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céghez intézendök.

hova az összes pénzklildemények is küldendők.

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

S .m í egyesít.
Az a nagyszerű egyetértés, melyben j 

az egész m agyar nemzet összeforrt, ellen- I 
ségeinket nemcsak meglepte, de meg is 
döbbentette. Halomba döntötte számításai
kat s most már észreveszik, hogy a szoros 
egységben rejlik a mi legfőbb erőnk, ez 
biztosítja számunkra a végső diadalt.

Ebben a minden elismerésre méltó 
magatartásban kiváló része van az ellen
zéknek is, amelynek nagy többsége a há
ború kezdete óta gondosan kerül minden 
olyas kérdést, mely széthúzásra vezethetne 
s azt keresi csupán, .mi egyesít bennün
ket. Egyetlen kivétel ebben a tekintetben 
a választójog kérdése, melyet az ellenzék, 
azzal az indítványával, hogy a szavazati 
jogot minden húsz éven felüli állampolgár
nak, aki a háborúban résztvett, meg kell 
adni, épen nem szerencsésen hozott most 
szóba. Az indítványt, a miniszterelnök meg
győző fejtegetései után, az országgyűlés 
tudvalévőén nem fogadta el, az ellenzék

azonban még mindig napirenden tartja ezt 
a kérdést, mint a kormány iránt való bizal
matlanságának a forrását.

Ámde először is nem áll, hogy az el
lenzék bizalmatlan a kormány iránt. Sőt 
annyira nem bizalmatlan, hogy hozzájárult 
a mandátumok meghosszabbításához, vagyis 
ahhoz, hogy a mandátumok lejárta után is 
a mai többség, a mai kormány vezesse a 
közügyeket. Ebben pedig teljes bizalom 
nyilvánul meg.

Másodszor, amint azt Tisza hétfői be
szédében bőven kifejtette, a választójog 
kérdése a mostani körülmények között 
a legkevésbbé sem időszerű. Most tel
jesen igénybe veszik az országgyűlés 
rendkívüli munkásságát a háborúval kap
csolatos ügyek s mivel csakis ezek veszik 
igénybe, nem lehet ötletszerűen, külön
leges programmpontok érvényesítésével k í
sérletezni.

Harmadszor: kár lenne azt a látszatot 
kelteni, mintha azoknak, akik a harctéren 
küzdenek, okuk volna az őket megillető 
szavazati jog mértékével elégedetlenkedni.

Hiszen az altiszteket, a meglevő törvény 
szerint is, megilleti a választójog, azonkívül 
pedig Tisza ismételten kijelentette, hogy 
hajlandó ezt a jogot kiterjeszteni mindazokra, 
akik a csatamezön kitüntetik magukat

N egyedszer: hőseink megjutalmazásá- 
nak, az irántuk érzett elismerés és hála 
lerovásának nem a szavazati jog kiter
jesztése a leghelyesebb módja. Más esz
közt kell keresni ennek a célnak az el
érésére s az igazán megfelelő eszközt a 
miniszterelnök is, az egész magyar nemzet 
is őszinte buzgalommal keresi. Ez már 
olyan ügy, amely alkalmas arra, hogy 
politikusainkat egyesítse, egy táborban 
tartsa, mert időszerű, fontos és egyetemes.

Tisza hétfői, nemesen higgadt beszé
dében óvatosan kerülte a választójogra vo
natkozó polémiát, ellenben igen behatóan 
foglalkozott a rokkantakról való gondosko
dás kérdésével. A rokkantakat orvosi utó
kezelésben kívánja részesíteni a kormány 
s azután kiképzést és megfelelő patronázs- 
szerű munkát akar nyújtani nekik. Ez az 
ügy s a többi is, amikre a kormány javas-

Várni.
Várni, ha nem jö n  haza este . . .

Nyitott ablaknál fázva, lesve.
Bezárt ajtója kilincsét próbálni,
Láztól reszketve, kapuba kiállni. 
Lelkünket vesztve já rn i-ke ln i,
Kérészi előli letérdepelni.
Im ára kulcsolt újjakba harapni,
Arcunk selymét sós könnyel felmaratni. 
Kínlódva megreszketni érte:
Most merre já r  ? Most, jaj, m i érte? 
Fakadni fojtott, keserű sírásra, 
Dermedni tűrő, tompa megadásba. 
Komor sejtéssel harcra kelni.
Az ö nótáját énekelni 
És tört csuklással, gyáván, e la ka d n i. . .  
Léptek zajára ablakhoz szaladni. 
Százszor kinézni a sötétbe,
Csüggedten százszor visszatérve. 
Felszítani a hányó tűz purdzsát,
Ijedten látni arcunk tükörmását:
Kisírt szemet, kuszáit hajat 
És kíntól merev ú ja k a t. .
Vádtól, gyanútól lassan áthevnlni 
A hiúsághoz ju tva  menekülni 
S  a tükör előtt csudát tenni 
Okosnak, szépnek, jónak lenni

Begyújtani a  régi szamovárba,
Virágot tűzni valahány pohárba.
Lámpára sárga’ ernyőt dobni,
Édesen, hívón mosolyogni.
Csatlós, parányi cipellőt viselni,
R uhánk szegélyét csábítón emelni,
Butácska, drága szavakat susogni, 
Szégyenkező szemét puhán befogni,
Szájunk szélén csókkal kíná ln i — 
ó  így kell várni, így kell v á r n i.. .

M l .

f i  bosszú.
— Jó estét, kedves barátom!
— Oh, kedvesem, köszönöm, hogy ilyen ha

marosan eljött. Nem tudtam segíteni magamon, 
azért hivattam önt. azért közöltem önnel a szo
morúságot olyan kurtán. Mária, egyedül marad
tam. Nincs többé fiam.

Még mindig nem lúd róla semmit?
Csak egy sürgőmy jött. Ez éppen a leg

borzasztóbb: semmi egyebet nem tudni, mint 
hogy meghalt. Semmi egyebei! Hogy szenvedelt-e ? 
Hol fekszik? Ki volt mellette utolsó percében ? 
Semmit, semmit. Még egy sorom sincs.

— Aki elmegy a harctérre, tulajdonképpen 
nem is szabad visszavárnunk. Mindig el kell ké
szülnünk a legrosszabbra. Szegény, jó barátom,

nincs még egy apa, aki olyan, mint ön volt. 
Fricinek igazán aranyos ifjúsága volt.

— Ma teszem le a gyászt, amelyet felesé
gemért öltöttem. Most újra felvettem. Milyen jó, 
hogy őt, szegényt, a sors megkímélte ettől a 
csapástól. Mert ha asszonyaink még oly erősek és 
hősek is, a szivük mégis vérzik, ő , szegény, ide
jekorán hall meg. De én most aztán egészen 
egyedül maradtam . . . Bocsásson meg. Mária, 
hogy gyönge vagyok és ellágyultam. Engedje meg 
ezt nekem. Hisz soká úgysem szabad lennem. Az 
élet tovább folyik és szilárd nyugalmat vár tőlem. 
Csak ma, ezen az estén. Fricikém . . . édes fiam! . . .

Tizennyolcéves volt és már h a lo tt. . .
— Van egy vigaszom az ön számára . . . 

Én megkísérlem csillapítani fájdalmait . . .
— Mivel ?
— Egy másik fájdalommal.
— Mária!
— Nem kötelez többé semmi a hallgatásra.
— Nem értem.
— Arnold, én is kaptam egy sürgönyt!
— Mária, az Isten szerelmére! A férje? 

Egészen elfelejtettem megkérdezni, egészséges a 
férje ?

— Nem.
— Megsebesült?

Nem.
Mária!

— Igen. 0  már jól van.
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latai vonatkoznak, mind szoros összefüggés
ben állanak a háborúval, az ország legfőbb 
érdekeivel; alkalmasak tehát arra, hogy a 
hazafiakat egyesítsék abban a törekvésben, 
hogy minél alaposabban, minél szerencsé
sebben intézzék el őket. Ezeknek a meg
vitatásában vegyen minél tevékenyebb részt 
az ellenzék, az ellentétek felidézésére al
kalmas pártkérdések tárgyalását pedig 
hagyja békésebb időkre.

Ezt kívánja a nemzeti egység érdeke.

Ausztria-Magyarország,
Németország és Oroszország.

Egy évtizede sincs még, hogy Németország 
és Ausztria-Magyarország mértékadó köreiben 
nemcsak kívánatosnak, hanem lehetségesnek is 
tartottak egy olyan szent szövetség-formájú, de 
modernebb közeledést Oroszországhoz. Az efféle 
illúziók nemcsak azért keletkezhettek, mert nem 
mérlegelték eléggé az orosz ellenséges indulato
kat, hanem azért is, mert túlságosan is arra 
törekedtek, hogy, a jobb jövő reményében, fátyolt 
vessenek a múltra.

Alig került bele Oroszország az európai 
államrendszerbe, az osztrák-porosz ellentét miatt 
egyszerre naggyá, hatalmassá lett. Művészi mó
don sikerült az orosz diplomáciának 1740. óta 
száz éven ál, a krimi háborúig, hol az egyik, hol 
a másik háborúskodó állam révén, lengyel, vagy 
keleti vagy másféle érdekét győzelemre juttatni s 
nyugat felé országa határait kiterjeszteni. Német
ország és Ausztria-Magyarország nem egyszer 
szolgált orosz érdeket, hol egymás iránt táplált 
gyanúskodásával, hol a pillanatnyi sikerért. Csak 
a krimi háború után hagyta abba Oroszország 
ezt a reá nézve olyan fontos és kedvező módszert. 
Az volt az oka, hogy Ausztria-Magyarország, lét
érdekei kockáztatása nélkül, nem szolgálhatott, 
de nem is akart eszközül szolgálni Törökország 
feldarabolásában s romjain az orosz uralom meg
alapításában. Nem kell azonban hinni, hogy 
Oroszország ez előtt a konfliktus előtt lojálisán

Meghall. Ugyanaznap esett el, mint az ön 
fia. Ugyanabban az ezredben. Tudja, Arnold, hogy 
a maga fia nagyon szerette a férjemet? Azért 
akart az ő ezredében szolgálni, hogy megvédel
mezhesse. És épp így szerette Sándor is.

