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arra a kishitű és elkeseredett kijelentésre 
ösztönzött, hogy az emberek társadalmában 
egyáltalában nincsen kultúra. Elhamarko
dott és igazságtalan ez az ítélet. Kultúra 
van és volt az ein beriségben, de nem olyan 
magas fokon és olyan egyetemes kiterje
désben, mint hittük. A háború mindenesetre 
megtanított bennünket arra, hogy az úgy
nevezett kultúrnépek nem egyenlő értékűek, 
mert meghazudtolták, amit mi kultúrának 
hittünk.

A kultúra meghamisításával karöltve 
já r  a népek kulturális közösségének csődje, 
mert hisz különben épen ez háríthatta volna 
el a háborút. 8 lehet e szó luiltúrális közös
ségről akkor és ott, amikor és ahol a kul
túrának még a legelemibb követeléseit sem 
teljesítik ?

A mai kultúra főleg értelmi : legjobb 
esetben tudás, sok tudás, lelki műveltség 
nélküli tudás, mely, erkölcsi tekintetben, 
még a legprimitívebb népek fokán áll. 
Talán még mélyebben, mert ezek gyíilöl- 
ségből, irigységből ekkora pusztítást nem 
vihettek végbe sem erkölcsileg, sem teeli-

Háború és kultúra.
A nagy világküzdelem nyomán vár

ható átalakulások a mai értelemben vett 
kultúra egész területére ki fognak ha tn i: 
az egyén belső és külső képzésére, a nem
zeteknek saját s az emberiségnek egyete- ' 
mes közműveltségére.

Minden kornak megvan a maga kul
túrája ; a tegnapé már nem olyan, mint a 
máé és más lesz a holnap kultúrája is. Teg
nap még büszkék voltunk egy fejlett világ- 
kultúrára, ma pedig egynémely nemzet kul
túrájába vetett hitünk is megingott. K ul
túrán mindmáig fejlődést, haladást, pozitív 
alkotást, az ember életének és javainak a 
megbecsülését* az emberben, lakozó Állatnak 
a megfékezését é rte ttü k ; a háború alatt 
pedig hanyatlást, pusztítást, az ember éle
tének és javainak semmibevevését s a bestia 
korlátlan uralmát. Azzal az első, békés 
kultúrával szemben íz az utóbbi valóságos 
háborús kultúrává lett, amely most, a hu
szadik században, még mindig erősebbnek

bizonyult. A béke kultúrája nem állotta ki 
a tűzpróbát, jórészt megsemmisült, az ese
mények rácáfoltak a régi meghatározásra.

A romok alól új, még ismeretlen kul
túra fog megszületni. Elmondhatjuk tehát, 
hogy a mostani világháború voltaképen 
kultúrháború a kultúráért. A béke szavait, 
eszméit, érzéseit és cselekedeteit halomra dön
tötte a háborúnak megannyi tényezője. Ez 
a háború a természet és az ember ősrégi 
küzdelmének kiújulása az utóbbi rovására; 
a legnagyobb feszültségéig fokozott áram
nak erőszakos kisülése. Mintha a természet 
fellázadt volna az emberiségnek a termé
szet megfékezésére, leigázására évszáza
dokon át összegyűjtött intellektuális ereje 
ellen s hogy bosszút álljon, felrobbantotta 
a humanizmust, megiabolta a kultúrát s 
maga alá temette a nemzetköziséget. Be
bizonyosodott, hogy az etikának, a mai fo
galmak szerint, nincsen helye a mai, immár 
eltemetett kultúrában.

Azok a visszaélések és megtorlások, 
amelyeket egynémely úgynevezett „müvelt“ 
nemzet mostanában elkövetett, többeket

G  g Y « r m í t ( ü n ^ .

GI szemét tőlem örökölte volna . . . 
Pövidrolátó, lélekbenéző,
Mindent szépítő, mélv. sötét szemet, 
Mely elborul és sugároz egvszerre 
6 s  kacagást kord könnyes rejtekében.
Q. szeme éppen úgy tudna mesélni, 
Selyempitlián megsímogatva 
3géretes, szép, színes hazugsággal 
tí)agy édes, finom, halktitkú beszéddel 
Üzenne néha, mint az én szemem . . .

Q keze is enyémnek a mása 
Céheiéit volna. Több, mint hogyha szép ; 
Miért könnyít, finom, bársonyériutésü 
Mindig szelíd és sohsom irgalmatlan. 
Meg tudna bújni egy meleg tenyérben, 
M int a fészekből kiesett fióka,
3jodt, viharzó, riadt szívveréssel. —
S  ha megsejtette abban is a szíve t: 
Oclesímúlna tiszta, szent levéssel, 
Szerelemmel, hűséggel.

Cl homloka, a szája, a növése 
Célt volna mind: apai öröksége 
S a lelkét éppúgy tőle kapta volna,

Mint régesrégen én is az enyémet . . . 
Célt volna bátor, gőgös, szabad lélek, 
M agasan szálló, új színeket látó, 
Smberférgekkel nem törődő,
Mindent megértő. Mindent megbocsátó. 
Célt volna a Szépség szerelmese, 
Poéta-álmok bús futóbolondja —
Cett volna, mint: mi kelten . . .
Jfa volna, volna . . .

m

J3áeskai história.
Irta: Zöldi Márton

A bácskai borközi-állapolokról sok furcsa 
ősei forog közszájon. Leltei, hogy a fele sem igaz 
annak, amit erről hallani. Annál kellemesebb reá in 
nézve, hogy egy teljesen való, igaz bácskai tör
ténőiéi mondhatok el kedves olvasóimnak. A hőse 
Gabovics Szvelozár, a délceg, de hamar nyuga
lomba rukkolt huszárkapitány, ki. viharos sze
relmi kalandok után. negyvennégy éves korában 
visszavonult háromezer láncos bácskai birtokára, 
hogy megfogja az eke szarvát. Sokan ugyan azt 
véltél; tudni, hogy nem az eke szarvai miatt váll 
meg a hadseregből, hanem azokért a szarvakért,

melyeket őszbecsavarodolt ezredesének homlokára 
: áplikált.

Gabovics Szvelozár, miután egy ideig tanyá
sokkal, felesekkel, részesekkel, béresekkel, csikó
sokkal. gulyásokkal és egyéb tanyai népséggel 
ungorkodotl, kezdte unni az egész agrikullurát. 
Az unalom elűzésére pedig azt a módot találta 
legalkalmasabbnak, ha vendégeskedni megy. Sehol 
a vendéglátásnak erősebb és veszedelmesebb kul
tusza nincs, mint a Bácskában.

Gabovics Szvelozár vendégségbe járásának 
egyéb célja is volt. Közeledni akart Csicsorynéhez, 
az egész Bácska legkívánatosabb menyecskéjéhez, 
a szép Máriához, ki tíz éves korában még mezít
láb járt és húsz éves korában már milliomos lelt.

Gabovics Szvelozár déllájl érkezett a C.sicse- 
ryék óriási, fehérre meszelt házába. Tüntető szí
vességgel és igazi melegséggel fogadták. A szép 
háziasszony nem csinált titkot abból, hogy a volt 
huszárkapitány érkezéséi nagyon kellemes inci
densnek tekinti.

Ideje volt — mondotta — hogy új em
ber jöjjön, ez a négy úr — négy családtagra mu
latott már minden ordenáré viccel elmondott 

i  kélszer-háromszor.
Aztán következtek a bácskai vendéglátás ren- 

j  des formaságai. Előállott a házigazda, C.sicsery 
í Ambrus és Üdvözölte az érkezői:

Isten hozott! Amig jelenléteddel meg- 
í  tisztelsz, te vagy az úr a háznál és senki más.
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magával, egy magaslat elfoglalásakor. 1 46 oroszt 
és 4 tisztet fogott el. a nagy ezüst vilézségi érmet 
adományozta.

