatjuk. 75° '„-át pedig az 
Auguszla-alaplól kezelt rokkanlalapnak kell átad
nunk. Az önkéntes adózás országossá tételével 
olyan tekintélyes összeg gyűlne össze, hogy a 
közel jövő terhei lényegesen megkönnyebbülnének. 
A nemes célt Selmecbánya város hazafias közön
ségének a legmelegebb figyelmébe és a legmesz- 
szebb menő támogatásába ajánljuk.

K itüntetés. A hadseregfőparancsnokság 
Bakay Kálmán ár. Ili-ik honvédgyalogezredbeli 
tartalékos zászlósnak, Zsámbor Pál Selmecbányái 
ev. lelkész sógorának, az ellenség előtt tanúsított 
vitéz magatartása elismeréséül, az elsőosztályú 
ezüst vitézség! énnel adományozta.

Bányag’yakornoki kinevezések. A m. 
kir. pénzügyminiszter Krutkovszky Károly és 
Rács Lajos fémkohómérnüki, továbbá Lengyel 
József, Pallér Gusztáv, P nny i Imre és Steuer 
Simon bányamérnöki szakot végzett főiskolai 
hallgatókat ideiglenes minőségű bányagvakorno- 
kokká nevezte ki.

Jótékonycélú előadás ls tvánházán. Az
islvánházai Kalholikus Népkör husvét hétfőjén, a 
Yürüskeresztegylel javára, víg jelenetekkel és 
szavalatokkal vegyes háborús délutánt rendezett. 
Minden egyes szereplő kifogáslalanúl megállotta a 
helyéi s különösen kijutott az elismerésből a víg- 
jelenetekben szereplő gyermekeknek, akik közül, 
lehetséges előadásával, nem egy szerzett mulat
ságos perceket a hallgatóságnak. A háborús dél
után nagy sikere Vági Istvánná  tanítónő fáradt
ságot nem ismerő tevékenységének az eredménye. 
A jótékonycélú előadáson felülfizelell: Iminerblum 
Adél 806 K-1, Burghardl József 3 K-l, Arthold 
Géza, Dobó Sándor, Hlavalhy József. Horváth 
József dt\, Paduch Istvánná 2— 2 K-l. Keresztes 
Károly 1 K-l. Majerszky Mihályné 60, N. N. 80, 
Kocsis Pálné 40 fillért.

— Hősi halál. A liplóújvári m. kir. állami 
főerdőhivatal gyászlapon jelenti, hogy Jurán  
Miksa segéderdőmérnök. maluzsinai erdőgondnok, 
a 90-ik gyalogezred tartalékos hadnagya, a mull 
év december 13-án. az Ivla-Dukia közötti magas
laton vívott ütközetben hősi halált hall.

S lia sny  Ernő, Stiasny E. körmöcbányai 
pipagyáros fia. a galíciai harctéren kapott súlyos 
sebe következtében, 31 éves korában, a mára- 
marosszigeli hadikórházban elhunyt.

Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
Malyuga Zoltán alsókubini m. kir. pénzügyigaz

galósági számgyakornokot a XI. fizetési osztályba 
ideiglenes minőségű pénzügyi számtisztié n vezte 
ki s áthelyezte a Selmecbányái m. kir. bányaigaz
gatóság mellé rendelt számvevőséghez.

Az Ev. Nőegylet a hadbavonu ltakért. 
A Selmecbányái Evangélikus Nőügyiéinek, a had be
vonullak számára, az elmúlt héten adakozott: 
Bálik János 10 K-t, Joerges Henrietté 2 alsó
nadrágot, Künsztler Jánosné 1 inget, 5 alsónadrá
got, Málray Guszlávné 2 inget, 1 alsónadrágot, 
28 pár harisnyát, Pfeilmayer Cecília 20 dk gr. lé
pést, Szentistványi Cyulánó 5 inget, 3 alsónadrá
got, G pár harisnyát, 2 lepedői, üzv. Tuka Antalné 
41 dkgr. lépést. Dolgozott: Bánik Etelka, özv. 
Bernhardl Adolfné, Kachelmanu Linda, Krul
kovszky Erzsiké, Málray Guszlávné, Papp Istvánná 
és Stanga Hilda.

Vasgyáráért becserélt: Murancsan László 
1 aranygyűrűt, Murancsan Valéria 1 aranygyűrűt, 
3 arany törmeléket. Eddig összesem 424 vasgyűrűi 
cseréltek be.

Az Ev. Nőegylet eddig összesen 69G katonát 
látott cl meleg ruhaneművel.