— Igen. En sokszor féltékeny voltam rá! 
Megvallom. — Most halott mind a kettő!

— Mind a kettő!
— Mária, ön megrémít! Lázas? Olyan 

piros az arca! Es olyan nyugodt, szinte merev. 
Miért nem sír?

— Kit sirassak? Én nem vesztettem el a ! 
fiamat és nincs gyermekem, akit elveszíthetnék. 
Én nem vagyok anya.

— De feleség.
— Már húsz év óta nem. Egy évig annak 

tartottam magamat.
— Mit jelent ez?
— Sándor mást szeretett, mindig mást sze

retett. De az szegény volt. mint ő. És nekem 
pénzem volt kaucióra. Így aztán engem vett el, 
miután a másik is gazdag emberhez ment férjhez. 
A másiknak igy kellett tennie, nem lehel őt el
itélni. A viszonyok olykor erősebbek lehetnek a 
szerelemnél is Nekem minderről sejtelmem sem 
volt. Azt hittem, férjem szeret. Csak egy év múlva 
fedeztem fel, hogy megcsaltak. A boldogtalanságom 
kettős volt. Mert ebben az esztendőben tanultam 
meg szeretni a férjemet. Mert csak dacból, csak 
bosszúból mentem hozzá. Mert mást szereltem . .  .

bánt a Monarchiával. Az 1804-ben támadt szerb 
fölkelést az orosz diplomácia azért támogatta, 
hogy a Monarchia déli határán hűbérállamot te
remtsen. Így alkalma nyílhatott arra, hogy ebben 
az államban, a délszláv népek közt, szükség ese
tén fölkelést támaszthasson s a Monarchia ellen
állásra való képességét gyöngíthesse. 1. Sándor 
cár ezt a tervet, melyet 1808. november havában 
Rodofinikin orosz ügynök hangoztatott, helyeselte 
s azon volt, hogy Napóleont rábírja, hogy Szer
biát, hűbértartományul, neki engedje át.

Miklós cár azt az emlékiratot, melyet Pogo- 
din tanár nyújtott á t neki 1840-ben, örömmel 
fogadta és szerzőjét fejedelmi módon megaján
dékozta. Ez az emlékirat a Monarchia közeli 
összeomlását jövendölte s ismertette a módokat, 
hogyan lehelne Oroszországnak a Monarchia fel
oszlását, szláv intelligenciájának a pénzelésével, 
megalapozni s előkészíteni. Hivatalos jóváhagyást 
és támogatást nyert ezzel az Óceántól az Adriáig 
terjedő nagyszláv állam eszméje.

A Monarchia belsejében ekkor kezdődött az 
aknamunka. De nemcsak Blattomban, hanem egé
szen nyiltan is. Jakovlevics Nikolaj Danilevszkíj 
kezdte hirdetni s nagyon sajnálatos, hogy Orosz
ország öntudatos, gondolkozó része, majdnem 
kivétel nélkül, elsajátította tanításait. A Monarchia 
és Törökország romjain létrejövő nagyszláv szö
vetség volt Danilevszkíj álma.

Porosz-Németországnak a Monarchia német 
alpesi országait szánta; egy évvel később azon
ban, 1870. december havában, a németek francia 
győzelmeinek a hatása alatt, Daniiévszkij vissza
vonta ezt a tervét s Porosz-Németországol Orosz
ország legveszedelmesebb új ellenségének tarlót la. 
Az 1870 71. év fordulópont a német-orosz vi
szonyban. Katkov és társai már a  német-francia 
háború alatt megkezdték sajtóhadjáralukat Német
ország ellen s a büszke Gorcsakov kancellár 
azonnal hozzásímult ehhez a befolyásos hangulat
hoz. Nemsokára 111. Sándor cárt is magával ra
gadta a pánszláv áram s csak Bismarcknak 
Németország semlegességére vonatkozó elutasító 
nyilatkozata akadályozta meg, hogy 1877. tava
szán nem Bécsen és Konstantinápolyon át pró
báltak utat találni.

A berlini kongresszus még jobban növelte a 
Németország és a Monarchia ellen irányuló ellen
séges hangulatot. Orgiákat rendezett ez a hangu-

— Én . . .
— Hallgasson, Arnold. Beszélnem kell. Mert 

szétveti különben a keblemet. Igen, maga volt az. 
Szerettem magát ájtalosan, imádattal. És maga 
a másikat választotta, aki magát az első csókkal 
megcsalta. Mert a maga felesége volt az a másik, 
aki a férjemet szerette. Igen. És bennünket meg
csaltak. Mind a keltőnket.

— Mária, hallgasson! Ön halottakat gyilkol!
— Nem, léged, élőt. akarlak meggyilkolni. 

Láss és hallj . . . Hagy kiáltani! Ezt nem suttog
hatom el. Húsz évig hallgattam!

— Miért? Miért?
— Nem érted ? Mert szereltem őt, a férje

met! Soha úgy nem szereltelek meg téged! 
Soha! Láttam, hogy boldog volt. Megvallotta 
nekem. Elmondott mindent. Es én megbocsátot
tam. Mert szerettem. A világ minden boldogságát 
neki adtam volna, még azt az asszonyt is! És 
hogy az a tied volt, az oly édes volt számomra. 
Hálát adtam neked, hogy így megbüntetett téged, 
aki megvetetted szerelmemet. És azért vagyok 
ma itt, hogy ezt elmondjam. Őt, a férjemet, már 
nem éri utói a bosszúd. A halottal nem éred 
már el. És az én bosszúm is már csak téged ér 
egyedül. Oh, milyen édes ez a seb! . . .  Ugy-e, 
nem tudsz szólni? Mcgnémultál. le vagy sújtva! 
De ne hidd, hogy ez minden. Még nem vagyok 
készen. Amit eddig letörtem, a becsületed, a büsz
keséged volt, most a szivedet fogom eltalálni.

lat s utolsó okozatos előzménye volt a német
osztrák-magyar szövetségnek. S ha 111. Sándor 
idejében nem következeit is be az összeütközés, 
Mária Feodorovna cárné mégis mindent elköve
tett, hogy a hangulatot tovább szítsa. A kelet
ázsiai célok eredményezték az 1897-iki megegyezést.

Csak a mandzsuriai vereség hozta napfényre 
a valóságot, lzvolsky külügyminisztersége alatt 
kezdődnek a mostani háborúra vonatkozó előké
születek, bálául Németországnak és Ausztria- 
Magyarországnak azért a segítő eljárásáért, ame
lyet az orosz-japán háborúban s a forradalomban 
Oroszországgal szemben tanúsítóit. A krízis egyre 
nőtt, de a Németország részéről tanúsított szövet
ségi hűséggel szemben mégsem merték a Monarchia 
szétdarabolását megkezdeni. Ekkor Brjancaninov, 
volt orosz diplomata s a háború egyik felidézője, 
Greynél való látogatása után, londoni levél útján 
folyóiratban jelezte, hogy Anglia kész Oroszország 
oldalán harcolni. Oroszországnak tehát szabad 
keze volt; az orosz háborús párt élt is az alka
lommal s fölidézte a világháborút.

Még nincs vége annak a heroikus harcnak, 
amelyet Németország s a Monarchia, Anglia két
színűsége s Oroszország hódító vágyai miatt, lét
fenntartása végett végigharcol, de már most is 
állíthatjuk, hogy Németország és Ausztria-Magyar
ország, hős katonáinak páratlan harciasságával és 
hadvezéreinek a zsenialitásával, Oroszország mil
liós hadseregéi meg fogja vemii s nincs távol az 
idő, amikor e háborúnak orosz és angol fölidézői 
is elveszik méltó jutalmukat.

JH 1 P  E  K .
A kozákok.

A kozákok nagy hirüket a napóleoni hadjára
toknak köszönhetik. Mikor Napóleon orosz- 
országi hadjáratából visszavonulni volt kény
telen, fáradt, kimerült, kiéhezett hadseregét 
kozákcsapatok nyugtalanították. Ez a feladat 
teljesen megfelelt ezeknek a pusztai lovasok
nak, akik majd itt, majd ott jelentek meg és 
oldaltámadásokkal gyengítették a francia se
reget. Szer°peltek még a kozákok az 1877/78. 
évi török—orosz háborúban is. amikor, Gurko 
és Skobelev vezérlete alatt, sorkatonasággal

— Sejtem, Mária! Milyen nevet viselsz te, 
Sátán, te Démon! A Madonna nevél, pedig ördög 
vagy! Engedd, hogy vak legyek! Barátok leltünk, 
barátok voltunk máig!

— Frázis és álarc volt részemről a barát
ság! A feleségednek barátnője voltam, mert hall
gattam és nem árultam el. Es sejtetni sem en
gedtem, hogy én mindent tudok. Hogy ő Sándort 
szereti s hogy Frici a Sándor fia volt.

— Az én fiam!
— Nem.
— Sándor az ön férje . .  .
— Legfeljebb a bátyám. Részemre rég 

meghalt. Úgy, hogy ma már gyászolnom sem 
kell. Nem volt számomra egyéb cél hátra, mint 
megforgatni a kést a szivében.

— A fiam . . .
— Igen a fia. Anyja halála után Sándor 

előtt is fölfedle a titkot, azért szerelte őt!
— És én . . . és engem . . .
— Megvetette. És csak mert sajnálták önt, 

játszották végig tovább is a komédiát. Azért 
maradt magánál, mert itt nagy örökség várt rá.