őfelsége, a király, Cznkrász A ladár <lr. tar
talékos segédorvosnak, a Selmecbányái ág. Iiitv 
ev. líceumi főgimnázium volt növendékének, az 
ellenséggel szemben tanúsított kitűnő és önfelál
dozó szolgálatai elismeréséül, a vitézség! érem 
szallagján a koronás arany érdemkeresztel ado
mányozta.

A lapítvány a Selmecbányái kötö- és 
szövőgyár m unkásainak . U'r í s z  licrlhold buda
pesti nagyiparos, a Selmecbányái kötő- és szövő
gyár volt elnöke, aki a múlt hónapban hall el, 
végrendeletében 25000 koronás alapítványt tett a 
Selmecbányái kötő- és szövőgyár munkásai szá
mára. A tőke kamataiból évenkint tíz szorgalmas j 
és luí munkás kap 150—150 K jutalmat.

V izsgálatok a líceumi főgim náziumban.
A Selmecbányái ág. liilv. ev. líceumi főgimnázium
ban május hó 5-én kezdődnek a nyolcadik osz
tály osztályvizsgálatai s tartanak május hó 15-ig. 
Az érettségi írásbeli vizsgálatok május hó 17-én,
18- án és 19-én lesznek. Az idei érettségi vizsgá
latok elnöke Ildiidéi VI lmon hon ti ev. főesp. lesz.

Halálozás. Hollón Pál, volt hodrusbá- 
nyai plébános, folyó hó 15-én, éleiének 43-ik 
évében, hosszas betegség után, Ószombaton el- : 
hunyt. A megboldogult a nyilramegyei Berencs- 
váralján született 1873. április 2-án. 1898. június
26-án szentelték pappá s először Galánlán, majd 
Selmecbányán volt segédlelkész. 1908. szeptember
19- én hodrusbányai helyettes plébános lelt. majd, 
ugyancsak helyettes plébános Úszombalon.

V izsgálatok a kir. kath. főgimnázium
ban. A Selmecbányái kir. kalli. főgimnáziumban 
május 3-án kezdődnek a \  III. osztály osztály vizs
gálatai s bezárólag 12-éig tartanak. Az érettségi | 
írásbeli vizsgálatok május 15-én. 17-én és 18-án j 
lesznek.

A Zólyom korponai vasút. A mull. év
ben létrejött megállapodások értelmében Korpona 
sz. kir. város a zólyom—korponai helyiérdekű 
vasút előmunkálati engedélyének a megadásáért i 
folyamodott. L'gy értesülünk, hogy az előmunká
lati engedély megadása dolgában való döntési a

Gabovics hévvel csókolta meg a felé nyúj
tott húsos, formás kezet.

— Ide azzal a borral! — kiáltolta nagy bi
zakodással, ami a legtöbb embernek közös vonása, 
ha arról van szó, mennyi italt bír el.

Felhozták a csecses korsóban a zamatos 
ménesit. Éppen öt litert. A csecses korsóból csak 
szürcsölni lehel az italt vagy szopogatni, mint a 
csecsemő az édesanyja emlőjéből.

Gabovics az első liter után szünetel tartott. 
Vágyóan nézett a szép asszony mélyen fekvő 
tüzes szemébe és újra az ajkához emelte a korsói. 
A második liter is lecsúszott baj nélkül . . .  A 
harmadik liternél már gyanús tünetek mutat
koztak. Azt kiáltotta nagy dicsekedésscl, hogy 
kétszerannyil is meg tudna inni . . .  A negyedik 
liternél hebegett; dadogott és egy-két újabb korty 
után az asztal alá omlott, mint egy kiürített zsák.

Csicseryné, ki ennek bekövetkeztél előre
látta, felrakta az udvariól a hintájába és szépen 
hazavitellé.

Gabovics másnap késő reggel ébredi fel. 
Alikor tudatára jutott, hogy otthon van, nagy res- 
lelkedés fogta el. Felugrott az ágyból és sebtében 
felöltözött. Véletlenül a kabátja zsebébe nyúlt s 
egy levelet talált benne gyöngéd női írással. A tar
talma kevésbbé volt gyöngéd. így szólott:

„Kedves Gabovics! Ön csekélynek bizo
nyult, de ha tud egy alkalmasabb fickót, 
legyen szives és küldje el az adresszát. í d- 
Vözli tisztelettel Csím en /  Ambrusáé:'

kereskedelemügyi m. kir. miniszter a háború 
utáni időre halasztotta.

Egy főiskolai tan ár balesete. Toma- 
sovBzkii Lajosi, a Selmecbányái in. kir. bányászati 
és erdészeti főiskola kiváló tanárát, folyó hó
20-án, reggeli sétája alkalmával, a bélabányai 
úton egy veszeltmacska súlyosan meginarla. A 
szerencsétlenül járt tanár még aznap délután le- 
11 tűzött a budapesti Pasleur-inlézetbe, ahol azon
nal gyógykezelés alá vették.

Hősi halál. ZsitvabesenyŐi Haitinek 
Sándor  in. kir. honvédfőhadnagy, Csöbör László 
országos képviselő húgának a fia, folyó hó 9-én, 
az alsókomarniki csatában, a szeretett haza vé
delmében. rohamra vezényelt csapatai élén, ifjú 
életének 27-ik évében hősi halált hall. Holttestét 
az alsókomarniki temetőben helyezték ideiglenes 
nyugalomra.

Oláh Gyula  erdőmérnök, a 61 ik gyalogez
red hadapródja, életének 26-ik évében, a velköi 
ütközetben hősi halált hall.

Kakódy Dániel m. kir. sogéderdőmérnök, 
krasnói erdőgondnok, tartalékos honvédlüzérhad- 
nagy, február 13-án, a galíciai Üvernik közelében, 
ellenséges gránáttól találva, hősi halált hall. 31 
éves volt és ifjú feleséget s kél apró gyermeket 
hagyott hátra. Értesülésünk szerint épen a csa
ládjától kapott levél olvasása közben érte a halá
los lövés. Bajlársai katonai pompával helyez'ék 
örök nyugalomra.

Parilla József kisbányai földműves, a in. 
kir. 16-ik honvédgyalogezred gyalogosa, folyó hó 
13-án az északi harctéren hősi halált hall. Baj
lársai a siedliékai temetőben helyezték örök nyu
galomra.

Búzaszentelés. A Selmecbányái r. kath. 
egyház a szokásos évi búzaszentelésl folyó hó
25-én fogja megtartani. Reggel 7 órakor a plébá
nia-templomban szent mise lesz, utána körmenet 
a Bukovics-major szántóföldjére. A körmenet 
visszatérése után a plébánia-templomban énekes 
nagymise lesz.

Májusi ájtatosság-. A májusi ájlalosság, 
a boldogságos Szűz tiszteletére, a plébánia-temp
lomban folyó hó 30-án, délután 5 órakor kezdődik 
s egész május havában fog tartani. Az ájtatosság 
végén XV. Benedek pápa békéért való imádságát 
fogják naponkint elmondani. Az ájlalosságra ez
úton is felhívjuk a hold. Szűz tisztelőinek szíves 
figyelmét.

A T e m p lo m b e ren d e ző  Mü- 
in téze t R . T . k ö zg y ű lé se . A Sel
mecbányái Templomberendezö Müintó- 
zet R. T. a városháza tanácstermében 
ma délután 3 órakor tartja  évi rendes 
közgyűlését. Ezen a közgyűlésen fog
nak dönteni a részvénytársaság további 
fennmaradása vagy felszámolása dol
gában. Kívánatos, hogy a részvényesek 
minél nagyobb számban jelenjenek 
meg a közgyűlésen.

