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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelo

Joerges  Ágos t  özvegye  és fia
céghez intézendök.

hova az összes pénzküldemények is küldendők.

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

Az új liadikölcsön Ugye a képviselő- 
liázluui is lelkes visszhangra talált. Mivel 
ez az ügy is egyik integráns része a há
borús érdekeknek, külön törekvéseikből a 
pártok ezt is kikapcsolták. Egyik is, másik 
is egyenesen a hazafíság kérdésévé avatta, 
melynek époly fényes megoldással kell vég
ződnie, mint a multévi kibocsátásnak. Ennek 
a nemes elhatározásnak méltó következ
ménye az a másik is, mellyel a legkülön
bözőbb pártok valóságos versenyre kelnek, 
hogy szavuk súlyával s tekintélyük befo
lyásával fölkeltsék a legszélesebb rétegek 
érdeklődését s minél általánosabbra mélyít
sék a bizalmát ez iránt a pénzügyi műve
let iránt.

Ebből a fölemelő tünetből jóleső ér
zéssel emeljük ki Apponyi A lbert gróf fel
szólalását. Apponyi, a politikai ellentétek 
hatalmas választófalán keresztül is, kész
séggel nyújtott kezet, hogy a kormánynak 
ezt az akcióját támogassa. A hadikölcsön

sikerét a nemzet próbájaként állítja előtérbe 
s ehhez a jelentőséghez méltó hangon buz
dítja a nemzet minden rétegét arra, hogy 
ejtse Európát másodszor is ámulatba, mu
tassa meg másodszor is, hogy ez a nemzet 
csekélyebb anyagi gazdagságát magasabb 
és teljesebb erkölcsi gazdagsággal tudja pó
tolni.

Ugyanez a hazafias lendület jellemzi 
Tisza István gróf miniszterelnök beszédét, 
aki, lojálisán méltányolva Apponyi és az 
ellenzék magatartásának jelentőségét, rá 
mutatott, hogy a magyar nemzetnek a hábo
rúban kifejtett egysége, keménysége, bátor
sága és önfeláldozása, a nemzet gyakorlati, 
hatalmi érvényesülése réven, az élet összes 
vonatkozásaiban meg fogja találni a maga 
busás jutalmát.

Vegyük mindezekhez a műit összes
tényeit. A harctéri helyzet hosszúra nyúló 
arcvonalunk minden pontján egyre kedve
zőbben alakul. Másfelől a pénzpiac való
sággal földuzzadt a pénzbőségtől, mert a 
fegyverek zajától korlátozott gazdasági élet, 
a nagy tókekínálattal szemben, megközelí

tően sem rendelkezik a szükséges felvevő- 
képességgel. Ezekből egyenkint és összesen 
az a perspektíva tárul elén k, hogy a nem- 
zet anyagi és erkölcsi erőinek új .bb pró
bája, amely elé az országot a második liadi- 
kölesönre való felhívás állította, jogosultakká 
teszi a nemzet áldozatra készsége iránt táp
lálható legmesszebbmenő reményeket is.

így  is kell lenni. Bátran küzdő fiaink 
hadd lássák, hogy ebben a rettenetes küz
delemben való hősi véráldozatuk nem áll 
társta lanu l: hadd lássák, hogy hozzátarto
zóik idehaza, a végső diadal anyagi fölté
teleinek megteremtésében, az övékéhez egé
szen hasonló, emberfölötti erőkifejtésre haj
landók és kép:sek. 8 hadd lássák ellensé
geink, hogy hiába támad ellenünk a fél világ: 
nincs az az áldozat, melyet, ügyünk iga
záért és a győzelmi végcélért, meghozni ne 
tudnánk, ne akarnánk.

Közgyűlés.
Sclmcc- és Bélabáuya zab. kir. bánya

város törvényhatósági bizottsága, Horváth

Őrségen.

Sötét feliből* siirün esöznel*.
Szürl*o csudát ölt a lengyel határ. 
V isztula hiúján all*onyi csöndben 
Kongó lépteivel egy katona jár.

& hídon túl halál ül lesben,
S sö  szitál felhögomolyból.
S  V isztula hídján a katona 
Sgy mesebeli nőre gondol.

A drága nö most merre nan 
£ s  merre-merre minden szépség? 
V isztula hídján a hatona 
Szám olja a színe veresét.

Dltinden verése m essze dobban, 
Szem ét a messziségbe vájja- 
S  kongó lépések elviszik
Alkonyodé hazai tájra.

Gyóni Géza.

J^aruiibál.
Irta: Zöldi Márton.

A »Szarvas«-ban vacsoráztunk mindnyájan, 
kik abban a kis alföldi városban nélkülözni vol
tunk kénytelenek a családi tűzhelyet. Nőtlen 
urakból, özvegyekből, agglegényekből állott a 
mintegy lizcnötiagú társaság, mely hangosan, 
lármásan, és jóhiszeműen beszélt össze-vissza 
mindenféle szamárságot, bele az éjszakába.