Hallgass, asszony! Hazugsági Hiszen még 
ha az egész igaz lenne is, te jellemeket hami
sítasz meg! Hát nem vagyok eléggé összezúzva?

— Azt hiszem, igen. És most megyek!
És a nő kacagva tépte fel az ajtót és han

gosan kacagva, tébolyodva rohant végig az utcán.
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szemben is megálltak a helyüket. Ezzel szem
ben azonban az orosz—japán háborúban tel
jesen értékteleneknek bizonyullak, különösen 
azért, meri az akkori vezérek nem tudták, 
mit csináljanak a lovascsapatokkal. Ettől 
kezdve az orosz hadvezetőség arra törekedett, 
hogy a kozákokat, nemzeti érzékenységük 
megsértése nélkül, egységesebben és jobban 
kiképezze, különösen pedig arra, hogy meg
felelő intelligenciájú liszteket képezzen ki 
számukra. Hogy azonban ez ilyen rövid idő 
alatt sikerült-e, kérdéses. Nyílt csatában való
színűleg még ma sem nagyon értékes a 
kozák, de előőrsi csatározásokban és kisebb 
összecsapásoknál meglehetősen használható 
anyag. Számuk mintegy 200—250.000, ami 
meglehetős megerősítése az orosz hadsereg
nek. Vannak különben gyalogos kozákok. 
Kőbánból és állítólag ezek a legvitézebbek 
közöttük. Fegyverük a rövid puskán kívül 
egy hosszú dárda, amely ellen azonban a mi 
huszáraink már kitünően tudnak védekezni. 
Sarkantyú nélkül lovagolnak és paripájukat 
egy rövid, vastag bottal, a nagaikával űzik. j 
A nagaikát egyébként is kitünően tudják : 
használni és a forradalmi mozgalmakban 
meglehetősen gyakran használják is.

Egy kozák szotnya különben nem valami felemelő j 
látvány, mert a kozákok maguk kötelesek J 
magukat fölszerelni. Ezért a birodalom határ
vidékein nagy földterületeket kapnak ingyen, 
amelyeket kötelesek megvédeni esetleges tá
madás ellen. Mióta azonban nem élnek ál
landó harcban a szomszédos rablónépekkel, 
hanem csendes letelepülők lettek, azóta sokat 
veszítettek hazafias szellemükből.

Többféle kozák van. A legtöbb közülük donikozák 
(11 (i szotnya), azután van 70 szotnya kubani- 
kozák, továbbá urál-kozákok, amur-kozákok 
stb., természetesen mindegyiknek mások a 
szokásai, de egyben megegyeznek, hogy az 
enyém, tied elvével nincsenek jólábon és a 
háborút mindig valami rablóhadjáralnak te
kintik. Tulajdonképen a kozák nem kegyetlen, 
csak a részegség teszi kegyetlenné. Általában 
azonban jóindulatú és békeidőben az orosz 
garnizonokban akárhányszor látni kozák tiszti- 
szolgákat, amint gyerekeket dajkálnak.

A kozák különösen azért használható katona, mert 
kitünően ismeri a természetet. Az o ro sz -  
japán háborúban megtörtént például, hogy 
az orosz lisztek messzelátóval sem tudták 
felfedezni a japán lövészárkokat, a kozákok 
azonban bizonyos természeti jelekből, például 
madarak röpködéséből megállapították, hogy 
hol van az ellenség.

Mindez a magyarázata annak, hogy a kozákot, 
bár a sorkatonasággal szemben ma sem ér
tékes erő, az orosz hadseregben olyan szí
vesen használják és valósággal dédelgetik.
— Böckh Hugó dr. akadém iai tag. 

A Magyar Tudományos Akadémia Nagy sári 
Böckh Hugó dr. miniszteri tanácsost, a Selmec
bányái m. kir. bányászati és erdészeti főiskola 
tanárát, az európai hírű geológust* és kiváló ter
mészettudományi írót, levelezőtaggá választotta.

— Katonai kinevezés és k itün tetés. Őfel
sége, a király. Balázs István  főmérnököt, a Sel
mecbányái bányászati és erdészeti főiskola vas
kohászati tanszékének adjunktusát, a 4-ik honvéd 
tábori ágyúsezred tartalékos hadnagyát, főhad
naggyá nevezte ki s neki. az ellenség előtt tanú
sított vitéz magatartásáért, legfelső dicsérő elis
merését nyilvánította.

K itüntetés. Őfelsége, a  király, Papp Jenő 
segéderdőmérnöknek. a cs. és kir. 44-ik gyalog
ezred tartalékos zászlósának, Papp György Sel
mecbányái népbanki főpénztáros fiának, az ellen
ség előtt tanu>ítolt önfeláldozó vitézsége elisme

réséül, az elsőosztályú vitézsógi nagy ezüstérmet 
adományozta.

— Kinevezés. A m. kir. államvasutak igaz
gatósága Kopp Sándor  hivatalnokgyakornokot 
a IX. fizetési osztály 3. fokozatába a Selmecbányái 
állomáson hivatalnokká nevezte ki.

- Közgyűlés. Selmec- és Bélabánya szab. 
kir. bányaváros törvényhatósági bizottsága május 
havi rendes üléséi, Ivánka István  főispán elnök
lésével, folyó hó 11-én, kedden délután 3 órakor 
fogja a városháza tanácstermében megtartani.

— Negyven esztendő a város szolgála
tában. Kalm ár István  Selmecbányái városi adó
ügyi számvevő folyó évi április hó 26-án töltötte 
be városi szolgálatának negyvenedik esztendejét. 
Kalm ár 1875. április 26-án lépett a város szol
gálatába; előzőleg a főiskola hallgatója volt. A 
negyvenéves évforduló alkalmával a város tiszti
kara a városháza tanácstermébe gyűlt össze, hol 
Horváth Kálm án  kir. tanácsos, polgármester 
üdvözölte a derék, példaképül szolgáló jubilánst. 
Kiemelte odaadó, buzgó munkásságát, becsületes
ségét, megbízhatóságát, pontosságát s meghatva 
köszönte meg a város szolgálatában tanúsított 
hűségességét. A jubiláns meghatva mondott a 
megemlékezésért s a polgármester szívből jövő 
és szívhez szóló, elismerő szavaiért hálás köszö
netét.

É rettségi korm ányképviselő a líceum
ban. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a Sel
mecbányái ág. hitv. ev. líceumi főgimnázium ezidei 
érettségi vizsgálataira, az 1883. évi 30. l.-c. 23. 
§-a álapján, Sárkány Lóránd dr. dési állami 
főgimnáziumi tanárt küldötte ki kormányképvi
selőnek.

Kinevezés. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter Hódos Ferenc Selmecbányái póslai és 
távírói segédellenőri póstai és távírói ellenőrré 
nevezte ki.

A m. kir. pénzügyminiszter Kostend Ernő 
Vilmos Selmecbányái lakost a Selmecbányái m. 
kir. bányaigazgatóság mellé rendelt számvevőség
hez ideiglenes minőségű pénzügyi számgyakor
nokká nevezte ki.

— K itüntetés. A hadseregfőparancsnokság 
Pisch Adolfot, a Selmecbányái bányászati és erdé
szeti főiskola írnokát, a cs. és kir. 26-ik gyalog
ezred tartalékos altisztjét, az ellenséggel szemben 
tanúsított vitéz magatartásáért, a 11. osztályú ezüst 
vitézségi éremmel tüntette ki.

— Hősi halál. A kolozsvári állami erdő- 
hivatal gyászlapon jelenti, hogy Bíró Béla segéd- 
erdőmérnök, a tekevidéki járási erdőgondnokság 
vezetője, a dési 32. gyalogezred tartalékos zász
lósa, február 22-én, a Kárpátokban vívott küzdel
mekben dicső halált halt.

— Elnökválasztás a Főiskolai Ifjúsági 
Körben. A Selmecbányái m. kir. bányászati és 
erdészeti főiskolai Ifjúsági Körben folyó hó 2-án 
volt az elnökválasztás. A választásból Tiringer 
János  harmadéves erdőmérnökhallgaló került ki 
győztesen. Ellenjelöltje Zenovicz Árpád dr. har
madéves bányajogász volt.

Miniszteri biztos a tanítóképzőben. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a Selmec
bányái ág. hitv. ev. kerületi Csmnez-tanílóképző- 
intézet ezidei tanítóképesítővizsgálalaira, minisz
teri biztosul, M asznyik Endre d r - 1, a pozsonyi 
ev. theológia igazgatóját küldte ki. A vizsgálatok 
elnöke H andel Vilmos ev. főesperes.

— Közigazgatási bizottsági gyűlés. Selmec- 
és Bélabánya szab. kir. bányaváros közigazgatási 
bizottsága május havi rendes üléséi, Ivánka István  
főispán elnöklésével, e hó 12-én, szerdán reggel 
8 órakor fogja a városháza tanácstermében meg
tartani.

— Kuglizómegnyitás. A Bauman-kerti 
tekézőcgylet helyiségeit, kedvező idő esetén, m a  
délután H órakor fogják megnyitni.

— Gyűjtés a  Vöröskeresztegyletnek. Zó-
lom y Imre tb. városi tanácsos, erdőmester, a 
Vöröskeresztegylet Selmecbányái választmányának 

! lelkes, agilis és áldozatra kész titkára, Zólomy 
Imréné úrasszony és Bencze Ilonka  úrhölgy, ön
kéntes ápolónők közreműködésével, a Selmec- 

I bányán ápolt sebesült és beteg katonák számára, 
folyó hó 2-án Derzsenye, Alsó- és Felsőbaka köz
ségekben rendezett gyűjtést. A gyűjtés ugyanolyan 
fényes eredményű volt, mint a báti, zseniben és 
az elesfalui. A Vürüskeresztegylet megbízottjai 
mintegy 600 tojást, több zsák lisztet és babot, 
nagymennyiségű szalonnát, lekvárt, burgonyát, 
káposztát, mákot, diót, kenyeret, zsírt, stbit gyűj
töttek. Ez a szép eredmény pompás tanúbizony
sága az oltani lakosság hazafiságának és áldozatra 
készségének s érdeme azoknak, akik a mozgalmat 
támogatták. A Vöröskeresztegylet Selmecbányái 
választmánya ezúton mond hálás köszönetét Szár- 
toriusz István  tb. főszolgabírónak, Fendt Vilmos 
körjegyzőnek, Fuchs Sam u  és Holéczy Zsigmond  
ev. lelkészeknek, továbbá az illető községek elöl
járóságainak, szíves támogatásukért s a gyűjtés
ben való önzetlen, odaadó közreműködésükért.