Újabb sebesültek Selm ecbányán. Folyó 
hó 17-én újabb húsz sebesült katona érkezett 
Selmecbányára, akiket a város hatósága a Vörös- 
kcreszlegylel szükségkórházaiban helyezett el. A 
vasúti állomáson Siposs Ferenc, Wagner K.-né, 
Wetzler Mőrné, üváry Dezsőmé és Szenes Fülüp 
vendégelték meg a katonákat gulyáslevessel, ke
nyérrel, süteménnyel, teával, kávéval s látták el 
őket cigarettával. A városba maga a város ható
sága. továbbá a bányakincstár, a légszeszgyár, 
Engel Xsigmond és Krnsl Zsigmond szállíttatta 
fel őket.

A V öröskeresztegylet közgyűlése. A
\ öröskercszlegylel Selmecbányái választmánya. 
llorrálli Kálmán kir. tanácsú-, polgármester ol- 
nöklésével. folyó hó 18-án tartotta évi rendes

közgyűlését. Az elnöklő polgármester lelkes meg
nyitója után Laszkáry Gyula, a Vöröskereszt- 
egylel központjának a megbízottja mondott nagy
szabású beszédet. Lelkes szavakkal ecsetelte a 
mai helyzetet, az egylet nemes működéséi, Sel
mecbánya város közönségének áldozatra készségét 
és hazaíiságát. A beszéd után Zólomy Imre lb. 
városi tanácsos, erdőmesler, az egylet titkára 
terjesztette elő éves jelentését. Kiterjeszkedelt 
benne mindarra a munkakörre, melyet a Selmec
bányái Vörüskereszlegylet a háború kitörése óta 
buzgón és kölelességludóan betöltött. A megindí
tott taggyüjtés eredménye az lelt, hogy a tagok 
száma 103-ról 255-re, majd 302-re emelkedett s 
ez nemcsak anyagi, de erkölcsi tekintetben is 
hatalmas támogatást jelent Jelentette, hogy az 
egylet összes készpénzvagyonát a kisegítő-kórház 
fenntartására ajánlotta fel s az azután befolyt 
adományokból, gyűjtésekből minden erejével azon 
volt, hogy a sebesült és beteg katonákat a leg
tökéletesebben elláthassa. Ez teljesen sikerült is 
s hogy sikerült, mindenkor dicsőségére válik a 
város nemeslelkű közönségének, mely sohasem 
lankadó áldozatra készséggel támogatta az egylet 
működését. Selmecbányán, a négy ápolónői-lanfo- 
lyam elvégzésével, 92 önkéntes ápolónő tett foga
dalmat a Vörüskeresztegylelnek; közülük az ösz- 
szes kórházakban jelenleg hatvannégyen teljesíte
nek szolgálatot, olyan buzgósággal. olyan nemes 
odaadással, hogy csak a legnagyobb tisztelet és 
hála hangján lehet róluk megemlékezni. Az egylet 
2 kórházában állandóan 72 sebesült és beteg 
katona van ápolás alatt. A két kórház vezető- 
orvosa Tandlich Ignác ár. lb. városi tiszti fő
orvos; a gazdasági leendőket Zólomy Imre titkár 
látja el. a konyhát és az élelmezést pedig Meskó 
Lajosné, kinek, az étkezés felügyeletében s az 
ételek kiosztásában, 78 úrinő segédkezik felváltva. 
Az irodai teendőket ltiedl Anna  és liencze 
Klára, továbbá Krismanics Ferenc főiskolai 
hallgató végzi; az ápolónők felügyelője s a ruha- 
neműek gondos kezelője Lengyel Ladislaa  főnöknő, 
kinek, fáradtságos munkájában, a többi nővérek 
segédkeznek.

A sebesült és beteg katonák ellátása, keze
lése és gondozása mintaszerű. Fényes tanúbizony
ságot tesznek erről azok a hálával telt levelek, 
melyeket az eltávozott katonák intéznek a veze
tőséghez, a főorvoshoz és az ápolónőkhöz. Beszá
molt végül az élelmiszergyüjlésről s a katonákat 
szórakoztató összej öve t e I ek ről.

A közgyűlés, az elnök indítványára, jegyző- 
könyvi hálás köszönetét fejezte ki mindazoknak, 
akik a taggyűlésben részlveltek s akikről jelen
tésében a titkár megemlékezett. Köszönetét fejezte 
ki továbbá Zólomy Imre titkárnak, vállalt liiva- 
lalbeli munkakörében, valamint a sebesült és be
teg katonák jólétének előmozdításában kifejlett 
buzgó, fáradhatatlan és körültekintő munkásságáért.

A titkár jelentése után Jaeger Gyula tanító, 
egyleti pénztáros tett jelentést. Bemutatta a 
számadásokat, a jövő évi köllségelőirányzalol, 
melyeket a közgyűlés elfogadott s a számvizsgáló
bizottságnak, valamint Jaeger Gyula pénztáros
nak, a pénztári leendők ellátása körül kifejlett 
pontos és buzgó működéséért, jegyzőkönyvi kö
szönetét szavazott.

A közgyűlés, egyhangú lelkesedéssel, újból a 
régi tisztikart választotta meg. Elnökké Farbakyné 
Kiirlhy Piroskái, társelnökké Horváth Kálmán  
kir. tanácsos, polgármestert, titkárrá Zólomy 
Imre tb. városi tanácsost, erdőmesteri,pénztárossá 
Jaeger Gyula  ev. tanítói: a számvizsgáló-bizottság 
tagjaivá K irály Krnónét és Pajtp Györgynél.

A gyűlés az elnök lelkes bezáróbeszédével 
ért véget.

Az Ev. Nöeg-ylet a hadbavonultakért.
A Selmecbányái Evangélikus Nőegylelnek, a liadba- 
vonullak számára, az elmúlt héten adakozol!:
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C.oldner Adolf foltnak való szövetet. N. N 6 pár 
harisnyát. Dolgozott : Dada Aranka, özv. Bernliardt 
Adolfné, Miszlják Mariska, özv. Gyurkovils A né, 
Fizély Vilma, Jaoger Gyuláné, Kachelmann Linda, 
Osztroluczky Gyuláné, Szolár Erzsiké és Zsambor 
I álné.

Ynsgyürüérl becserélt: Erdős Dezső I 
aranygyűrűt, C.hrenkó Richárdné 1 aranygyűrűt, 
Horánszky Aranka 3 aranylörmcléket, Szikula 
Nina 1 aranyfülbovalót, 1 aranykcreszlet. Eddig 
összesen 428 gyűrűt cseréllek be. Erdős Margit 
I vaskarperecért 1 aranykarperecet cserélt be, 
lh)znek Gyuláné 1 ezüstplaketlel vett. Eddig ösz- 
szesen 57 plakettet vetlek.

Adományok a Vöröskereszteg-ylet j a 
vára. A Vüröskeresztegylel Selmecbányái választ
mánya javára az elmúlt bélen a főiskola tanári 
kara (Jakobey Andor főiskolai hallgató temetése
kor, koszorúmegváltás címén) 20 K-l, Farbaky 
lslvánné 20 K-l, Szever Pálné 10 K-l, id. Hor- 
nyacsek István 2Ö K-t, Felsőzsember község 
(élelmiszerrekviráláskor) 9 K-l. A szives adomá
nyokat hálásan köszöni a választmány elnöksége.