— A Kereskedelmi és H itelintézet köz
gyűlése. A Selmecbányái Kereskedelmi és Hitel
intézet r. 1., Horváth K álm án  kir. tanácsos, 
polgármester elnöklésével, folyó hó 11-én tartotta 
évi rendes közgyűléséi. A közgyűlés megelégedés
sel vette tudomásul, hogy az intézet a háború 
alatt is szépen megfelelt hivatásának. Részvényen- 
kini 5° 0-os osztalékot állapított meg, több, mint 
3° 0-ol pedig a tartalékalapra lelt félre. Az el
nöklő polgármester külön kiemelte, hogy az inté
zetnél jegyzett hadikülósönnek háromnegyed részét 
készpénzben fizették le s ez a körülmény annál 
örvendetesebb. mert a jegyzés a betétösszegnek 
mintegy 20° 0-át telte ki. Ezért a vezetőség elis
merést érdemel. Az elnök indítványára a hadba- 
vonull igazgatósági, felügyelőbizottsági tagoknak és 
tisztviselőknek a neveit jegyzőkönyvben örökítette 
meg a közgyűlés; ugyancsak jegyzőkönyvben örö
kítette meg az elhunyt L índm ayer  János  rendőr
kapitány. felügyelőbizottsági tag érdemeit is.

Tandlich Ignác dr. városi tb. tiszti főorvos 
indítványára a tagok Horváth K álm án  kir. ta
nácsos, polgármesternek, a közgyűlés tapintatos 
vezetéséért, teljes elismerésüket fejezték ki.

— Élelmiszeradomány-g-yüjtés a Selmec
bányái Vöröskereszteg-ylet ja v á ra . Azok a 
mizériák, melyek Selmecbányán az élelmiszerek
ben mutatkoztak, nagy gondol okozlak a Selmec
bányái Vöröskeresztegyletnek, mert a sebesült és 
beteg katonákat, a lakosság jótékonysága és áldo- 
zalrakészsége mellett is, alig tudta élelmiszerekkel 
ellátni. Ilyen körülmények közölt jutott Zóloniy 
Im re tb. városi tanácsos, erdőinesler, az Egyesü
let titkára arra a gondolatra, hogy a Selmecbánya 
közelében levő termékeny vidéken élelmiszcrado- 
mányokal. gyűjtsön a sebesült és beteg katonák 
számára. Az előzetes intézkedés után folyó hó 
11-én, Meskó Ella és Bacliraty Vali önkéntes 
ápolónőkkel, Greschó A ndrás  erdőőrrel és Dénes 
Pál őrmesterrel három kocsin lement Bálba, 
Hontbessenyőre, Zsember és Elesfalu községekbe, 
hol a gyűjtés igazán nem várt fényes eredmény
nyel végződött. Mintegy nyolc szekér élelmiszeri 
gyűjtöttek. Az adományokat ma még nem tudjuk 
részletezni s csak nagy átlagban jelezzük, hogy 
az adományok közölt van: 40—50 zsák burgonya, 
több zsák liszt, 3 - 4 méter mázsa bab, borsó és 
lencse, több, mint 2000 tojás, t métermázsa füs- 
löllhús, lő sonka, azonkívül zsír. lekvár, szappan, 
paradicsom. 33 kenyér, kalács, fehérneműek, lepe
dők slb. és 133 40 K készpénz. A gyűjtött élelmi
szerek értéke meghaladja a 2000 K-t.

Nagyon természetes, hogy ez a fényes ered
mény csakis az oltani közigazgatási hatóságok, 
elöljáróságok és lelkészek lelkes támogatásával 
volt elérhető. A Vöröskereszlegylel Selmecbányái

választmánya hálás köszönetét mond érte Je
szenszky Jánosné  úrnőnek, a báli járás főszolga
bírójának, Jeszenszky János  báli ev. lelkésznek, 
Dénes Béla plébánosnak, H ornyacsek Béla  föld- 
birtokosnak, Breszlyánszky Alajos erdésznek, 
Kissely József körjegyzőnek, az említett négy 
község elöljáróságának s lelkes, jószívű lakossá
gának.

Meghaló és lélekemelő volt, amint azok az 
egyszerű, szegény emberek összehordlák adomá
nyaikat, kegyes, jó szívvel áldozva a katonáknak 
jóformán utolsó nélkülözhető élelmicikkeikel. 
Tanulhatna tőlük sok gazdag, vagyonos ember, 
akik aránytalanul csekély vagy semmi áldozattal 
sem járulnak a nemes és hazafias ügy előmoz
dításához

Megemlítjük még, hogy a gyűjtés, az idő 
rövidsége és kellőszámú szekér hiányában, nem 
volt befejezhető s hogy csak 2 szekér élelmiszeri 
hoztak haza, a többit Bálban raktározták. A 
gyűjtés részletes eredményét lapunk jövő számá
ban közöljük.

— Erdészeti áthelyezés. A m. kir. l'öldmű- 
' velésügyi miniszter W ény János  erdőmérnököt 
; Bogarasról a Csíkszeredái erdőhivatalhoz. Zsom

bort/  Ignác erdőmérnökgyakornokot pedig Székely- 
udvarhelyről a fogarasi állami erdőhivatalhoz he
lyezte ál.