— Vizsgálatok a  tanítóképzőben. A Sel
mecbányái ev. kerületi Cseinez-tanítóképzőintézet 
évzáróvizsgálatainak sorrendje a következő: május 
22—25-én lesz a IV. évfolyam osztály képesítő 
írásbeli, május 27—29-én a szóbeli vizsgálata, jú
nius 2-án pedig a befejező írásbeli képesítővizsgá
lata. Június 18-án és 19-én az I., 21-én a II.,
22- én a III. évfolyam osztály vizsgálata; június
23- án a II, 24-én a III. évfolyam osztályképesítő
vizsgálata; 25-én a IV. évfolyam befejező képe
sítővizsgálata. 26-án a IV. évfolyam próbalanítása.

— Tanulmányi kirándulás. A Selmecbányái 
m. kir. bányászati és erdészeti főiskola negyed
éves bányamérnükhallgatói, Réz Géza főiskolai 
tanár és Gálffy Lajos tanársegéd vezetésével, 
június hó 12-én mennek tavaszi nagygyakorlatra. 
A nagygyakorlaton, mely kilenc napig tart, a 
salgótarjáni, az urikány-zsilvülgyi, a petrozsényi, 
a lupényi és a vulkáni bányákat és gépműveket 
fogják a hallgatók tanulmányozni.

— Selmecbánya 1915. április havi hús- 
fogyasztása. Selmec- és Bélabánya szab. kir. 
bányaváros közvágóhídjain a  folyó év április ha
vában 46 szarvasmarhát. 37 borjút, 34 sertést, 7 
juhot, 196 bárányt és 9 kecskét váglak le. Le
vágott állapotban behoztak 27 , szarvasmarhát, 
20 borjút és 46 sertést. Elkoboztak egy vizkóros 
ökröt, 3 gümőkóros, 3 rivókatömlős tüdőt, 9 szeny- 
nyezett és 8 mélelykóros májat.

— Körmöcbánya új anyakönyvvezetője. 
A m. kir. belügyminiszter Szopkó István dr. kür- 
möcbányai városi aljegyzői a körmöcbányai anya
könyvi kerületbe ideiglenes anyakönyvvezető- 
helyettessé nevezte ki s megbízta a házassági 
anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való 
közreműködéssel.

— Hősi halál. Csepeli Ödön. a 20-ik hon
védgyalogezred közvitéze, folyó hó 7-én. a harc
téren szerzett súlyos betegsége következtében, a 
Selmecbányái városi kórházban hősi halált halt. 
Holttestét a zalavármegyei Nemesbiikkre szállí
tották s ott helyezik örök nyugalomra.

-r  Adományok a  V öröskeresztegylet ja 
vára. A Vöröskeresztegylet Selmecbányái választ
mánya javára az elmúlt héten a következők ada
koztak: Felsőbakáról: Móry Emilné 20 K-t, az 
ev. egyház 5 K-t, Holéczy Zsigmond 3 K-t, Ho
léczy Márta, Holéczy Esztike 2—2 K-t, Felsőbaka 
lakossága 7 50 K-t, Alsóbaka lakossága 490 K-t, 
Derzsenye lakossága 8 K-l. A szíves adományokat 
hálásan köszöni a választmány elnöksége.

Dr. Vértesi Tóth Imréné 40 K alapitótagsági 
díját a Központnak küldte be a választmány.

Az Ev. Nőegylet a hadbavonu ltakért. 
A Selmecbányái Ev. Nőegyletnek, a hadbavonnltak
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számára, az elmúlt héten adakozott: Fóliák Mar
git 77 dkgr. tépést; dolgozott: özv. Baumerth 
Gyuláné, özv. Bernhurdt Adolfnó, özv. tílaskovits 
Emilné, özv. Braxatórisz Jánosné, Dimák Jolán, 
özv. Gyurkovits Andrásné, Hittrich Emma, Jaeger 
Gyuláné, Kartalik Mária. Krutkovszky Erzsiké, 
Mátray Gusztávné. Osztroluczky Gyuláné, Stanga 
Hilda, Zsámbor Pálné, Becker Olga, Kisele Margit, 
Szolár Erzsiké, Zatykó Jolán.

Vasgyűrűért becserélt: Bisztják Mária 1 
arany törmeléket, 1 ezüstkanalat, Reményi István
1 aranygyűrűt. Eddig összesen 431 vasgyűrűt cse
réllek be.

Segjtöakció. Iladbavonult katonáink 
visszamaradt családjainak a segítésére szám alapba 
az elmúlt héten a következők adakoztak: a m. 
kir. dohánygyári munkásnők (harmincharmadik 
gyűjtés) 10 K-t, a szilnyatői szánlóvetők (a plé
bániai földek megművelésekor kapott borravaló
jukat) 4*20 K-t, a bányászati és erdészeti főiskola 
hallgatói (a hivatalos ismerkedőesl megváltása 
címén eszközölt gyűjtés eddigi eredményeképen) 
145-50 K-t, Millenovich Ferenc 5 K-t, Sobó Je- 
nőné 20 K-t.

A Vörüskereszlegylet szükségkórházainak a 
fenntartására: a kölőgyári munkások (hetedik 
gyűjtés) 10 K-t, özv. Hausdorfer Józsefné (fém
megváltás címén) 10 K-t.

Füsttelen nap. Selmecbányán, a rokkant 
katonák javára, május 1-én tartották meg a füst
leien napol. A gyűjtés eredménye 81044 K volt. 
Ennek az összegnek 75 0 '„-át, valamint a meg
maradt jelvényeket Horváth Kálm án  kir. taná
csos, polgármester az Auguszta alapnak küldötte 
be, 25 % -át pedig a helybeli alapba utalta. Az 
ölven gyüjtőíven a következők gyűjtöttek: Balázs 
János mészáros G K-t, Bálint Ferenc gyógyszerész
2 K-t, a bányásziskola 530 K-t, Bárok Ferenc 
kereskedő — K-t, Bogya János vendéglős 11 
K-t, Borhegyi István cukrász 3 K-t, Dimák Gyula 
kereskedő 2 K-t, a m. kir. dohánygyár 5 70 K-t, , 
Drexler Samu kereskedő 170 K-t, Dukász Gyula ; 
kereskedő 5 K-t, Engel Zsigmond nagykereskedő 
2530 K-t, Ernst Zsigmond nagykereskedő 5 K-t, 
Finkelstein Alajos kereskedő l K-t, a fogyasztó- 
szövetkezet 18 K-t, a kir. kath. főgimnázium 
—• K-t, a líceumi főgimnázium —•— K-t, Frie- 
berl Ferenc szabómester 3 K-l, Grohmann Gyula 
könyvkereskedő 11 50 K-t, Goldner Adolf keres
kedő 2 K-t. Goldberger Mór kereskedő 750 K-t, 
Herczog M. kereskedő 40 f-t, Horli Alfréd szállo
dás 30-80 K-t, Hornyacsek István kereskedő 2 
K-l, Joerges Ágost könyvkereskedő 14,30 K-t, 
Kaszinó 340 K-t, Kereskedelmi és Hitelintézet 
—•— K-t, Kovács Lajos üvegkereskedő 360 K-l, 
Klein Jakab kereskedő P50 K-t, a kötő- és szövő
gyár 10 K-t, Müllner Adolf cukrász P30 K-l, 
Mátray Gusztáv gyógyszerész 3 K-t. Molnár János 
fodrász mester 34'10 K-t, Matzner József keres
kedő 429 K-t, Novák József aranyműves 260 
K-t, Népbank 9 K-l, özv. Nics Adolfné traíikos 
253 K-l, Platlhy Antal vaskereskedő 710 K-t, 
özv. Rohacsek Samuné korcsmáros 20 K-t, Rehl 
Gabriella virágkereskedő I SO K-t, Sürnegh János 
kereskedő 5 80 K-t, Singer Miksa kereskedő 5 80 
K-t. Takarékpénztár 5 K-l. Társaskör 1 K-t, Tüz- 
oilóegylet 12 K-t, Weiner Lipót kereskedő 6 10 
K-t. Weisz Samu kereskedő 2'40 K-L, Weisz Si
mon kereskedő 8 K-l, Weisz Ignác kereskedő 
680 K-t. Weisz Ármin kereskedő 554 K-l, Weisz 
Dezső kereskedő 9'68 K-t. összesen 340-84 K-l. 
Jelvényekből: a Róm. Kath Nőegylet 77 60 K-t, 
az Ev. Nőegylet 69 K-l. az Izraelita Nőegylet 40 
K-l, az Ürinők Kongregációja 100 K-t, a Vörüs
kereszlegylet 169 K-l, a Főiskolai Ifjúsági Kör 20 
K-t. Összesen 476'60 K-t.