A Kereskedelmi Szaktanfolyam vizs
gálatai. A Selmecbányái Női Kereskedelmi Szak- 
tanfolyam írásbeli vizsgálatai május 17-én, 18-án 
és 19-én, szóbeli vizsgálatai pedig május hó 21-én 
és 22-én lesznek. Évzáró és a bizonyítványok ki
osztása május hó 25-én, délután.

Május elsején fü stte le n  nap
lesz Selmecbányán. A továbbiakat a 
város hatósága falihirdetéseken fogja 
a közönséggel tudatni.

Kinevezés. A ni. kir. pénzügyminiszter 
Ginül Jánost, a Selmecbányái bányászati és er
dészeti főiskola irodai idézőjét, a körmöcbányai 
m. kir. bánvahivalalhoz kezelős.-lisztté nevezte ki.

Tanítóválasztás. K artalik János  Sel
mecbányái ág. hitv. ev. helyettes-tanítót az irsai 
ev. egyház első kánlorlanílóvá választotta.

Madarak és fák napja. A Selmecbányái 
ev. kerületi Gsemez-lanílóképzőinlézet a madarak 
és fák napját folyó hó 28-án fogja megtartani 
Program inja a következő: 1. Himnusz. 2. .Meg
nyitóbeszéd. mondja Rosenberger Vilmos IV éves 
növendék. 3. Alkalmi tanítás a madarak és fák 
hasznáról, bemutatja Vrabecz Imre IV. éves nö
vendék. 4. Hazafias ének. 5. Éltetés az intézel 
kertjében. 6. Szózat.

Előmunkálati engedély. A kereskede
lemügyi m. kir. miniszter 1915. évi április hó 
10-én 21246 1915. 111. szám alatt kell rendeleté
vel Ivánka Mvt'ninak, Honlvármegye és Selmec- 
és Bélabánya szab. kir. bányaváros főispánjának, 
mint a hontnémeti—Selmecbányái helyiérdekű 
vasút kiépítését tervező érdekeltség inegbízoltjá- ! 
nak, a honlvármegyei helyiérdekű vasút Hontné- 
meli állomásából kiágazóan, Berencsfalu és Szent 
anlal községek érintésével Selmecbányáig veze
tendő helyiérdekű vasútvonalra az 1907. évi nov. 
hó 22-én 97414. szám alatt kelt rendelettel ki
adott és legutóbb a mull év március hó 29-én 
23413. szám alatt kell rendelettel mc.hosszabbí
tott előmunkálati engedély érvényét a lejárattól 
számítolt további egy év tartamára meghosszab- | 
bítolla.

Templom a világháború és a meg
gy ilkolt trónörököspár em lékére. A Magyar 
Kurír jelenti: A világháború és a meggyilkolt 
trónürüköspár emlékére a gyilkosság színhelyén, 
Szcrajevóban, maradandó emléket, örökimádási 
templomot fognak építeni. A monumentális emlé
ket közadakozásból fogják fölépíteni s hirdetője i 
lesz a nagy világháborúnak s a kitörését okozó ; 
gyilkos merényletnek. A templom megvalósítású- : 
val Háry Jenő  országoshírű művészt bízták meg, 
aki a háború kezdete óta. mint népfölkelőhadnagy, '

a déli harctéren szolgálja hazáját. A terveket már 
elkészítette, illetékes helyen a legnagyobb öröm
mel fogadták s valószínűen ezek szerint fogják a 
templomot fölépíteni.

Vasúti díjszabások megszerzése. Mivel 
a vasúti árúdíjszabások beszerzése végett még 
mindig igen sok kereskedő- és szállítócég fordul 
közveletlenül a M. Á. V. igazgatóságához, figyel
mezteti az érdekelteket, hogy a vasúti árúdíjsza
básokat. 1908. május 1-től, kizárólag a m. kir. 
Kereskedelmi Múzeum vezetése alatt álló köz
ponti díjszabáselárúsíló-iroda árúsítja. Felhívja 
tehát az ipari és kereskedelmi érdekeltségeket, 
hogy díjszabási szükségletüket, saját érdekükben 
s azért is, hogy az egyes vasúligazgalóságokat 
fölösleges levelezéssel ne terheljék, mindenkor 
közveletlenül a fenlemlílell irodánál szerezzék be.

— Adományok a kórházaknak. A Vörös
keresztegylet Selmecbányái szükségkórházainak, 
a sebesült és beteg katonák számára, az elmúlt 
héten a következők adományoztak: Eischcr István 
3 üveg málnaszörpöt, Goldner Adolfné 300 ciga
rettát. Parilla Mátyás 6 I. tejet. Siposs Ferenc 5 
kg. liptói túrót, Málray Gusztáváé 1 */2 kg. sza
lonnát, 8 kenyeret, Singer Edit 2 pár papucsot, 
300 cigarettát, dr. Fodor Lászlódé 1000 cigarettát, 
Goldfusz Mihály 5 I. tejet. Papp Györgyin* 2 '/g kg. 
túrót, dr. Kachelmann Viklorné 2 üveg bort, 6 
üveg befőttet, Podhorszky Józsefné 200 cigarettát. 
Engel Zsigmondné 150 narancsot, llirschl Jakabné 
10 K-l, llirschl Alice és Boné 300 cigarettát. 
N. N 2 I. tejel, Hoznék Gyuláné zöldségei, petre
zselymet és majoránnát. Káhlich Károly né 300 
cigarettát, .lakúby Istvánná 1 inget, 1 alsónadrá
got. Geiger , Bornál tépést, dr. Tandlich Ignácnó 
375 cigarettát, Slrenger Jánosné és Nanácsik 
Béláné 1— 1 cs. dohányt. 1 1 doboz szivarka-
liüvelyt. özv. Gyurkovils Andrásné a Zscmbery- 
házban elhelyezett sebesült és beteg katonák 
részére ruhát és fehérneműt javított. Líélábányá
r ó l: Lumnitzcr Mihály 7. Anlosik András, Dobák 
Pál 6—0. ilj. Gyuricza János, Lalik Pál 5—5, 
Czibula Vendel, Gyuricza Máté, Dobák Márton, 
Lajcsink János, Puskár János. Mlinárik Gáliszt, 
Luplák András, Szirelecz György, Kapuszla József, 
Maschek Manó, Kusik János 2 2, Benyó János 
1 '/*, Florek Jánosné, Minka Jánosné, Herlinger 
Mihály né, Hrncsiar Katalin, Pjvarcs Béláné, Fráj 
Jánosné, id. Gyuricza János, Jaskó János, Javorszki 
Anlal, Halaj János, Krumlouszki János, Barlkó 
János, Luplák György, Lupták János, llankovils 
József. Pájerszki János, Schneider József 1 1
liter tejel.

.1 városi kórháznak: a Vöröskeresztegylet 
10 zsák burgonyát, dr. Kachelmann Viklorné 2 
üveg bort, 5 üveg befőttet, llirschl J.-né 10 K-t.

- Körözés. Budapest székesfőváros tanácsa 
a következő kél körüzőlovelel teszi közzé: Az Ipoly- 
széc-ényke községben 1861-ben született, állandó 
lakással nem bíró Nemesik (Nyemcsdk) Jíóza, 
(szülei: Mátyás és Antal Anna) cseléd és az Üj- 
szőny községben, 1867. imv. 9-én született llrzska  
Mária, aki a közéletben a Blazsek nevel hasz
nálja s akinek az anyja llrzska Zsuzsanna, ille
tőségének a megállapítása váll szükségessé.

Felkérjük az összes hazai közigazgatási ha
tóságokat, hogy a nevezetteket nyomoztatni, fel
találásuk esetén a saját és szüleik származási és 
illetőségi viszonyaira vonatkozóan tüzetesen kihall
gatni. a fölvett jegyzőkönyveket pedig nekünk 
megküldeni szíveskedjenek.