Kgy alkalommal Tardossy gimnáziumi lanár 
arról beszélt, hogy a történelem hőseinek milyen 
hálásuk van az emberekre

— Jóformán mondotta minden em
bernek van egy kedvelt lürléneli hőse, ki folyton 
izgatja lanláziájál, kit mindenekfölütl lisztéi és 
irigyel. A legtöbb ember talán I Napóleonért 
hévül, viszont a tudomány hő éiért, mártírjaiért 
vajmi kevesen.

Az igaz - bólintott a doktor, nem 
hiszem hogy valaki Gáiljei szeretne lenni, az 
Utóküvel kezűién vekkel

— Az én történelmi ideálom szólalt meg 
Tímár takarékpénztári főkönyvelő, ki csak bárom 
hónappal ezelőtt került hozzánk — Hannibál volt.

Hannibál V Hamilkár fia? — kérdezte 
Tiiidossy, ünkénylolenül beleesve a tanácskozásba.

Len, Hannibál, a kartagói király.

ükkor érkezeti egy idegen, magas, kissé 
őszes úr az étterembe és éppen velem szemben 
foglalt helyet. Feltűnt, hogy milyen figyelmesen 
nézi Tímár!, ki fecsegő természetit ember volt s 
ha egyszer valamibe belekezdett, nem tudta 
abbahagyni.

Bizony rajongok Hannibálért és senki 
más nem szeretnék lenni, csak Hannibál — sza- 
porí oita a szói Tímár. Micsoda karriért csinált 
az az ember. Nem is beszélek arról, hogy ő kelt 
először át az Alpokon hadsereggel, de hogy nyug
talanból la a rómaiakul! Hogy szep.glek azok a 
gőgös, elbizakodoll urai a világnak, ha végig- 
hangzott Bőma ulcáin a sikongás: »Hannibál 
ante porta*!«

Az idegen, ki az imént érkezeti, bifszleket 
rendelt tükörtojással Tímár folytatta:

— Igen, Hannibál valósággal fricskázla a 
nagy római birodalmai, nem is szólván arról, 
hogy a légiókat úgy verte, ahogy akarta. Igen, 
ez volt Hannibál.

Az ideg- nnek egy korsó sört hozlak.
Kn olyan bolondja vagyok Hannibálnak, 

— folytatta Tímár — hogy a tárcák alá. me
lyeket a *C.sicscl a V idékéibe irtain, Hannibált 
jegyeztem.

Tardossy professzor nem tudta szó nélkül 
megálínni:

— Ezt, ha élne, azt hiszem, kikérné ma
gának Hannibál
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Kálmán  kir. tanácsos, polgármester elnök- 
lésével, folyó hó 11-én tartotta május havi 
rendes közgyűlését.

Lefolyásáról szóló részletes tudósítá
sunk a következő:

Elnök: Horváth Kálmán  kir. tanácsos, pol
gármester: jegyző: Sztancsay Miklós városi fő
jegyző.

Jelen voltak: Állmán Imre, Arthold Géza, 
Ács József, Árkosi Béla, Balás Húgó dr., Binder 
Antal. Gsányi Olló. Dobó Sándor, Dobrovits Mihály, 
Dukász Gyula. Dutkó János, Engel Zsigmond, 
Farbaky István, Maiidéi Vilmos, Kapp Jakab dr.. 
Leslyánszky József, Miklósy Zoltán dr., Morávek 
Antal. Oszvaldl Gusztáv, Paehmayer János, Rap- 
pensberger Vilmos, Sobó Jenő, Sós Antal dr., 
Strócz Lajos, Székely Vilmos, Sztancsay Miklós, 
Timkó Pál, Vas Antal dr., Vitális István dr., Vörös 
Ferenc, Zólomy Imre és Zsámbor Pál törvény
hatósági bizottsági tagok.

Horváth Kálmán  kir. tanácsos, polgármester 
üdvözli a bizottsági tagokat, megnyitja a gyűlési 
s jelenti, hogy Ivánka István főispán, gyengél
kedése miatt, nem jelenhetett me|§gi közgyűlésen. . 
Pedig szeretett volna megjelenni, hogy ismert 
szónoki készségével, poétikus, szép szavakban j 
szólhatott volna e napok nagy eseményeiről, fé- j 
nyes győzelmeiről s felhívhatta volna a törvény- j 
hatósági bizottság ügyeimét az újabb hadikölcsönre 
s ennek a kölcsönnek a legmesszebbmenő, lelkes j 
és hazafias támogatására. A főispán szép szavai 
helyett ő egyszerű szavakban kéri a bizottsági ta
gokat, vegyenek részt minél nagyobb számban az | 
új hadikülcsönj' gyzésben, buzdítsanak erre min
denkit, mert. mint mindnyájan tudjuk, a hadvi
seléshez nemcsak fizikai erő, hanem pénz is szük
séges s a végső, biztos győzelem reményében meg 
kell hoznunk minden áldozatot.