— Újabb sebesültek Selm ecbányán. Folyó 
hó 11-én újabb 53 sebesült katona érkezett Sel
mecbányára. Közöttük 22 nehéz sebesült. A kato
nákat a vasúti állomáson, Tandlich Ignác dr. 
tb. tiszti főorvos vezetésével, az önkéntes beleg-

! ápolók fogadták s a várótermekben pompásan 
megvendégelték őket. Wagner Kálmánné, Deutsch 
Zsigmondné, Ernsl Zsigmondné, Klein Jakabné, 
Bírnák Gyula, (loldberger Mór, Strausz Sándor, 
Hornyacsek István, Engel Zsigmondné, Sláhl .1., 
Bárok Ferenc, Singer Miksa szeszkereskedő, Weisz 
Ignác, Balázs János, Muzsik Gyula, Wetzler M.-né, 
Ováry Dezsőné, Günzl Erzsébet, Brust Ádám, 
Müller József és a gázgyár kenyerei, cukrot, 
túrót, szalonnát, pogácsát, teát, hideg húst, ciga
rettát és szivart adlak össze s bőven ellátták hős 
katonáinkat. A megvendégelés után a városba 
szállították a sebesülteket s közülük tizenhármat 
a bányászkórházba, tizennégyet a városi kórházba, 
huszonhatot pedig a Vöröskereszlegylel szükség
kórházaiba helyezlek el. A beszállításukra ingyen 

i kocsikat adott a város, a bányakincslár, a Brislol- 
szálló, Míschák Pál, a légszeszgyár, Jiihn Vilmos, 
Barna Danó, Kachelmanu Károly és Ilofszky J.

— Adományok a kórházaknak. A Vörös- 
keresslegylet Selmecbányái szükségkórházainak, 
a sebesült és beteg katonák számára, az elmúlt

; héten a következők adományozlak: Káldisch B. 
felvágottat, kenyeret, zsemlét, Brodnyánszky J.-né 
8 I. tejel, Boleman Gézáné 5 I. tejet, 1():' 4 kg. 
nullásliszlet, Baán Elemérné 2 tál pogácsái, I 
fazék káposztát, Joerges Henrika 3 1. tejet, Kácha 
Katalin 1 cs. tépést. Faller Iri 100 cigarettát, 3 
fésűt, 1 fogkefét, dr. Fodor Lászlóné 8 K t. Gönczy 
Endréné 3 K-l. Bélabányáról: Lumnitzer Mihály, 
Dobák Pál 7—7, Anlosik András G, ifj. Gyuricza 
János, Lalik Pál 5—5, Minka Jánosné, Czibula 
Vendel, id. Gyuricza János, Dobák Márton, Laj- 
csiák János, Puskár János, Sztrelecz György, 
Benyó János, őzv. Lukács Jánosné, Kapuszta J.. 
Kusik Jánosné 2—2, Gyuricza Máté l 1/*, llerlin- 
ger Mihály, Kullik Pál, Hrncsiár Katalin, Pivarcs 
Béla, Mucha Ignácné, Slefanka Jánosné, Jaskó J., 
Javorszki Antal, Halaj János, Floch István, Krum- 
louszki János, Longauer József, Bariké János, 
Duplák András, Duplák György, Duplák János, 
Mojzsis Jánosné, Ilankovits József, Pájerszki J., 
Schneider József 1 — 1 1. tejet.

A városi kórháznak: a Vöröskereszlegylel 
200 tojást, fél zsák babot, Horváth Kálmánné 
I. tejel, Humán Dániel 20 tojást, Wetzler Mórné
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3 kg. cukrot, 1 kg. kávét, 1 doboz pótkávét, 1 üveg 
paprikasalátát, Engel Zsigmondné 2 csomag teát,
1 üveg rumot, 2 doboz süteményt, 2 kg. cukrot, 
50 narancsot.

A in. kir. bányászkórháznak: Laszkáry 
Gyula 20 K-t, Engel Xsigmond 1 */* kg. emenlhali 
sajtot, 2 üveg likőrt, 8 kg. kenyeret, Siposs F. 5 
kg. túrót, Hiindel Vilmosné kétszersültet.