Fémet a hadsereg’nek! Az Országos 
Hadsegélyzö-Bizotlság a következő felhívási teszi 
közzé: Hazánk lakossága páratlan áldozatra kész
séget tanúsított és tanúsít a háború kitörése óta 
a jótékonyság terén, méltán sorakozva hős fiaink 
mellé, akik vérük oldásával, életük feláldozásával, 
erős karral tartják vissza az ellenséges veszedel
mei mindnyájunktól. A háború isinél áldozatot

kíván tőlünk. Köztudomású, hogy, mivel ellensé
geink fegyvertámadásai dicső szövetségesünk és 
a mi seregeink hősiességén mindenütt megtörnek, 
most arra törekszenek, hogy államainkat minden 
élelmiszer és nyerstermény behozatalától elvág
ják. Kormányunk bölcs intézkedései és hazánk 
fejlett mezőgazdasága meg fogják hiúsítani az 
élelmiszer hiányára fektetett számítást, de meg 
kell hiúsítanunk azt a törekvést is, amely, a 
hadicélokra szükséges nyersanyagok behozatalá
nak ineggállásával, hadvezelősógünk cselekvésre 
való képességét akarja megbénítani. Habár had
vezetőségünk eleve gondoskodott is a szükséges 
fémekről s ezek czidőszerint nagy mennyiségben 
állanak is rendelkezésre, mégis előrelátóknak kell 
lennünk, hogy esetleges hiányuk akcióra való 
képességünket meg ne gátolja. Szerencsére nagy- 
mennyiségű ilyen fém van hazánkban a magáno
sok birtokában, amelyet hazafias közönségünk 
bizonyára készséggel fog a hadvezelőség rendel
kezésére bocsátani s ezzel keresztülhúzzuk ellen
ségeink ádáz törekvését.

Az Országos Hadsegélyzö-Bizotlság e cél ér
dekében. Krobalin Sándor  lovag közös hadügy
miniszter védnökségével és H azai Sam u báró 
m. kir. honvédelmi miniszter díszelnökségével, 
országos mozgalmat indít és azzal a sürgős kére
lemmel fordul a hazafias közönséghez, hogy — a  
vas és acél kivételével — minden, birtokában 
levő és nélkülözhető házi, konyhai és egyéb 
fémtárgyakat, nevezetesen: sütőket, lábasokat, 
fazekakat, tarlányokat, merő- és m ás kanala
kat, szűrőket, korsókat, kannákat, katlanokat, 
mozsarakat, mosó- és mosdóedényeket, pohara
kat, csészéket, súlyokat, szitákat, vödröket, káda
kat. csöveket, jég - és virágtartókat, lakatokat, 
kulcsokat, kilincseket, ablakredőnyöket, ham u
tartókat, bográcsokat, diszszegeket, bútordíszeket, 
szegeket, játékokat, lám pákat, dísztárgyakat, 
staniolt, üveg- és pipakupakokat, ón- és ólom- 
tartán yokat és mindezeknek törmelékeit, vagyis 
mindazokat a tárgyakat, amelyek kizárólag vörös
rézből, sárgarézből, bronzból, nikkelből, ón- és 
ólomból, vagy e fémek felhasználásával készüllek, 
már most gyűjtse össze, hogy a jelzett célra, a 
későbben megjelölt helyekre, a felhívás után hala
déktalanul és díjtalanul beszolgáltathassa.

Meg vagyunk győződve, hogy a nagyfonlos- 
ságú cél nem szorul bővebb megokolásra s haza
fias közönségünk ismét készséggel teszi adomá
nyait a haza oltárára, annál is inkább, mert, a 
cél fontosságát nem tekintve, egyúttal jótékony
ságot is fog gyakorolni, mert a begyülő fémeket 
a hadvezetőség a becsár 50%-ában megfizeti és 
ezt az összeget az Országos Hadsegélyző-Bizoltság 
rendelkezésére bocsátja. A Bizottság ebből az 
összegből elsősorban a háborúban elesett vagy 
rokkantakká vált katonáknak azokat a hozzátar
tozóit fogja segíteni, akiknek sem állami segít
ségre, sem katonai ellátásra törvényes igényük 
nincsen, másodsorban pedig a rokkant és meg
vakult katonákat.

Hontbessenyő és Alsózsember ado
m ányai a Vöröskereszteg-yletnek. A Vörös- 
kereszlegylel Selmecbányái szükségkórházaiban 
ápolt sebesült és beteg katonák számára adomá
nyozott: líontbessenyőről: Dobjár Mária babot 
és szalonnát, Hvora János szalonnál és lisztet, 
Rónia János lisztet, kenyeret és szalonnál,Szecskái’ 
Pál lisztet, szalonnál, kolbászt, babot, lepedői, 2 
törülközőt, llanusz Pál lisztet, szalonnát, tejet, 
Lcszkovszky Pál babot, almát, 20 f-l, Bosányi 
Katalin szalonnát, lisztet, 5 tojást, Kocsis Mihály 
lepedőt, Pólyák Anna ingeket, Malusák Mátyás 
babot. í tojást, Hóra Márton lisztet, szalonnál, 
babot, Kruko János szalonnát, lisztet, 12 tojást, 
szappant. 2 K-t. Ilriunák Pál lisztet, sonkát, 
Bonla György szalonnát, 6 tojást, lisztet, babot, 
lepedőt, 2 K-t, Slevcsal Kati 6 tojást, Dojaz M
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lisztet, 10 tojást, szalonnát, Mihalovicz Pál 20 f-t, 
Slevjcsat Pál fehérneműt, ő tojást, babot, Bajnok 
Pál lisztet. 10 tojást, húst és ruhaneműt, llj. Ne- j 
mecz Pál 4 tojást, babot. id. Nemecz Pál 8 to
jást, szalonnát, Luzoni Pál paradicsomot, szalon
nát, kolbászt, 5 tojást, Dénes Béla 12 üveg be
főttel, aszallszilvát, Breslyánszky Alajos 1 malacot.
1 bordát, krumplit, tojást, 2'30 K-l. Hajba János
0 cs. dohányt, Stojcsák János szalonnát, tejet, 
Mézda Mihály 50 l-l, kenyeret. Rapavi József 1 
lapockát, 6 tojást, Skol Géza 2 K-t, özv. llamaljár 
Pálnó I K-t, Mézda János szalonnál, 5 tojást, 
Kuba Anna babot, szalonnát, szappant, Muhi 
Mihály né 7 tojást, Rappai Forencné 3 tojást, 
aszallszilvát, Polják Márton lepedőt, Gziglan Ist
ván babot, 2 tojást, Sinka Pál 1 K-t, Selényi Pál 
zsírt, húst, inget, 80 f-t, Szebehebszky 8 tojást, 
babot, Miklosovicz Mária túrót, babot, Yocskó 
János szalonnál, húst, In tojást, SamI Margit 
kenyeret, szappant, Polykó Mihály 20 f-t. 2 tojást, 
szalonnát, Luzsni Mihály kolbászt, szalonnát, 4 
tojást, Stolcsa Anna káposztát, sonkát, törlőt, 
Zslebek Dániel káposztát, szappant, kg. cukrot, 
Hajcsár György húst, Slojcsál Mihály 0 tojást, 
szalonnát, Turszki Mátyás aszallszilvát, szalonnál. 
Kocsis Mihály lisztet, 3 tojást, szalonnál. Benyo- 
vicz Mátyás 4 tojást, szalonnál, káposztát, törlőt, 
Yocskó János G tojást, lepedői, Mikovicz János 
húst, Hovora János 40 f-t, Bonla Pál zsírt, 14 
tojást, 2 törlőt, 40 f-t, paradicsomot, Tomasovicz 
Mátyás ruhát, 4 tojást, húst. Tyulyurisz József 4 
tojást, szappant, Repiczky 1 kg. cukrot, 8 cs. 
dohányt, szalonnát, babot, 4 üveg paradicsomot, 
Nemecz János babot. 2 törlőt, húst, Kocsis János 
kenyeret, szalonnát, zsírt, Strecher József G K-t.