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

héten a következők adományoztak: Getneiner 
Ármin 10 I. tejet, Singer Miksa 12 botot, özv. 
Mialovits Elekné céklát, Bencze GergeJyné 5 kg. 
cukrot, 3 üveg bort, Fizélv Károly 1 zsák bur
gonyát, Podhorszky Józsefné 1 üveg uborkát, 
Sztankay Ferencné 6 üveg bort, Goldfusz Mihályné 
6 I. tejel, 40 tojást, Siinkó Jánosné 100 cigarettát, 
1 tál tésztát, Kuchár Gézánó 2 üveg paradicsomot, 
Benő Jánosné 20 tojást, diót, Fischer Samuné 1 
tál pogácsát. A szükségkórházak hálás köszönetét 
mondanak az Ev. Nőegyletnek az adományozott 
24 lepedőért, 12 ingért, 2 paplanlepedőérl, 3 
pár papucsért és 1 párnahuzatért. B élabányáról: 
Lumnitzer Pál, Dobák Pál 7—7, Antosik András 
6, ifj. Gyuricza János 5, Minka Jánosné, Gyuricza 
Máté, Dobák Márton, Lajcsink János, Sztrelecz 
György, Kapuszla József, Maschek Manó 2—2, 
Fraj Pál, Czibula Vendel, Hertinger Mihály, Kullik 
Pál, flrncsiar Katalin, Jasko János, özv. Fraj 
Jánosné, Mlinárik Caliszl, Duplák András, Duplák 
János, Pajerszki János 1—1 I. tejel.

A városi kórháznak: a Vöröskeresztegylet 
1000 cigarettát, 170 tojást, 4 zsák burgonyát, 1 
zsák babot. 1 zsák lisztet, Rappensberger Vilmos 
200 cigarettát, Vishyovszky Dániel uzsonnát, 
Mákávé Miklósné 3 pár papucsot, 200 cigarettát, 
özv. Tuka Aulainé Püveg málnaszörpöt. Sürnegh 
Jánosné fagylaltot, Borhegyi Istvánná fagylaltot.

A ni. kir. bányászkórháznak: Kertész 
Lajos 100 cigarettát, Jákó Margit és Mici l ' / t  
kg. túrót és vajat, 40 zsemlyét, kétszersültet, 
Siposs Ferencné 85 pogácsát, i70 cigarettát, a 
Vöröskeresztegylet 400 cigarettát.

— SofFörtanfolyam. Az állami soffőrisko- 
lában folyó évi május hó 10-től június hó 26-ig 
rendes tanfolyam lesz. melyre rendkívüli hallga
tókat is fölvesznek. Ezek rövidebb idő alatt végez
hetik el a lanfolyamot. A rendkívüli hallgatók 
beírási díja 20 K, tandíja, mely alól fülmentés 
nincsen, 200 K. Tájékoztatót készséggel küld a 
a gondnoki iroda. (Budapest, X., Százados-utca
14. szám.)

Fémet a k a tonáknak ! Mint lapunk mull 
számában jeleztük, Horváth K álm án  kir. taná
csos. polgármester folyó hó 4-én és 5-én indította 
meg Selmecbányán a fémgyüjlő-akciót. A gyűjtés 
még tart s részletes eredményét a jövő héten 
fogjuk közölni. Aki akar még sárgarezet, vörös
rezet, ónt, ólmot stb. adományozni, e hó 12-ig a 
város polgármesterénél adhatja be.

— Körözés. Békés vármegye alispánja a 
következő körüzőlevelet teszi közzé: Házasságon 
kívül született, kiskorú Kolompár Lakatos János, 
Ángyéi, Bandi és István illetőségi ügyében az 
anyának, Lakatos Rózának a kihallgatása váll 
szükségessé. Mivel a nevezett tartózkodási helye 
ismeretlen, kérem a törvényhatóságot, szíveskedjék 
körözni s feltalálása esetén engem értesíteni. A 
nevezett 21 éves cigányasszony, legutóbb Rákóczi- 
falva szolnokmegvei községben lakott s edény
árulással foglalkozott.

A második m agyar hadikölcsön. A 
sajtóban közzétett előzetes hivatalos értesítés révén 
ma már mindenfelé eljutott a második magyar 
hadikölcsön küszöbön álló kibocsátásának híre és 
széles rélegekbcji éppoly általános érdeklődést 
kelteti, mint az ősszel aláírásra bocsátott első 
hadikölcsön. Gazdasági és pénzügyi életünk kivá
lóságai egyértelműig alkalmasnak jelezték a je
lenlegi időpontot arra, hogy a második hadikölcsön 
a biztos siker reményével kerüljön kibocsátásra. 
És. valóban, közgazdasági és pénzügyi helyzetünk, 
a hosszan elhúzódó háború ellenére is, oly fokú 
teherbírásról telt bizonyságot és épp a jelen idő
pontban oly kedvező jelenségeket mulat fel, hogy 
a nemzet pénzügyi erőfeszítésének második próba
tétele előreláthatólag semmiben sem marad mö
götte az első hadikölcsön fényes eredményének. 
A pénzpiacon nagy pénzbőség mutatkozik, amely

nek világos jele a hivatalos bankkamatlábnak 5 
% -ra  történt leszállítása és a magánkamatlábnak 
békés időkre emlékeztető alacsony volta. A ked
vezően alakuló harctéri helyzet egyre jobban elő
csalogatja azokat a tőkeerőket, amelyeket a hábo
rúokozta első riadalomban a gazdasági élet vér
keringéséből kivontak és elrejtőzve eddig gyümöl- 
csüzellenül heverlek. A jelentkező nagy tőkekiná- 
latlal szemben a hadiállapottól lényegesen kor
látozott gazdasági életünk természi tszerűen nem 
tanúsíthat megfelelő felvevőképességet és igy, az 
adott körülmények között, közönségünk bizonyára 
sietni fog megragadni a második hadikölcsön ki
bocsátásával megnyíló alkalmat arra, hogy heverő 
és elhelyezést nehe'zen találó tőkéinek biztos és 
jövedelmező gyümölcsöztetést biztosítson, szolgálva 
ezzel azt a nagyfontosságú nemzeti érdekel is, 
amely győzelmes hadseregünk hadiszükségleteinek 
fedezésére szükséges anyagi eszközök minél bő
ségesebb előteremtéséhez fűződik.

Bát község- adom ányai a Vöröskereszt- 
eg-yletnek. A Vöröskeresztegylet Selmecbányái 
szükségkórházaiban ápolt sebesült és beteg kato
nák számára Bát községből még a következők 
adományozlak. Kovács M ihály és H aliczky Pál 
kisbirtokosok gyűjtése: id. Haliczky Pál 10 tojást, 
2 1. babot, burgonyát, Luzsny Pál 1 kosár bur
gonyát, 6 tojást. 2 1. babot, 1 kenyeret, Kovács 
János 6 1. lisztet, l kenyeret, Melis Jánosné 4 
tojást, 4 1. lisztet. Filyka Mihály 1 kosár burgo
nyát, szalonnát, Haliczky János 1 kosár burgo
nyát, Libulka Györgyné 5 tojást, 1 kosár burgo
nyát, 1 1. babot, Dodok Pálné 30 í-t, Soncz Lajos 
1 kosár burgonyát, 4 tojást, 1 1. lencsét, Makovicza 
Mihályné 5 tojást, Kostyur Pálné 1 kosár burgo
nyát, 4 tojást, 1 1. babot, Filyka János l kosár 
burgonyát, 4 tojást, 3 I. babot, Baris Ferencné 
füstölthúst, zsírt, Filyka Dánielné 3 tojást, l liter 
babot, 3 liter lisztet, Vityaz Pálné 1 kosár bur
gonyát, 5 tojást, Szlezák Jánosné 4 tojást, V2 kosár 
burgonyát, t ' / 2 1- babot, Gorida Jánosné 4 tojást,
5 1. lisztet, Szvetlánszki Mihály 6 tojást, burgo
nyát, Szemeli Jánosné 7 tojást, 1 kosár burgo
nyát, zsírt, 1 1. lisztet, Filyka Andrásné 6 tojást, 
1 1. babot, 1 kenyeret, Kovács András 1 kosár 
burgonyát, 1 kenyeret, 10 tojást, szalonnát, Dodok 
Márton 3 1. babot. 6 tojást, Lengyel János 8 to
jást, 2 K-t, Csernák Mihályné 1 kosár burgonyát,
6 tojást, Gyurcsek Samuné 1 K-t, Filyka Samuné
1 kosár burgonyái, 4 I. lisztet, Vanya József 2 
K-t. Krupa Márton 1 kosár burgonyát, 3 tojást, 
4 I. lisztet, Kovács Dánielné 5 1. lisztet, Kis- 
kovszky Mihályné 5 tojást, 4 1. lisztet, Csernák 
Dánielné 4 1. lisztet, Búzás Károly 2 1. borsót, 8 
tojást, Hamaljar Pál 5 tojást, 3 1. babot, 1 kosár 
burgonyát, Hamaljar Samuné burgonyát, 1 liter 
babot, ifj. Filyka Jánosné 4 tojást, t liter lisztet, 
burgonyái, Jakusik János 1 zsák burgonyát, 10 
tojást, 10 1. lisztet, Szuhanszky Mihály 1 kosár 
burgonyát, 6 tojást, 4 1. lisztet, Uhrincsaty Pál 
10 tojást, 3 I. babot, 60 f-t, Macejka Jánosné 1 
kas burgonyát. Czibulya Pál burgonyát, 3 liter 
lisztet, Dodok Samuné 1 kas burgonyát, 3 tojást, 
Novák Samuné 6 tojást, 2 I. babot, burgonyái, 
Petykó József - 4 tojást, 1 kosár burgonyát, 3 I. 
lisztéi, Dodok Mihály 4 1. lisztet, zsírt, Siketi 
András 8 tojást, 40 f-t, Gasparek György 6 tojást.
2 1. babot, zsírt, Reviczky Samu 4 K-t, Plachky 
Pál 1 kas burgonyát, 2 I. babot, Majna János 1 
kas burgonyát, 2 I. babot, Szelényi János 4 liter 
lisztet, 2 1. babot, Gyurik Samu 4 1. lisztet, 14 
tojást, Plachky Dánielné 4 tojást, 2 I. babot, bur
gonyát, Dubek Ferenc zsírt, Frumbjert Jánosné
1 K-t. Bálenl János 1 kas burgonyái, 4 1. lisztet,
2 I. babot, Lachky János 3 1. lisztet, ö tojást. Az 
élelmiszerek elszállítására Kovács Mihály kisbir
tokos adott kocsit.-