— Alsózsember és Elesfalu adom ányai a 
V öröskeresztegyletnek. A Vürüskeresztegylet 
Selmecbányái szükségkórházaiban ápolt sebesült 
és beteg katonák számára adományozott: Alsó- 
zseinberről: Bugyi Bertalan, Kaszás Károly 1—1 
K-t, Mercenik György 1 szakajtó burgonyát, 5 
tojást, 1 tábla szalonnát, id. Dreveni Mihályné 40 
f-t. Kollár György 20 f-t, 4 tojást, Odrán János
2 tojást, Samen Samu 2 tojást, l 1. babot, ifj. 
Dreveni Mihályné 4 tojást, Kopanica János 2 
merő burgonyát, Samen Pál 4 tojást, V* 1. babot,
5 kg. burgonyát, Vrecnik Pál 10, Vrecnik Mihály
6 tojást, Laczki Mihályné 1 kosár és l szakajtó 
burgonyát, 6 tojást, 1. drb. szalonnát, Markó 
Márton 4 tojást, Kolik János 1 szakajtó burgo
nyát, 1 drb. szalonnát, 1 1. babot, Kovács Józsefné 
1 1. babot, 4 tojást, 40 f-t, Melis Samu, Szalinka 
Jánosné 60—00 f-l, Nyilas Mihályné '/, 1. babot,
3  tojást. Nemecz Samu 5 tojást, 1 kosár burgo
nyát, Simkovicz Jánosné ’/2 kosár burgonyát, 2 
tojást, Vietnik János bíró 10 tojást, 5 1. lisztet,
1 kenyeret, Uudnay Béla 40 K-t, Schultz Miksa
2 koronát.

Elesfaluról: Ehrlich Józsefné 0 tojást, Gsa- 
vojecz József 10 tojást, 8 kg. lisztet, Franya Já
nos 1 kosár burgonyái, 1 kenyerei, 3 liter tejet 
14 tojást, Gunár Mihály és neje 1 kosár burgo
nyát, 1 1. lencsét, 3 tojást, id. Kovács Pál 3 liter 
babot, 10 tojást, Gunár Pálné 1 szakajtó burgo
nyát, 5 tojást, 1 kenyeret, Novak András 3 liter 
babot, l tál lisztet, 1 kas burgonyát, Kostyur Pál
1 tál babot, 5 tojást, Pilnik József 3 liter babot, 
Kovács János 1 tál lisztet, 1 tál lekvárt, Laczki 
Márton 1 szakajtó lisztet, 1 kas burgonyát, Pis 
János 1 tál lisztet, 4 tojást, 1 kas burgonyát, 
Gunár János 1 szakajtó burgonyát, 1 4 kg. szalon
nál, Jakupcsal Pál 1 kenyerei, 3 1. babot, 6 tojást,
2 kolbászt, l tányér lekvárt, 1 drb. szalonnál, 
Szial Pálné 1 szakajtó babot, 1 drb. szalonnát, 
Kovács György l kenyerei, 1 kg. zsírt, 5 tojást, 
ifj. Kovács Pál l kosár burgonyái, 4 kg. lisztet, 
10 tojást, Koslur János 1 tál lisztet, 1 kenyeret, 
1 kosár burgonyát, Filyka Pál 3 1. lisztet, 1 son
kát. Plachki Jánosné 10 tojást, 2 I. babot, Novák 
Jánosné 1 kenyeret. 1 kosár burgonyái, 15 tojást, 
Koslur József 1 kenyeret, 2 1. babot, Gonda Pál 
1 kenyeret, 1 kg. zsírt. 1 kosár burgonyát, 4 liter 
lisztet, ifj. Kovács Samu 5 I. lisztet, 8 tojást, id. 
Kovács Samu 1 kas burgonyát, 5 I. lisztet, 6 
tojást, Pelruska N. 7 tojást, 1 szakajtó burgonyát, 
Süket János 10 tojást, Kútra János 10 1. lisztet,
4 tojást, Kopavicza János 4 I. lisztet, 1 szakajtó 
burgonyát, Fábri Mártonná 2 I. lisztet, 6 tojást. 
Gonda Jánosné 5 1. lisztet, 4 tojást. Kovács S.-né
5 1. lisztet, 8 tojást, Pivarcsi N. 1 I. lencséi, 4 
tojást, Fityerka János 1 kas burgonyát, 1 kg. 
szalonnál, 2 kg. lekvárt.

A végleg-es hadikölcsönkötvények ki
szolgálta tása. Értesülésünk szerint a végleges 
hadikölcsönkötvények kiszolgáltatása már e hó 
eleje óta folyamatban van. A pénzügyminiszter 
különös súlyt vet arra, hogy az aláírók a folyó 
hó végéig a szelvényekkel ellátott végleges köt
vények birtokában legyenek s minden intézkedést 
meglett arra nézve, hogy ez be is következzék. 
És, habár a kötvények kiadása az aláírási he
lyekre, a jegyzések rendkívüli nagy számánál 
lógva, igen nagy munkál ró, előreláthatólag rövid 
idő alatt az összes ideiglenes elismervényeket ki 
fogják végleges kötvényekre cserélni, úgyhogy az

aláírók a május hó 1-én lejáró szelvényeiket kellő 
időben beválthatják.

— Bő gabonaterm és várható , de kevés 
lesz a  hús, te j és főzelék. Az ország alkalmas 
területét gabonával vetettük be, elegendő munkás
kéz áll rendelkezésünkre s igy jó és bő termésre 
van kilátásunk.