AlsózseniberrŐI: Krkos János krumplit. Gú
nár Pál 40 f-t. Bukovan Pál 1 I. babot, llorniczkv 
Alajos 20 f-t, Karafa Pálné, Chorvalh Pálné, 
C.sidal P&lné 1 - t  szakajtó burgonyát, Franya j 
Islvánnó burgonyát, 2 1. babot, Jamkovics J.-né I
1 I. babot. Kralki Jánosné 20 f i, Gyurcsak Gy. 1 
burgonyát, 40 f-l, Krkan András burgonyái, Vidra 
János 1 I. babot, Bórák Pál 40 f-l, llornyacsek 
Béla 1 zsák burgonyái, Biliser Lázár 2 K-l, Trnák 
Józsefnó burgonyái, Hevesi Gyuláné 2 1. babot, 
Dalmadi Jánosné 1 I. babot, Dalmadi András 
lisztet, Kleinen József poharat, lisztet. 4 tojást, 
Krkos Zsuzsi 2 tojást, Ilengeris Pálné lisztet, 
Gunár Mihályné 1 zsák burgonyát, 1 liter babot, 
Abafi Jánosné 4 tojást, babot. Palenik Flóris 1 
zsák burgonyát. 2 tojást, Kliment Pál I zsák 
burgonyát, ',3 I. babot, Markauszki András 1 zsák 
lisztet, 14 kg. zsírt, Kernyet András babot, Huszár 
Jánosné 1 zsák burgonyái, lisztet, Samen Pál 3 
tojást. I zsák burgonyát, babot, Janovicski István
1 zsák burgonyái, 3 tojást. Krkó András 1 zsák 
burgonyái, 40 f-t, Fűd Lipól 1 kis zsák babot, 4 
tojást, 40 f-t. Gafdik Mária 1 kenyeret, babot, 
Matya János 1 zsák burgonyái, 4 tojást, 40 f-l. 
Jeszenszky György 11 „ I. lisztet, babot. Zatyka 
Pál 1 hátikosár burgonyái, zsírt, szalonnál, 1 
zsák lisztet, lencsét, babot, Trnik Józsel 3 tojást, 
Samen József 30 f-t. burgonyát, Zalykó János 
babot, burgonyát, Bukavan András 3 tojást, Laukó 
Jánosné I kosár burgonyái, Pásztor János 1 zsák 
lisztet, I kosár burgonyát, Bukavan Andrásáé I 
zsák babot, 1 kosár burgonyát, Palkovics András 
1 zsák lisztet. 1 zsák burgonyát, 4 tojást, Nyilas 
József 2 tojást. 1'/* I. lisztet, babot, 1 zsák bur
gonyát, Frumbjért Jánosné GO f-t, 1 zsák burgo
nyát, 1 zsák lisztet, 5 tojást, Horváth Anna 1 kas 
burgonyát, Hrncsiar Györgyné 1 zsák burgonyát,
! zsák lisztet, Borgel István 1 kosár burgonyát,
1 zsák lisztet, Borgel Andrásné babot, Gonda 
Béláné 4 tojást, 1, kg. zsírt, Majer Erzsi I kosár ; 
burgonyát, 20 1-t. Balázs Józsefné babot, 3 tojást, 
Kliment János 3 tojást, lisztet, 1 kosár burgonyát, 
Stefanek István 4 tojást, 2 I. babot, burgonyát, 
Venka Judit 4 tojást, babot, lisztet, Dia Pálné l I

vánkos tollat, Hrncsár János lencsét, burgonyát, 
4 tojást, Szalinka Józsefné burgonyát, 5 tojást, 
Kiszeiv József burgonyát, babot, Kiszely György 
lisztet, Pleuka Anna burgonyát, 3 tojást, Danisz 
János babot, 3 tojást, Mikula Mihály babot, 4 
tojást, Franya P. burgonyái, lisztet, 4 t.-l. V3kg. zsírt, 
Gonda Mihály burgonyát, 4 I. babot, 10 tojást, 
Szluka Mihály 40 f-l, Lévi Lipótné '/* 1. zsírt, 2 
kg. babot, burgonyát, lisztet, 1 vánkost, Lesián 
Józsefné 40 f-l, Yrecnik Andrásné burgonyát, 30 
f-t, Franya Pál 1 kenyeret, 1 , kg. zsírt, 12 tojást, 
lisztet, burgonyát, Gonda György burgonyát, G 
tojást, kg. szalonnát, lisztet, 1 zsákot, Zalykó 
Judit 8 tojást, Samen Mihály 4 tojást, búzát.

Felsőzseniberről: Bornál János burgonyát, 
1 kenyeret, Jeszenszky József burgonyái, 12 tojást, 
Szetej József burgonyát, 3 tojást, Szetej György 
lisztet, 4 tojást, Vrecznik Pál lisztet, babot, zsírt,
4 tojást, Horváth János babot, 10 tojást, Vrecznik 
János burgonyát, G tojást, Udvardi István lencséi,
5 tojást. Zatyka István babot, burgonyát, G tojást, 
Nemecz János babot, 3 tojást. Bíró Mihály babot, 
3 tojást, Adamovits Sámuel 4 1. babot, ő K-l, 
Adamovits László I. mákot. 1 K-l, Dalmadi 
János burgonyát. 4 tojást, Vozárik János burgo
nyát, babot, Czibula János 2 K-t, 1G tojást, 
Horna Alajos 40 f-l, Vrecznik János babot, bur
gonyát. Vrecznik Mihály burgonyát, 3 tojást, 
Ocsovszki Pál 3 tojást, babot. Zatyka Mihály G 
tojást, burgonyái, Krazsovicz burgonyát, babot, 9 
tojást, szalonnát, Horváth János burgonyát, lisztet, 
Molnár András burgonyát, tojást, Szimader János 
lisztet, 2 tojást, Gunár I kenyerei, burgonyát, 4 
tojást, Pajerszky Anna burgonyát, Viczián Kálmán 
lisztet, Jeszenszky Jánosné 1 K-l.

Kolera ellen a legbiztosabb 
óvószer a  kénes gyügyi gyógy- és b e l
víz. Kapható az egyedül elárusítónál, 
üzv. Greguss Anlalnénál.

A belga szürkekönyv, a Világháború 
okiratai* című füzelsorozat ő száma, magyar 
nyelven is megjelent. A kis füzet rendkívül érde
kes okmányokkal gyarapítja a világháború előz
ményeinek történetét ismertető irodalmat. A csi
nos kis füzet ára 40 fillér s lapunk kiadóhivata
lában kapható.