Kovács András, Szlanyinka  György és 
('siljak Mihály kisbirtokosok gyűjtése : dr. Schle
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singerné 3 doboz konzervet, Weinbergerné 1 K-t, 
Libutka Pálné 16 tojást. 4 1. babot, burgonyát, 1 
kenyeret, Uhrincsatv Pál 10 tojást, 5 1. lisztet,
2 1. babot, 1 kg. füstüllhúst. Hrobák Dániel 2 kg. 
füstülthúst, 1 szakajtó babot, Gyomjain Jánosné 
1 kas burgonyát, 1 kenyeret, 4 1. lisztet, Novák 
András 5 I. lisztet, 10 tojást, 1 kg. szalonnát, 
Fitykó János 1 kas burgonyát, 5 1 lisztet, 1 kg. 
füstülthúst, 12 tojást, Bodok Pál 1 kas burgonyát, 
Sziklai Józsefné 5 K-t, Maczkó Márton 4 tojást, 
4 1. babot, Gáspár Katalin 1 1. babot, 1Á kg. zsírt. 
Siketi János 4 I. lisztet, 3 tojást, Szabó József 
burgonyát, 8 1. babot, Palaj József 10 1. lisztet, 6 
tojást, Valach József 6 tojást, 6 1. lisztet, Bakó 
Katalin 2 1. lisztet, szalonnát, Guuár Józsefné 
burgonyát, 8 tojást, özv. Balázsovitsné 50 fillért, 
Gyenikát János 1 K-t, Mihalovits Gyürgy 60 f-t, 
Balázsovits Dani 6 tojást, 1 I. babot, Fitykó János 
12 tojást, 5 1 lisztet, 1 kg. füstülthúst, Hrobák 
Dani 10 tojást. 2 1. babot, 4 1. lisztet, Bova Pál
1 kas burgonyát, 1 kenyerei, 10 tojást, 1 1. 
babot, Bósta Ferenc 1 kas burgonyát, 2 I. babot, 
6 tojást, Petruska József 10 tojást, 3 1. lisztet,
3 I. babot, Medzihradszky P ^ 1 0  tojást, 2 liter 
babot, Plachky Samuné 3 I. iTabot. Jezsek Pálné
4 1. babot, Fábián Vendelin 2 K-t. Laurincz Már
ton 4 1. lisztet, Uhrincsaty Pál 2 I. babot, Uhrin- 
csaty Samu 3 I. babot, 1 kas burgonyát, Libutka 
János 12 tojást, 1 kg. szalonnát, Bárány állatorvos 
60 f-t. Az élelmicikkek elszállítására Szlanyinka 
György kisbirtokos adott kocsit.

Fábián Gizella úrhölgy gyűjtése: üzv. 
Kruppa Samuné 1 lepedőt, Gáspár Katalin le
pedőt, tépést, törülközőt, Szkladan Gyürgyné kö
tözőt, Dreveni Jánosné 2 alsóruhát, tépést, lepedőt, 
özv. Plachky Samuné lepedőt, törülközőt, tépést, 
Macejka Jánosné lépést, özv. Fábián Vendelné
2 inget.

Az adományoknak Selmecbányára való szál
lítására a bányahivalal 3, a város 3, Zólomy 
Imre 1, Engel Zsigmond 1, a kölőgyár 1, a gáz
gyár 1, Ernst Zsigmond 1, az állami tisztviselők 
fogyasztószövetkezete 1 kocsit adott. Fogadják a 
Vöröskereszlegylet hálás köszönetét.

— Gyűjtés a vak  katonák  szám ára. 
H ándel Vilmosné úrnő  gyűjtésének további 
eredménye a következő. Adományozott a megvakult 
katonák számára: Handel Ernő 5 K-t. Fenyő 
Árpád, Héder István, Mayer Zoltán, Wolfram 
Ferenc 2—2 K-t, Adamszky Lajos, Ajnovszky 
József. Abeszka, Andrási Józsefné, Árkosy Béláné, 
Bachraty József, Bachraty Józsefné, Bárok Ferenc- 
né, Ballon István, Balázs János, Balázs Jánosné, 
Ballon Istvánné, Balázsy Imrédé, Bánik Lajos, 
Bahna Pálné, Beregi Samuné, Beer Samuné, 
Bernhadt Adolfné. Binder Antal, Bindl Gyuláné, 
Bogya Jánosné, Borhegyi István, Blaschke József, 
Blum. Bühmné, Borsiczkv Zsófia, Özv. Bühm 
Antalné, Bramerné, özv. Bremzay Jánosné, Brod- 
nyánszky Antónia, Buchsbaum Zsigmond, Bukovics 
István, Chrakovszky Oszkár, d irién  Ádámné, 
Clement Erna, Czajhán Jánosné, Chovan János, 
Czmarkó Jánosné, Czobor Miklós. C.zibula Károlyné, 
Czibula Vendel, Csernák Miklós, Dirnbach, özv. 
Dologh Jánosné, Dániel Mária, Dénes Zoltánné, 
Donovákné, Deutsch Zsigmondné, Duschek János, 
Dzsbanek Károlyné, Ernst Rózsi, Eichel, Einhorn 
Simon, E. N., üzv. Fábry Mihály né, Filippi János. 
Fischer Vilmos, Fizély Sándor, Frits László, 
Feszler Antalné, Flautner, Fraj Pálné, Frank 
Lajosné, Gazsó Anna, Gáfrik Mihály né, Góllá Géza, 
Geiger Bernát, Goldbecher Jánosné, Gresehner 
Jánosné, Groszmann Ferenc, Görner Pál, Gulrich 
Józsefné, Gura Jánosné, Grundl, Goldfusz Mihály né, 
Greguss Antalné. Hackl Lujza, Hell Béláné, Hoscliek 
János, Heiler Tibor, Hermann József, Hwizdak 
Jánosné. Haverla Józsel, Holzapfel József, Hacher 
Cecília, Herbsl Ágoslonné, Hatala Gyula. Herkely 
Imréué. Horniczky, Jaskó Samuné, Jahn Vilmosné,

Juhász Nándor, Jungliausné, Iskolanénék, Kállay 
Antal, Kis Frigyesnó, Kuchár Samu, Krausz 
Gézáné, Káliczky János, Kleisch Tamásné, Kaurics i 
Sándorné, Kuli Istvánné, Kartalikné, lireiter Mihály, 
Káhlich Károly, Kemény Mór, Kocsis Pál, K. J., 
Kuchár Gézáné, Király Irén, Kovács Lajos, Kollár 
Vilma, KristóíTy Béla, Keller Elíz, Krkos Sámuel, 
lírumlouszky Anna, Keresztes, Kalmár Ella, Laun 
Károlyné, Lövik Dánielné, Lupták Károly, Lollok 
Józsefné, Lambert Sándor, Lovász Jánosné, Lichner 1 
József, Lövy Adél, Láng Aurél, Lacziák Emilné, i 
Lengyel Samuné, Lacziák János, Láng Károlyné, 
Laube István, Lumnitzer Mihály, Marunyák Jánosné, 
Mialovich Elekné, Müller György, Manner Lajosné, 
Majovszky Mihály né, Molnár Jánosné, Markwardt 
Ferencné, Miklós Dánielné, Missuth Kálmán, 
Müllner Adolf, Mráz Henni, Murgács Jánosné, 
Majduch Karolina, Menelik Manó, N. N., Nickl 
Jánosné, Nicki János, Nics, Nemes Józsefné, N. N., 
Nemeskürthi Károlyné, Neuschl György, N. N., | 
Nemecz István, N. N., Neurálh Rezsőné, Nics 
Irma, Neuschwendlner Ágost, N N., N. N., N. N., 
N. N., N. N., Nedelkovics, N. J., Nigreisz, Natler, 
Nitlmann Károlyné, Novák János, Oltó Juliska, 
Ohlav, Obernauer Katalin, Paless Pálné, Podhragyay 
ífsigmondné, Philadelphy Mórné, Priviczky Rezső
né, Platthy Antalné, Pataki Jenő, Papp Gyürgyné, 
Polónyi Samuné, Paulik Lajos, Pischl Vilma, 
Pósta Miklósné, Palovcsik József, Pázmánné, 
Paulik Károlyné, N. N., Petykó József, Pleva 
József, Pelachy Jánosné, Poltár József, P. R., , 
Puskár Mária, Rapc-ák Emil, Riedl Ferencné, 
Rohacsek Samuné, Rimele Sándorné, Rőczey|Jenő, 
Ruttnerné, Ruman Dániel, Reif Miksa, R. O., Riedl, 
Reznicsek János, Sajtos, Schuller Árpád, Simoni- 
desz Pál, Simó Lajos. Siketi Pál, Soltész János, 
Stibrányi János, Stahl, Slrkula Józsefné, Sucha 
Etel, Sluga Lajosné, Spilzer Adolf. Siposs József, 
Strélinger, Sümegli Józsefné, Schinidt Hermin, 
Sümegh Jánosné, Stanga Hilda, Seidelné. S. Gy., 
Stang József, Schmidl Margit, Slirer János, Stubnya 
Józset, Stahl Józsefné, Szekerássy Jánosné, Szever 
Pálné, Szép Lajosné, Szép Lajos, Szepessy Lajosné, 
Szelepcsényi Józsefné. Szikula Katalin. Szochacsek 
Antalné, özv. Szilnyai Józsefné, jSztraka.Samuné, 
Szpiska Olga, Szlraka, Szokács Jolán, Szokács Gizi, 
Széki Jánosné, Szlávikné, Szlopovszky Gyuláné, 
Szametz, Szlaby Ádám, Tonhauser Ferenc, özv. 
Tuka Antalné, Till Dénesné, Tihanyiné. Tilsár 
Ferencné, Tóth János, Turmann Klotild, Turcsán- 
szky Ilona, Turcsan Jánosné, Uschlbelz Mihályné, 
Urbán Vilmosné,JUrbanszky Józsefné, özv. Urbánné, 
Vancsó József. Veszelits Imréné, Vojtás Mátyásné, 
Vörös Ferencné, Váginé. Wassermann, Waigel 
Samuné, Weígel Mihály, Wauschek Kálmán, özv. 
Weigel Samuné, Wagner F., Weisz Dóra, Wal- 
tersdorfer Károlyné, Wagner Istvánné, Weisz 
Samu, Weisz Ignác, Weinsteinné, Wallasek Gézá
né, Zachár Ádámné. Zaborszkyné, Zachárcsok 
József, Zachár Gyuláné, Zajacz Jánosné, Zimmer- 
mann Pálné, Zupka Ferencné 1—1 K-t, Gverk 
Mihályné 120 K-t. Bárok Bandi gyűjtése P20 K.