Nehézségek ma is főleg azért vannak, mert 
igen nehézkes a szállítás. Gabona vai elég. A 
legtöbb azonban vasúti és hajóállomásoktól távol
eső vidéken s ínért kevés a szekér, ló: fuvarozása 
lassan megy. A vasút pedig úgy igénybe van 
véve, hogy a szállítást a kellő gyorsasággal nem 
intézheti.

Szerencsénk, hogy nálunk érik leggyorsabban 
a gabona s igy sokkal hamarabb lesz búzánk, 
mint akár Ausztriának, akár Németországnak. 
Ebből az első hozadékokból semmi sem fog 
magánkézbe jutni, mert az első termési ered
ményből a hadsereg, kórházak s városok szükség
leteit fedezik s a legnagyobb valószínűség szerint 
az egész termést rekvirálni fogják.

A friss főzelék- és zöldségfélékben sokkal 
kisebb lesz a hozadék, mint máskor. Megműve
lésük ugyanis nagyobb s több munkát igényelt 
volna s most, a munkáshiány idején, ez alaposan 
lefokozta az eredményt. A zöldség és főzelék 
tehát előreláthatólag változatlanul drága lesz.

Nem javulnak a viszonyok a lejnél sem. 
Kevesebb a tehénállomány s rosszak a szállítási 
viszonyok s minél inkább beáll a meleg időjárás, 
annál kevésbbé lehel a távoli, kitűnő tejtermelő
vidékekről szállítani, bár a hűlőkocsik számát 
emelték. Nagy baj az is, hogy az ungi, beregi, 
sárosi, máramarosi pompás tehenészeteket tönkre
tette az orosz veszedelem, a szlavóniait pedig a 
szerb. A tejmizériák nem igen fognak enyhülni. 
Emelkedni fog a baromfi, tojás és hús ára is. Ez 
évben ugyanis két és negyed millió marhát öl
tünk le, egy millióval többet, mint máskor. Marha- 
állományunk jelentékenyen csökkent. Sok kellett 
a hadseregnek, a konzervgyáraknak, de sokhelyt, 
a nagy árak miatt, eladták az állományt, nem 
gondoskodtak a pótlásról; kárpáti, szlavóniai állo
mányunk kipusztult és a galíciai s bukovinai el
pusztult. Legkevésbbé pusztult a sertés és a juh, 
de ez a marhái nem pótolhatja.

— Tilos a jövő term és adás-vétele. A 
kormány a folyó hó 9-én életbeléptéiéit rende
lettel tiltja és érvényteleníti a jövő évi termés 
adás-vételét. A rendelet szakaszai ekként hang
zanak: 1. §. Tilos és semmis az olyan szerződés, 
amely a magyar szent korona országaiban az 
1915. évben betakarítandó következő mezőgazda- 
sági terményeknek, úgymint búzának, rozsnak, 
kétszeresnek, árpának, zabnak, tengerinek, hüve
lyeseknek, repcének, olajmagvaknak és burgonyá
nak átalányban történő vagy az ily termés remé
nyének meghatározott áron való adás-vételére 
vonatkozik. Ez a tilalom a fentebb fel nem sorolt 
mezőgazdasági és kertészeti terményeknek, külö
nösen a bornak és a gyümölcsnek adás-vételére 
nem terjed ki. További intézkedésig tilos ezeknek 
a mezőgazdasági terményeknek előre eladása és 
vétele is. Az ennek ellenére létrejött ügyletek 
semmisek. A rendelkezések kiterjednek a búza, a 
rozs, a kétszeres, az árpa, a zab és a tengeri 
összes őrleményeire is. Aki e tilalmat megszegi, 
ily tiltott ügyletet közvetít, vagy megkötésében 
közreműködik, kihágást követ el és amennyiben 
cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá 
nem esik, kél hónapig terjedhető elzárással és 
halszáz K-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetik.

A burgonya árának  befizetése. Mivel 
a községi bíróságnál előjegyzett burgonya ideszál- 
litására nézve a földművelésügyi minisztérium 
már intézkedett és mivel a szállítmányokat csak 
utánvétellel lehel kiváltani, a város tanácsa olya- 
ténképen határozott, hogy a burgonya árát e hó
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20-án, 21-én és 22-én kell befizetni. A vetőbur
gonya árát a városi számvevőségnél, az evésre 
szolgáló burgonya árát pedig a községi bíróságnál. 
A város 1100 raétermázsa burgonyát rendelt, ille
tőleg jegyeztetett elő.