Steckenpferd-
liliomtejszappan

B e r g m a n n  & C o . c é g tő l  T c t s c h e n  a  É lb e .
egyre nagyobb kedvcllségnck és elterjedtségnek ör
vend szeplő ellen való elismert Itatásánál fogva s a 
bor és szépség gondozásában való felülmúlhatatlan, 
ságáért. Ezernyi elismerőlevél! Sok legnagyobb ki
tüntetés! bevásárlásnál óvalossáp! Ügyeljen nyoma- 
tékosanen a Stcckenpfcrd védőjegyre és a cég helye- 
ncvére? Darabja 80 liltérért kapható gyógyszertárak

ban. drogériákban, illatszerüztetekbon stl). 
Hasonlóképcn kitűnő Mergmann Manóra liliomkrémje,
(80 fillér egy tubus). Kitűnő szer női kéz gondozására

Hol takarékoskodjunk ? A mostani há
borús világban — talán a milliomosokon, had- 
seregszállllókon és élelmiszerkereskedőkön kívül 
— mindenki azon töri a fejét, hogyan és miből 
fedezze az általános drágaság következtében fel
merülő többletkiadásait. Vannak olyanok, akik 
az adósságcsinálásban hisznek, — ezek azok, akik 
keserűen fognak csalódni, vannak, akik valahon
nan drágaság! pótlékot várnak, — ezek a remény
kedők. A reálisan gondolkozó családfő vagy üzlet
ember azonban elkezd takarékoskodni olt, ahol 
lehet. A világítási számlán például lehet. Felé- 
nyire redukálja világítási költségeit, ha gázt hasz
nál. Egy 50 gyertyafényű lámpa óránkint gáznál 
másfél fillérbe, villanynál 3—4 fillérbe kerül, a 
petróleumnál meg majdnem megfizethetetlen. A 
gázmérőbér ugyanilyen arányban olcsóbb. A jó 
háziasszony is takarékoskodik — és elküldi sza

kácsnőjét. Maga áll a tűzhelyhez, amit könnyen 
tehet, ha gáztűzhely áll a konyhájában. így duplán 
takarékoskodik, nemcsak tüzelőanyagban, hanem 
élelmiszerekben is, hisz városunkban ismételten 
megtartott minlafő/.ések alkalmával a közönség 
meggyőződött arról, hogy gázzal, — helyes keze
lés melleit — olcsóbban lehet főzni, mint más 
tüzelőanyaggal és hogy az étel is izlelesebb és 
kiadósabb, mint az, mely a nem szabályozható 
széntűzhelyen készült. Hogy pedig egy számbeli 
példát is említsünk: a gázzal nyert meleg nyolc
szor olcsóbb, mint a villannyal előállítható me
legség. Es még egyel: a gáz berendezésénél nincs 
szükség vörösrézre, melynek ára tudvalevőleg a 
háborúval kapcsolatban horribilisán emelkedett. 
Ezért a gáz berendezése ma nem drágább, mint 
volt a háború előtt. Azonkívül a bevezetés igen 
előnyös részletfizetési feltételek mellett is meg
rendelhető a helybeli gázgyárnál, mely, felszólí
tásra, költségvetéssel természetesen díjmentesen 
szolgál.

Modern K önyvtár. Ennek a páratlanul 
népszerű, elterjedt vállalatnak megint négy újabb 
füzete jelent meg. Az első Karinthy Frigyes mun
kája: Beszéljünk másról. Aki az írót ismeri, 
mindjárt hozzágondolhatja: és ne mindig ezekről 
a szomorú dolgokról. Az olvasót ebből a sivár 
világból a maga különvilágápá viszi az iró, mely 
tele van sajátos metszésű és hajlású tükrökkel. 
De mind az emberi mulatja, olykor-olykor egy 
kissé torzítva, de sohasem meghamisítva. A 454—5. 
lüzet Szilágyi Géza lollrajzail hozza, A háború 
mellől címen. A háborúnak olyan epizódjait dol
gozta fel bennük, melyek a távolság ködén ke
resztül legjobban megragadták a képzeletét. Apró 
kis történeteket, epizódokat mond el, melyek jel
lemző világot vetnek az egész nagy háborúra. A 
harmadik lüzet (456. sz.) Salom Asch: Történet 
Orosz-Lengijelországból c. elbeszélését hozza. Ez 
a történet minden fejtegetésnél jobban megérteti, 
hogy milyen az a kultúra, melyet a cárizmus 
ebben a világháborúban képvisel. A vaskos reá
lizmus a legnemesebb költészettel olvad össze 
ebben az elbeszélésben. A negyedik füzet (457—9. 
sz.): Szomorv Emil: Sárossy, m uníciói! és egyéb 
harctéri levelek. Nem azt tárja elénk bennük 
az író, ami az idegekre hat, nem azt, ami vissza- 
riaszló és hátborzongató, hanem ami a szívünkét
ől künket kapja meg. A háborúban is az örök 
emberire figyelmeztet. Szomory könyve, melyet 
szerzője S/unnay Sándor allábornagvnak ajánlott, 
a nagyháború irodalmának egyik legértékesebb 
terméke. Különben az első könyv, melyet a sajtó- 
hadiszállás akrediláll tudósítója irt az északi har
cokról. A Modern Könyvtárt az Athenaeum adja 
ki s egyes számai lapunk kiadóhivatalában kap
hatók.

Könyvek a lövészárokban. Német 
szövetségeseink mint mindent, a katonák olvas
mányait is megfigyelik és számonlarlják. Csak 
nemrég já rta  be a lapokat egy ilyen beszámoló 
arról, hogy mit olvas a német katona a háborúban. 
Az akkor közölt statisztikából láthattuk, hogy a 
katonák, a megerőltető testi igénybevétel dacára 
is, inkább komolyabb, mélyebb, az elmét jobban le
kötő olvasmányokhoz folyamodnak. 1 la a mi magyar 
katonáinknál próbáljuk összeállítani a megfigye
lések eredményét, akkor is azt vesszük észre, hogy 
a szépirodalmat is eléggé megbecsülik ugyan, 
odafömi a lövészárkokban, de még jobban szeretik 
a klasszikusokat, a népszerű természettudomá
nyokat és az egyéb értékes, elgondolkodásra ser
kentő komoly olvasnivalókat. A legeredetibb 
módon kapnak kedvel katonáink az ilyen munkák 
megrendelésére. így például a muszkák ellen 
harcoló katonák közül már jó néhány hozatta 
meg a Világegyetem működésének a Műveltség 
Könyvtárában megjelent ismertetéséi. De a há
borús irodalom is keresett élvezet a lövészár-
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kokban. Svcn Hédin 1 koronás könyve, az Egy 
harcban álló nemzet, rendkívül népszerű lett. 
Liliencron: Háborús novellái és Fényes László 
páratlan könyve a szerbiai harctérről is nagyon 
kapósak. A magyar faji és nemzeti érzés is ki- 
mélyülten jelentkezik. Harcoló katonák is érdek
lődtek Vámbéry mostanában sokat vitatott post- 
humus könyve iránt, a magyarság eredetéről. 
Nagy az érdeklődés az idegen nyelvek iránt. 
Sokan most hozatnak szótárakat, nyelvkönyveket. 
Szóval a sok megpróbáltatás nem ártott meg 
fiaink szellemi munkaképességének s a nélkülö
zések közepette sem mondanak le a lélek táp
lálékáról, a könyvről. Örvendetes jelenség ez, 
mert azt sejteti, hogy a vitézség erőpróbái után, 
komolyabban, bátrabban, élénkebben fogunk neki
menni a kultúra nagy feladatainak is.

NYILTTÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős n szerk.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik drága Andor fiam és testvérem 

elvesztésében nagy fájdalmunkat igaz részvétükkel j 
enyhítették, fogadják hálás küszünelünket.

özv. Jakobey Lajosné és Margit.

Köszönetnyilvánítás.
Rokonaimnak, ismerőseimnek s a helybeli 

bányászaltiszti karnak hálás szívvel mondok küszö- j 
nelet, hogy boldogult férjemet utolsó útjára ciki- i 
sérték s ravatalára koszorút helyezlek.

özv. Fényes Jánosné.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
2989. szám 1915. vl.