Steckenpferd-
liliomtejszappan

B e r g m a n n  A C o . c é g tő l  T e t s c h e n  a É lb e .
egyre nagyobb kedvcllségnok és elterjedtségnek ör
vend szeplő ellen való elismert hatásánál fogva s a 
bőr és szépség gondozásában való felülmulhatatlan- 
ságáért. Ezernyi elismerőlevél! Sok legnagyobb ki
tüntetés! Bevásárlásnál óvatosság! Ügyeljen nyoma
tékosan a Steckenprerd védöjegyre és a cég helye 
nevére! Darabja 1 koronáért kapható gyógyszer- 

tárakban, drogériákban, illatszertlzletekben stb. 
Ilasonlóképen kitűnő Bergmann Maiiéra liliomkrémje, 
(80 fillér egy tubus). Kitűnő szer női kéz gondozására.

A Trlestl Általános Biztosító Társulat i A ssí- 
curazioni Generáli) f. évi március hó 14-én tartott 83-ik 
rendes közgyűlésén terjeszttettek be az. 1914. évi mérlegek. 
Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1914, dec. 
31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek 1,295.810.663

kor. tettek ki és az év folyamán bevett dijak 57.686.190 74 
kor. ra rúgtak. Az életbiztosítási osztály dijtartaléka 20.917,413-91 
K-ról 419.031,610 88-re emelkedett. Az életbiztosítottak osztalék- 
alapja 8.041,461-38 K-t tesz ki. A tüzbiztositási ágban, bele
értve a tükörüvegbiztosítást. a díjbevétel 19,394.853.656 kor. 
biztosítási összeg után 32 885,788 77 kor. volt. miből 
11.563,659-31 kor. viszontbiztosításra fordíttatott. úgy, hogy 
a tiszta díjbevétel kor. 2 ,322,129 46-ra rúgott és ez ösz- 
szegből kor 15.485,810 20 mint díjtartalék minden tehertől 
menten jövő évre vitetett át. A jövő években esedékessé 
váló dijkütelozvények összege kor. 156.652,322'43. A betörés- 
blztositási ágban a díjbevétel kor. 1.873,08084-re rúgott, mi
ből levonván a viszonbiztositást. a tiszta díjbevétel kor. 
1.082.032,74 tett ki A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel 
kitett kor. 7.566,223 43. mely a viszontbiztosítások levonása 
után kor. 3.514,676.31-rc rúgott Károkért a társaság 1914-ben 
kor. 48 992.434 88 és alapítása óta kor. 1.212.012.598'55 űze
tett ki. E kártérítési összegből hazánkra kor. 244.624,706 27 
esik. A nyereség-tartalékok közül, melyek összesen kor. 
13,978,666'09-re rúgnak, különösen kiemelendők: az alapsza
bályszerinti nyereség tartalék, mely kor. 8.604,388-84 tesz ki, 
az értékpapírok árfolyam ingadozására alakított tartalék, mely 
az idei átutalással együtt kor. 2.575,771 48-re rúg, továbbá 
felemlítendő a 160.000 kor. rúgó kétes követelések tartaléka 
és az ingatlan tartalék, mely az idei átutalással kor. 
2.638,805-77 tesz ki. Részvényenként 500 arany frank osz
talék kerül kifizetésre. A társaság összes tartalékjai és 
alapjai, melyek az idei átutalások folytán kor. 466.949,184.97- 
ről kor: 480 984.656 26-re emelkedtek, a következő első
rangú értékekben vannak elhelyezve: 1. ,Ingatlanok és jel
zálog követelések kor. 108.383.641'09. 2. Életbiztosítási köt
vényekre adott kölcsönök kor. 59.112.928-90 3. Letétbe 
helyezeti értékpapírokra adott kölcsönök kor. 8 214,629-07. 
4. Értékpapírok kor. 257.435.899 59 5. Követelések államok
nál és tartományoknál kor. 42.255,393'72. 6. Tárcaváltók 
kor. 421,637-44. 7. Készpénz és az intézet követelései a hi
telezők követeléseinek levonásával kor. 5 160.626 42. Össze
sen kor. 480 984,656*23. Ezen értékekből 90 millió korona 
magyar értékekre esik.

-• A Triesti általános biztositó társulat (Assicu- 
razioni Generáli) Budapest, V , Dorottyám. 10. és 12. Á hírek 
rovatában közöljük a Triesti általános biztositó társulat 
(Assicurazioni Generáli), e legnagyobb, leggazdagabb és 
legrégibb biztosítóintézetünk mérlegének főbb adatait. Tel
jes mérleggel a társulat mindenkinek, aki ecélból hozzá
fordul, a legnagyobb készséggel szolgál Az intézet elfogad: 
élet-, tűz-, szállítmány-, üveg- és betörés elleni biztosításokat. 
Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszont
biztosító r. t., baleset- és szavatossági biztosításokat az 
Első o általános baleset ellen biztositó társaság-, valamint 
kezességi és óvadékbizlositásokat, eltulajdonítás, lopás, 
hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosításokat és verseny
lovak, telivérek és egyéb értékesebb tenyészállatok bizto
sítását a »Minerva« általános biztositó részvénytársaság, 
valamint árú- és útipoggyászDiztosilásokat az Európai árú- 
és poggyászbiztositó részvénytársaság számára A Selmec
bányái ügynökség: Wágner Lajos. Welward Jakab, Selmec
bányái Kereskedelmi és Hitelintézet r. t.

NYILTTÉR.
E rovat alatt közlöttekért nem felelői a izeik.

Nyilatkozat.
A »Gondviselés« temetkezési társulat tag

jaival és mindazokkal, kikel érdekel, tudatni kí
vánom, hogy néhai Fuszkó Ferenc úr, a »Gond- 
viselés« helyi pénztárosa, a reábizoll dolgokat a 
legnagyobb buzgósággal és lelkiismeretességgel 
kezelte és hagyta hátra. Ezt bizonyítja a közlein 
és a központ igazgatósága közötti levelezésem.

Minden az erről az egyletről mesterségesen 
terjesztett rosszakaratú hír koholt valótlanság, 
mit csupán azok terjeszthetnek, akiknek ez az 
egylet kellemetlen.

A központ helyi megbízottul Riha Vilmos 
urat (1/5) bízza meg a pénztárosi teendőkkel.

Selmecbánya, 1915. évi május hó 5-én.

Sümegh János
a »Gondvisclés« tem. társ. helyi elnöke.

SELMEC- ÉS BÉLABANYA SZ. KIR. VAROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
3640. szám 1915. vl.

Hirdetmény.
A m kir. honvédelmi miniszternek 19720 915. 

számú rendelete folytán a lóosztályozás városunk-
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bán f. évi május hó 14-ón reggel 8 órától kez- 
dódóleg a Városi Vigadó udvarán fog megtartatni.

Ennélfogva felhívom az összes lótulajdono
sokul. hogy lovaikat a fentjelzelt helyen és idő
ben pontosan és teljes számban vezessék elő.

Az elővezetés alól a következő lovak men
tesek:

a) az 0  Felsége és a királyi ház tagjainak 
udvartartásához tartozó lovak;

b) a nemzetközi jog értelmében területen
kívüliséget élvezők személyes használatára szol
gáló lovak;

c) a fegyveres erőhöz tartozó egyéneknek 
annyi lova, ahányat mozgósításkor tartani köteles;

d) a csendőrséghez tartozóknak szolgálatuk 
teljesítéséhez szükségelt lovai;

e) az udvari és állami ménesintézeteknek, 
állami méneseknek, mén- és csikótelepeknek 
tenyész- és gazdasági lovai;

f) a pósta szállításához feltétlenül szüksé
gelt lovak;

g) ama lovak, melyeket az állami, törvény- 
hatósági, városi és községi alkalmazott .k szolgá
latuk teljesítésére tartani kötelesek, legfeljebb 
2 - 2  ló:

h) azoknak a lelkipásztoroknak, orvosoknak, 
és állatorvosoknak, kiknek hivatási körlete több 
községre (tanyákra stb.) terjed ki, hivatásuk tel
jesítéséhez szükségelt legfeljebb 2—2 lova;

i) az egészségügyi célokra, úgyszintén a 
tűzoltók részére feltétlenül szükséges lovak;

j) azok a lovak, melyek állandóan a bá
nyákban a föld színe alatt dolgoznak;

k) azok a lovak, melyeket betegség, vagy 
valamely járvány elhurcolásának veszélye miatt 
nem lehet, vagy nem szabad az istállóból ki
vezetni;

l) azok a lovak, melyek az osztályozás évé
ben 4 éven alól maradnak;

m) az ellés előtt álló vemhes kancák és a 
szoptatós kancák 6 heti szoptatás idejéig.