— Pályázat a Selmecbányái tanitóképző- 
intézetbe. A Selmecbányái ág. hitv. ev. lanitó- 
képzőinlézet I. évfolyamába az 1915/6. iskolai 
évben olyan épleslü és ép érzékszervekkel biró, 
egészséges tanulók vehetők fel, akik a tanítói pá
lyára alkalmasak s akik a folyamodás évének 
június havában 14-ik életévüket már betöltötték 
s ugyancsak e hónapban 18 évnél nem idősebbek 
és akik hitelesen igazolják, hogy a felső népiskolát, 
vagy a polgáriiskolának, reáliskolának, gimnázium
nak négy alsó osztályát sikeresen elvégezték.

A tandíj egész évre 24, élelmeződíj 200, 
nyugdijillelék 12, könyvtárdíj 2, gyógykezelési díj 
2, szlöjd-dij pedig 3 korona.

Szegénysorsú és jómagaviselelü növendékek 
tan- és élelmeződijelengedésben részesülhetnek és 
a szükséges tankönyveket az intézet könyvtárából, 
használatra, kölcsönkapják.

A folyamodványokat, anyakönyvi kivonattal, 
megelőző évi iskolai bizonyítvánnyal, egészségi 
igazolvánnyal és újraoltási bizonyítvánnyal fel
szerelve, május hó 31-ig az intézet igazgatóságához 
kell benyújtani.

— Főhercegek a  harc téren . »Dinasztiánk 
a haza védelmében« címen a legközelebbi napok
ban érdekes tartalmú könyv jelenik meg. Szer
zője Gáspár Artúr dr. miniszteri osztálytanácsos, 
aki, mint hivatalos kiküldött s ilyen minőségben 
a cs. és kir. hadisajtószállás magyar csoportjának 
vezetője, a hadjárat kezdete óta a múlt év októ
beréig a hadisajtószálláson, azóta pedig a had
sereg főparancsnokságának székhelyén sok érdekes 
és emlékezetes benyomást szerzett és tapasztala
tokat gyűjtött. Ezekről szól a könyve, mely, ki
rályunk legfőbb hadúri tevékenységén kezdve, 
novellisztikus formában mulatja be — hiteles 
adatokkal és részletekkel — a háború eseményei 
keretében valamennyi, a haza védelmében cselek
vőén résztvevő főherceget és főhercegnői. Minde- 
nikről külön fejezet szól. A jellemrajzok és az 
elsőrendű hitelességű forrásokból vett adatok és 
harcleirások keretében sok jellemző mozzanattal 
világítja meg a szerző katonáink csodás hősies
ségét és báinulalraméltó lelkesedését. Minden 
fejezethez, mint műmelléklelek, érdekes mélynyo- 
malú, művészikivilelü képek, kevés kivétellel 
eredeti harctéri felvételek csatlakoznak. A könyv 
az Athenaeum kiadásában jelenik meg s ára 
fűzve 4 korona 80 fillér, kötve 6 korona lesz. Az 
Athenaeum a szerző tiszleleldijából minden eladott 
példány után a bolti ár 100 0-át a Magyar Szent 
Korona Országai Vöröskereszlegylelének utalja ki. 
A könyv kapható lapunk kiadóhivatalában.

— Gyóni Géza versei. Az Országos llad- 
segélyző-Bizottság kiadásában a jövő héten jelenik 
meg Gyóni (Áchini) Géza .. kengyel mezőkön, 
tábortűz mellett" című háborús verskötete, mely 
a przemysli várőrség magyar csapatainak hóna
pokon keresztül lelkesítő olvasmánya volt.

A repülőgépen kikerüli egyetlen eredeti 
példány lehelő hű utánzatát s az azóta kirepült 
költeményeket tartalmazó kötet ára I korona s 
kapható az Orsz. Hadsegélyző-Bizottság jelvény
irodájában (Országháza, I. kapu) s a Budapesti 
Hírlap kiadóhivatalában. (Vili.. József-körút 5.) 
Az előfizetések leggyorsabban eszközölhelők a 
Budapesti Hírlap B. T. igazgatósága útján (Vili., 
Hökk-Szilárd-u. 4.). melynek nyomdája a kötelet 
készíti. A bizottság célja, hogy a Przemyslben 
10,000-nél több példányban missziót teljesítő 
kötet, melyből egyes költemények, fővárosi és 
vidéki lapokban megjelenve, közérdeklődést kel
letlek, itthon is elterjedhessen, lelkesítő s jótékony 
munkál végezhessen. Arra is kiválóan alkalmas ez
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a háborús verskötet, hogy a közönség a csatatéren 
s a kórházakban levő katonáinkat olvasmánnyal, 
szép emlékkel ajándékozza meg.