Hirdetmény.
Selmee- és Bélabánva thj. sz. kir. bánya

város tanácsa közhírré teszi, hogy a városi házi
pénztárnak, a kezelése alatt álló alapoknak és a 
gyámpénztárnak (nyugdíjalap, Vihnyeíürdő- és 
külcsöntörleszlési alap) 1914. évi zárószámadásai, 
a vagyonleltárral és mérleggel együtt elkészültek 
és a városi számvevőségnél megtekinthetők.

Minden adózó polgárnak joga van rájuk 15 
n?p alatt észrevételeit megtenni.

Selmecbánya, 1915. április 15-én.
H orváth Kálmán

kir. tan., polgármester.

2000. szám 1915. szv.

Hirdetmény.
Selmee- és Bélabánya sz. kir. thj. város 

adóhivatala ezennel felhívja a város adóíizelő- 
közünségét, hogy a f. évi II. negyedre esedékes 
adóját annál is inkább igyekezzék május hó 15-ig 
befizetni, mert ellenkező esetben végrehajtással 
fogja beszedetni.

Selmecbányán, 1915. évi április hó IG-án.
A városi adóhivatal:

Pataki Ferenc Csányi Ottó
városi főszámvevő.

1845/1915. szám.

Hirdetmény,
a hadmentessógi d ij bejelentése tái*gyában.

Az 1915. évi április hónapban tartozik az, aki:
1. mint hadi szolgálatra alkalmatlan, az ál

lítási lajstromból törül letelt;
2. mint fegyveres szolgálatra alkalmatlan, 

fegyverre képtelennek nyilváníttatott;
3. a katonai szolgálatból oly testi fogyat

kozás m ialÉbocsáttatott el, *inely keresetre kép
telenné nem lelte s mely nem a katonai szol- 
gálat ^teljesítésének következménye, annál a köz
ségi elöljáróságnál (városi adóhivatalnál), hol 
állandóan tartózkodik, az e célra szolgáló nyom
tatványon:

a) polgári állását;
b) lakását;
c) annak a sorozójárásnak, illetőleg község

nek a nevél, melyben a hadkötelezettség alól 
menlesíltetett;

(I) azt az évet,, melytől fogva a felmentés 
számítandó, bejelenteni és

ei a reá, esetleg arra a családfőre, kinek 
családjához tartozik, a megelőző 1914. évben 
állandó lakóhelyén, esetleg más községekben is 
kivetett állami egyenes adók összegét hitelesen 
kimutatni.

Ezenkívül tartozik:
f i  az a véd-, illetőleg díjköteles, kinek had- 

mentességi diját, a törvény 11. §-a értelmében, a 
munkaadó fizeti, a munkaadó 'nevét és lakását 
bejelenteni.

Ez adatok bejelentésének elmulasztása az 
1880. évi XXVII. t.-c. 20. §-a ériem ében a ki
rovandó hadmentességi díj 3—li-szoros összegé
nek megfelelő pénzbírságot von maga után.

11a a munkaadó személyében az alatt az 
idő alatt, mely a  bejelentés beadása és a dij ese
dékességének napja (az év október 1-je) közöli 
lefolyt, változás állott be, ezt a változást a díj
köteles az 1883. évi IX. t.-c. 4. §-ának 3. pontja 
értelmében olt, ahol az elsőj'.bejelenlést tette, 
szintén bejelenteni köteles.

Azoknak a díjköteleseknek, kik állandó lakó
helyükön kívül m ásutt adóval megróva nincsenek, 
megengedtélik, hogy a községi elöljáróság (városi 
adóhivatal) előtt személyesen megjelenvén, 
vallomásukat ugyanott tollba mondhassák, 
de ha ezt elmulasztják, a fentebb említett 
pénzbírság ellenük teljes szigorral fog alkalmaz
tatni.

A városi adóhivatal:
Selmecbánya, 1915. évi április 5-én.

Murányi Károly Csányi Ottó
ad. számvevő. városi főszámvevő.

2575/915. sz.

Hirdetmény.
Selmee- és Bélabánya tvhj. sz. kir. bánya- 

I város katonaügyosztálya közhírré teszi, hogy a 
in. kir. lévai hon védkiegészítő-parancsnokságnak 
93/915. sz. működési tervezete szerint, az e város 
területén tartózkodó s az 1873— 1877. születési 
évfolyamokba .tartozó azoknak a népfölkelésre 
kötelezetteknek részére, akiket a sorozó vagy 
vegyes felülvizsgáló-bizottság fegyverre képtele
neknek nyilvánított, illetőleg a katonai vagy hon
véd felülvizsgáló bizottság a közös hadsereg, hadi- 
tengerészet, a honvédség vagy a csendőrség köte
lékéből az 1914. év július 31-ig elbocsátott, vagy 
állítási kötelezettségüknek eddig elegei még nem 
teltek, a népfölkelő bemuiatószemlét f. évi április 
hó 30-án, reggel 8 órától kezdödöleg- fogják 
Selm ecbányán, a . Városi Vígadóban m eg
ta rtan i.

E napon a népfölkelő bemutaló-szemlén 
kötelesek továbbá az 1894., 1893. és 1892. évben, 
az 1890. évtől 1878. évig terjedő időben, valamint 
az I8UG., 1895. és 1891. évben születeti mindazok 
a népfölkelésre kötelezettek is megjelenni, akik 
eddig a néplölkelő bemutató-szemlén nem jelen
lek meg.

A népfölkelésre kötelezettek figyelmeztetnek, 
hogy a szemlén megtűröd ve, tisztán, rendes és 
tiszta öltözetben tartoznak megjelenni.

Azok a népfölkelésre kötelezettek, akik a 
bevett, vagy törvényesen elismeri vallásfelekeze
tek papjelöltjei, vagy pedig akik végzett tanul
mányaik alapján, a véderőtörvény 21. §-a értel
mében, az egyévi önkéntesi kedvezményre igény
nyel bírnának, ebbeli minőségüket a bemutató- 
szemlén az illető intézet bizonyítványával tartoz
nak igazolni.

Selmecbányán, 1915. április 19-én.

Sztancsay Miklós
főjegyző, kalonaUgyi előadó.

HIRDETÉSEK.
f í .  2sigmondy-utca 112.

szám ú ház első emeletén két három 
szobás vagy pedig három  kétszobás 
lakás május, esetleg augusztus else- 

!-! jétől kiadó. !-!
J3ővebbet a háztulajdonosnál.

Ha nem ehet, rosszul 

silag kipróbált

K a i s u  g y o mo r - b o r s m e n l a
k a r a m e l lá k
biztos segítséget hoz
nak. Jóétvágyat kap, 
a gyomor helyre áll és 

megerősödik ismét

Éltető és üditö ha
tásuknál fogva 

m eneteléseknél 
nélkülözhetetle

nek.
C s o m a g o lv a  2 0  é s  4 0  f i llé r

K a M t ó :  S S d V
bán. M ikovényl A. és Mar 
Kóisy J. örökösei ityóuy-  
tarn lb an  Selm ecbányán  
Wnlko J. K.. Szentist-  
ványl A. Gölnlcbnnyán.

Ê mtKlíMKÉPEH!

Uhronhaus Fr. SCHMIDT 
Praff, W clnbcrne.

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

.v  szoba kiadó.

A következő napilapok állandóan kaphatók  : 
Pesti H írla p , A z Ú jság, P esti Napló, 
B udapesti H írla p , M a g y a ro rs z á g , 
A Nap, Esti Ú jság, P e s te r L lo yd , 
P e s te r Jo u rn a l, V o ssisch e  Ze itung. 
Joerges Á. özv. és fia könyvkereskedésében.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1915