Az osztályozó bizottság elé vezetés alóli 
felmentési minden lólulajdonos a felmentési okot 
előtünlelő bizonyítvánnyal az osztályozás meg
kezdéséig tartozik igazolni. E bizonyítvány az 
f)i g), ') és j) pont alatti esetekben az elöljáró
hatóság által, a k), 1) és m) pont alatti esetekben 
pedig állatorvos által állítandó ki.

A lovakat kézen és egyenként kell elővezelni 
és egyúttal a lovakhoz tartozó málhásállat-fel- 
szereléseket is be kell mutatni.

Nyilvántartó-lappal ellátott lovakkal a nyil
vántartó-lapot is el kell hozni.

A lóbehívás esetére szabványosnak megálla
pított árak a következők:
hátaslovakért ............._.................... 825 korona j
könnyű hámoslovakérl ...................  850 »
nehéz hámoslovakérl ......................  1000 »
m álhásállatért..................................  400 »

A lóosztályozó bizottság katonai képviselője 
a járómüveket, valaminta szerszámokat és málhás- I 
állatfölszereléseket a birtokosoknál megtekintheti, j 
A megtekintéssel megbízott katonai képviselő nyílt j 
paranccsal fogja magát igazolni.

Aki a lovaknak az osztályozáshoz való ve- , 
zetése, a járómüvek és a málhásállat-fölszerelések ) 
bemutatása tekintetében fennálló törvényes rendel- i 
kezéseknek nem tesz eleget, kihágást követ el és 
200koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bünlettetik. !

Mindazok a rendelkezések, melyeket e hir
detmény a lovakra vonatkozólag tartalmaz, az 
öszvérekre, öszvérszamarakra és szamarakra is 
kiterjednek.

Kelt Selmecbányán, 1915. május 4-én.'
Sztanesay Miklós

főjegyző, katonaügyi előadó.

Kostian Ágoston, Lupták Anna, » Bélabánya. 
ürolnuisz Antal. Oravccz Paula, » »
Scliingler János. Matyasovic/. Mária, leány, Bélabánya. 
Schenioda János, Hrnió Mária, » »
Javorszkv János, Szlunyina Julianna fiú, »
Klátyik Bélu, Pleva Anna.
Stclczl Adolf. Ivanovics Mária. » Hodrusbánya.
Andrcsa! József, Hernáth Anna, leány, *
SteinmUllcr Lajos, Staudner Mária,» »
Licskó Lipót, Kalicz Emília, » Istvánháza.
Majovszky Béla, Czibula Mária. »
Lupták András, Lipniczky Mária, » »
Bálik György, Bálik Anna, fiú, »
KniebUgel Ede, Balázsli Franciska, fiú, Felsőróna.
Ocsenás Gábor, Furmanek Anna, » »
Prokay János, Valent Erzsébet, » »
Ivanics József, Sztrelecz Anna, » Kisbánya.
Szvctlik János, Bartkó Zsuzsanna, leány, »

H  á z á s s á  g.
Ncmecz Pál Fülek, Boldis Stefánia Selmecbánya. 
Gyurinann Lajos, Chovanecz Zsuzsanna, Selmecbánya. 
Búrik József Felsőróna, Száméi Mária Felsőróna.
Jancsy István, Moricza Mária Selmecbánya.
Tóth Arisztid Bia, Balás Ilonka »
Poklául' Béla. Mojzsis Katalin Bélabánya 
Pleva János, Kukucska Mária »
Lietava Pál, Grünling Katalin Hodrusbánya.

M n i  4  1 o  z á s .
Bucsek Jozefa, 21 napos, veleszül. gyengeség, Selmecbánya 
Maruska Paula, 42 éves, szívbaj,
Gröbl Adolf. 53 éves, szívbaj,
Beloviczky János, 75 éves, végelgyengülés, 
özv. Sebrom Samuné, 6(i éves, szívizomelfajulás,
Neczpál Mária, 1 éves. tüdőlob,
Pachingcr Mária. 8 hónapos, bélhurut.
Rácz Amália, 3 éves, tüdőgyulladás,
Fényes János. 17 éves, veselob, 
özv. Kolpaszky Albinné, 68 éves. szívbaj,
Benyó István. 21 éves, agyvelőgyulladás,
Hanuska János, 75 éves, Bright-kór,
Zatykó Béla. 3 éves, agyhárlyalob,
Rózsa Fcrencné, 75 éves. aggkór.
Kommenda Lajos, 9 hónapos, görcsök.
Kovacsik Aulai, 53 éves. tüdőgümőkór,
Hochstftdter Henrik, 11 hónapos, velesz. gyeiig.
Slefani János, 38 éves, tüdőgümőkór,
Zolid) Jánosné, 78 éves, aggkór.
Drlik István, 59 éves, tüdőgümőkór, 
özv. Schützal Jánosné. 61 éves, Bright-kór. 
özv. Rakita Józsefné, 64 éves. tüdőgümőkór,
Oravccz Anna, 8 hónapos, görcsök. Bélabánya.
Oravecz István, 15 éves. tüdőgümőkór. » 
özv. Hanusz Andrásné, 53 éves. tüdőgyulladás, Bélabánya. 
Rajnak Jánosné, 36 éves, tüdőgümőkór, Hodrusbánya. 
Oravccz Valéria, 6 éves, agyhárlyalob, Istvánháza. 
özv. Lukács Jánosné, 78 éves, agygntaütés. Istvánháza. 
özv. Kolpaszky Ferencné, 83 éves, aggkor, » 
özv. Érnek Antalné, 71 éves, tüdőlob. Felsőróna. 
özv. Benedikty Antalne, 66 éves. szivszélhűdés. Felsőróna. 
özv. Mórán Manóné. 68 éves, tüdőlob, »
Oszvald Samu, 55 éves. asztma, >
Viletyel Pál. 18 éves, vízbelulás. Kisbánya.

H I R D E T É S E K .

Könyv- és papirkereskedésünkbe ta nuló t 
keresünk, ki 4 középiskolai osz tá ly t végzett. 
Tanidő 3 év. Havifizetés. Joerges  Á. özv. és fia.

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

Köhögés
rekedtség, katarus, elnyál- 
kásodás, hörghurut, fájós 
nyak. valamint meghűlés 

elkerülése ellen. 

6100 kö/.j. hitel, orvosi és 
magánosok bizonyítványai 
a biztos eredményt igazol
ják. Igen egészséges és jóízű 
bonbonok. Csomagban 20 
és 40 íill. Dobozban 60 fii I. 
K ipható: Márkus M. cuk
rászdájában. Mikovónyi 
A. és Margótsy J. örö
köst! gyógyláraiban S e l 
m e c b á n y á n .  Walko J 
K. és Szentlstványi A.

G ö ln ic b á n y á n .

a k ü lp o litik a i és h a d ih e ly 
z e trő l a le g m é rté k a d ó b b  la 
p o k  egyikéb ől a k a r  tá jé k o 
zó d n i, ve g ye  m eg n a p o n k é n t

a Vossische Zeitungot.
K a p h a t ó  la p u n k  k ia d ó h iv a t a lá b a n .

ÍGY URA REKLÁMKÉPEN!
Aki ingyen  

akar egy órát, 
még hozzá ele
gáns precíz iós 
ó r á t, urak vagy 
hölgyek rószíre. 
választás szerint 
írjon azonnal az

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései
1915. április haváról.

S z ü l e t é s .
Nics István, Kasjar Anna, fiú, Selmecbánya.
Trczka Pál, Urbanszky Mária, fiú, Selmecbánya.
Krízs János, Trpik Paulina, » »
Brans/.ky József, Stofek Mária. » »
Beer Jáno- Lievaj Mária.

....................... arabé , fiú.Schwott Sándor, Barabás Mari 
Polónyi Alajos. Kana Jozcfin,
Chudák János, Matvasovszky Mária, fiú, Selmecbánya. 
Hiszti András, Komora Vilma, » »
Pézsal Mihály. Schwarcz Zsófia, leány. »
C.sillik Mihály, Krátky Emília, > »
Adimecz Ferenc. Kozányi Éva. » »
Busznál Atital, Pálka Katalin. > >
Tóth László, Belló GízcIIh. » »

Meghívó.
A „Templomberendezö Müintézet Részvénytárs. Selmecbányán"

folyó évi rendes közgyűlését 1915. évi április hó 25-én ha tá ro za tra  képtelenség m ia tt 
meg nem ta r th a tta , m iért is, az alapszabályok 22. és 27., illetőleg 61. $§-ai a lap ján , az

újabbi közgyűlést
1915. évi május hó 13-ának délután 3 órájára  tűzte ki s amelyet Selmec

bányán, a  városháza tanácstermében ta rt meg.
Ezen a közgyűlésen a megjelenő részvényesek, számukra vagy az általuk képviselt részvények 
számára való tekintet nélkül, a felszámolásra nézve azonban a megjelent szavazatok kétharma

dának többségével határoznak.

T Á R G Y S O R O Z A T :
1. Közgyűlési elnök és jegyző, valam int k é t Jegyzökönyvhltelesitő részvényes választása.
2. Az igazgatóság  és felügyelőbizottság jelentésének tá rgyalása .
3. Az 1914. évi szám adások felülvizsgálása, a m érleg m egállapítása és a  felmentés 

m egadása.
4. A részvény társaság  felszám olására vonatkozó igazgatósági indítvány tá rg y a lása .
5. Az igazgatósági indítvány elfogadása esetén a  felszámolók m egválasztása. 

Selm ecbánya, 1915. évi április hó 26-án.
Az igazgatóság.

; A mérleg, valamint a nyereség-és veszteség-számla a hivatalos órak alatt a Srlmecl Népbank Részvény-
társaság helyiségében tekinthető meg.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1(1:5