M agyarok nagyasszonya, segíts minket. 
Ez a fohász kél minden magyar ajkon most, az 
1914— 15. évben dúló világháború rettenetes 
hánytorgalásai közben. Ks ezl, ezt a régi magyar 
fohászt örökilelle meg Lukácsy l.ajos neves 
szobrászművész egy másfél arasz nagyságú, dombor
művű plaketten, amely kis helyre, művészi elren
dezésben állította be két oldalon a fegyvere mel
lett álló két katonát, amint a feltűzölt szurony 
markolatán, összekulcsolt kézzel, áhitalosan for
dulnak a középen lévő szűz anyához és a kis 
Jézushoz, — régi magyar hitünk, bátorságunk és 
honszerelmünk jelképe gyanánt. Az örök magyar 
dicsőség e remek emlékét most sokszorosítják, 
hogy olcsón jusson e különben is megindilóan 
kedves szobadíszhez a közönség. Előjegyzéseket 
elfogad a szobrászművész: 1.. Yárkerlbazár.

C.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
9601/Eln. sz. M. kir. belügyminiszter.

Körrendelet.
Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóság 

első tisztviselőjének.
Bosznia-Ilercegovina katonai kormányzójától 

vett értesítés szerint a balkánhaderők cs. és kir. 
hadsereg főparancsnoksága akként rendelkezett, 
hogy a hadseregkörzet egész területére nézve, 
tehát Bosznia-Hercegovina és Dalmácia területére 
kitérjedőleg is megtiltotta, hogy az ottlevő katonai 
személyeket hozzátartozóik, feleségeik vagy egyéb 
rokonaik és ismerőseik meglátogathassák. Mint
hogy pedig e rendelkezés következményekép a 
katonai személyek hozzátartozói még ha eljutnak 
is az említett országok haláráig, onnan vissza
térni kénytelenek, felhívom Polgármester Urat, 
hogy ezt a tilalmat tétesse a törvényhatóság egész 
területén közhírré, egyben utasítom a rendőrha
tóságokat, hogy jelzett célból, a megjelölt orszá
gok területére szóló vasúti igazolványokat ne 
állítsanak ki.

Budapest, 1915. március hó 17-én.
Sándor.

9941,1915. cin. sz. M. kir. belügyminiszter.

Körrendelet.
Orosz-Lengyelország okkupáit területére váló uta

záshoz szükségelt utazási igazolvány.
A cs. és kir. hadseregfőparancsnoknak 1915. 

évi február hó 15-én kelt rendelkezése szerint 
Orosz-Lengyelország megszállott (okkupáit) 
területeire való utazás csupán szabályszerű iga
zolás alapján van megengedve. Igazolásul csakis 
a m. kir. minisztérium 1915. évi január hó 16-án 
285. M. E. sz. alatt kiadott rendelele (B. K. 1915. 
évf. 31. lapon) szerint kiállított, arcképpel ellátott, 
a megszállott területre való utazásra szóló, az 
utazás célját és végpontját feltüntető, a hadsereg
főparancsnokságtól, főhadtápparancsnokságlól vagy 
a cs. és kir. hadügyminisztériumtól láltamozolt 
útlevél szolgálhat. Ha a hadbanálló sereg terü
letéről kiinduló utazásról van szó, a katonai ható
sági láttamozási a hadseregfőparancsnokság (fő- 
hadtápparancsnokság) teljesíti, minden egyéb eset
ben pedig a cs. és kir. hadügyminisztérium. 

Budapesten, 1915. évi március hó 23-án.

A miniszter helyeit: 
Perényi,
államtitkár.

8820/elii. 20/b. 1915. Al. kir. honvédelmi miniszter.

Rendelet.
Valamennyi magyarországi vármegye és törvény- 
hatósági joggal felruházott város közönségének.

Folyó évi február 6-ról 1597 eln. 20 b. sz. 
a. kelt rendeletéin kiegészítéséül, a hadiszolgál
tatásokról szóló 1912. EXYIII. t.-c. 24. és 27. §§. 
alapján, a következőket rendelem:

1. §. A jelen rendelet értelmében hadi
célokra igénybevételieknek jelentem ki: 1. az alu
míniumból. antimonból, ólomból, citromból és 
ferrochromból, vörös és sárgarézből, molybdanból 
és ferromolybdanból, nikkelből és ferronikkelből, 
vöröslőmből, vanadiumból és ferrovanadiuinból, 
tvolframból és ferrowolframból, ónból és ónötvö
zetekből a magyar szent korona országaiban ko
hóból nyert nyersfém alakjában meglevő, tehát 
további feldolgozással ettől eltérő alakba még 
nem hozott anyagoknak mindazokat a készleteit, 
valamint az említett fémekből és ötvözetekből a 
jelzett területen érc, kohóféltormék, ócskaanyag, 
ipari hulladék, egyéb hulladék és hamu alakjában 
meglevő mindazokat a készleteket, amelyek az 
1915. évi február 7-ik napját követő időből valók, 
vagyis 1915. évi február S. napja előtt a fen tjei
déit területen és alakban még nem voltak meg. 
2. Az 1. pontban megnevezett anyagoknak mind
azokat a készleteit, amelyek termelés (előállítás), 
hulladékképződés vagy ócskaanyagból való kiválás 
útján a jelen rendeletéin életbelépése után fognak 
keletkezni.

2. §. Az igénybevétel nem terjed ki az em 
lített anyagokból a jelen rendeletéin életbelépé
sének idejében meglevő azokra a készletekre, 
amelyek nem haladják meg a következő mennyi
ségeket: alumíniumnál 20, anlimonnál 10, ólom
nál 100, elírom- és ferrochromnál 10, vörösréznél 
30, sárgaréznél, amelynek vürösréztarlalina 58 °/0 
vagy ennél több, 10, sárgaréznél, amelynek vörös- 
rézlarlalma kevesebb, 200, molybdannál és ferro- 
molybdannál 10, nikkel-és ferronikkelnél 1, vörös
fémnél 200, vanadium- és ferrovanadiuinnál 5, 
wolfram- és ferrowolframnál 10, ónnál 10, ón
ötvözeteknél, amelyeknek óntartalma 85 0 0 vagy 
ennél több, 20, ónötvözeteknél, melyeknek ónlar- 
talma kevesebb, 50 kilograinol. Amennyiben a 
készletnek naptári hónaponként növekedése a 
fenlemlítelt mennyiségeket nem haladja meg, ez 
a növekedés az igénybevétel alól szintén ki van

! véve.
3. §. A jelen rendeleiem vagy a folyó évi 

február 6. napján 1597 eln. 20 b. szám alatt kelt 
rendeletéin alapján igénybevett készleteket a ka
tonai igazgatás megbízásának teljesítésére csak 
annyiban szabad másnak átengedni, amennyiben 
az említett megbízás céljából feltétlenül szüksé
gesek és az átvevő az anyag birtokosainak vagy

! megőrzőjének, legkésőbb az átvétel alkalmával, 
szabályszerűen kiállított nyilatkozatot ad. A nyi
latkozatok űrlapjai a kereskedelmi és iparkama
ránál kaphatók.

4. §. A folyó évi február hó 6-án 1597 eln.
, 20 b. 1915. szám alatt kelt rendeletemnek hatá-

rozmányai egyebekben a jelen rendeletéin alapján 
! igénybevett készletekre is alkalmazási nyernek.

5. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép 
életbe. Hatálya Horvát-Szlavonországokra is ki-

I terjed.
Budapest, 1915. március 29 én.

A miniszter rendeletéből: 
Aláírás o lvashatatlan  s. k.

miniszteri tanácsos.

rókákat és egyéb dúvadakal a Tópatak község 
halárához tartozó Kosuclda, Szalistye és Pod- 
cservcna nevű erdőrészekben méreggel irthassa.

Felhívom a város közönségét, hogy a mér
gezett tárgyakhoz nyúlni, őket eltulajdonítani 300 
korona pénzbüntetés és 15 napi elzárás terhe 
alatt tilos.

Selmecbányán, 1915. évi április hó 6-án.
Morávek Antal,

r. főkapitány.

H I R D E T É S E K .

A Fürdő-utca III. 207. számú házában 
május 1-től 5 külön bebútorozott 

szoba kiadó.

fí. 2[sigmondY-utea 112.
számú ház első emeletén két három
szobás vagy pedig három kétszobás 
lakás május, esetleg augusztus else- 

!-! jétöl kiadó. I-!
J3övebbet a háztulajdonosnál.

EGY ÓRA REKLÁMKÉPEN!
m<V hozzá clc- 
gáiis p rec íz ió s 
o r a t ,  aruk vagy 
hölgyek részére,

A Felső-rózsa-utca 81. sz. 
a la tt egy lakás, nagy 
k e rtte l, máj u sra  vagy

augusztusra kiadó.
Bővebbet Bukovy Jánosnál

Besztercebányán.

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl

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

6 1 I I
rekedtség, katarus, elnyál- 
kásodás, hörghurut, fájós 
nyak, valamint meghűlés 

elkerülése ellen.

6100 közj. hitel orvosi és 
magánosok bizonyítványai 
a biztos eredményi igazol
ják. Igen egészséges és jóízű 
bonbonok. Csomagban 20 
és 40 fiit Dobozban 60 fiiI. 
Kapható: Márkus M. cuk
rászdájában, Mikovényt 
A. és Margótsy J. örö
köst! gyógytár,'libán 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 .

1676/1915. rkp. sz. “  Kolera ellen a legbiztosabb
Hirdetmény. ovószer a kénes gyügyi gyógy- és bor-

Hontvármegye alispánja engedélyi adóit a az egyedül elárusítónál,
1 Selmecbányái m. kir. erdőgondnokságnak, hogy a ÖZV. GregUSS Alilnlllénál.

Nyomatott Joergcs Ágost özv. és lia könyvnyomdájában Selmecbányán 1915