Napirend előtt szólal fel Farbaky István  
miniszteri tanácsos, biz. tag s kéri a város ható
ságát, tegyen valami intézkedést a rettenetes hús
drágaság ellen. Nem a húsvágók okai a nagy drá
gaságnak, hanem az eladók, akik horribilis árakat 
kérnek egy-egy soványmarháérl is. írjon fel a 
közgyűlés a kormányhoz, szabja meg az őslerme-

— Lehel, fecsegett Tímár tovább — de j 
én még a szerelmes-levelekben is Uannibál-nevet j 
használtam.

Az idegen oly hevesen döfte a bifsztekbe a ■ 
villáját, hogy az, tudniillik a bifszlek, kirepült a ; 
tányérból.

— És mondhatom — dicsekedett Tímár j 
szemérmetlenül hogy nagy sikereim voltak, j 
akárcsak Hannibálnak a csatatéren. A többek 
között egy mérnök feleségével leveleztem Hanni
bál név alatt, a férjet nem is ismertem. Az asz- 
szony. gyönyörű barna nő, kissé móléit, nem is 
szólított másképp, csak Hannibálnak: édes kis 
Hannibálkám, drága kis Hannibál . . .  És mond
hatom önöknek . . .

Nem mondhatta, mert az idegen villámse
besen felkapta a sörös korsót és a fejéhez rü 
pitette. Szerencsére, a korsónak csak a széle érte 
Tímár fejét, mert ha maga a korsó érte volna, 
egy rövidke gyászhírrel befejezhetném ezt az 
épületes történetet.

A pincérek, kiknek lélekjelenlétére mindig 
számítani lehel, heves küzdelem után leleperték 
az idegent, ki tajtékzó dühvei ordította, hogy semmi 
egyebei nem kíván, mint a fejét szétszakítani 
ennek a disznó Hannibálnak.

Ezt semmiesetre sem engedhetem meg 
— szólt erélyesen közbe a jelenlevő rendőr- 
kapitány.

löknél a maximális árakat, mert a mostani hús
uzsora már elviselhetetlen. A közgyűlés magáévá 
teszi az indítványt s a maximális árak megálla
pítása végett feliratot intéz a kormányhoz.

A polgármester havijelentése szerint a vá
rosi háztartás és közigazgatás folyó évi április 
havi állapota akadálytalan és rendes volt.

A jelentéshez Dutkó János, Farbaky István, 
llándcl Vilmos és Oszvaldl Gusztáv biz. tagok 
szólották hozzá s mind a négyen arra kérték a 
város hatóságát, gondoskodjék róla, hogy tüzelő
anyagban, tűzifában ne legyen hiány. Vegyen a 
város pár fogatot s idejekorán lásson a fának a 
városba való beszállításához, hogy a lakosságot a 
tél készületlenül ne találja. Ha így sem volna a 
lakosságnak elegendő fája, forduljon a város a 
kincstárhoz. Kóburg herceg uradalmához s kérje 
meg, bocsásson elegendő fát a lakosság rendelke
zésére. Horváth Kálmán  kir. tanácsos, polgár- 
mester jelenti, hogy a fainségen jelenleg sem a 
kincstár, sem a hercegi uradalom, sem a város 
nem tud segíteni, mert nincs fuvar. Fa elegendő 
van, de csak a mezei munkák elvégzése után lehet 
fuvarozni. A közgyűlés megbízza a város tanácsát, 
írjon át a kincstárhoz s a hercegi uradalomhoz, 
legyen a város segítségére s gondoskodjék maga 
a város is, hogy kellő fuvarerővel elegendő fája 
legyen a közönségnek. Az intézkedésről annak ide
jén jelentési vár a közgyűlés.

Több rendbeli átiratnak, a városi házipénztár, 
a gyámpénztár, a különböző alapok és alapítvá
nyok zárószámadásainak tudomásul vétele után 
örvendetes tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a 
belügyminiszter a városnak rendkívüli állami segít
séget engedélyezett s Horváth Kálmán  kir. taná
csos, polgármester javaslatára Ivánka István 
főispánnak, a rendkívüli állami segítség kieszköz
léséért, jegyzőkönyvben mond köszönetét.

Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a keres
kedelemügyi m. kir. miniszter jóváhagyta a köz
gyűlés 209 1914. sz. határozatának azt a részét, 
hogy az 1915 ben beszedésre kerülő törvényható
sági útadó kulcsát az állami egyenes adók 10 %- 
ában, az igásminimumot 6 K-ban, a kéziminimu- 
mol pedig, valamint az állami egyenes adót nem 
fizetők három kézinapszám-váltságdíját 3 K-ban 
állapította meg.

A további heves diskurzus során különös 
dolgok merüllek fel. A dühös kancsódobáló, Fillér 
Lőrinc, vasúti osztálymérnök volt, ki bevallotta, 
hogy nevét sem tudja annak az embernek, kinek 
koponyáját minden áron két részben óhajtotta látni.

— De hál mi bája van vele V — faggatta 
a rendőrkapitány.

Halálos számadásom van azzal a nyo
morulttal.

— Ne lessék itt senkit sértegetni.
Azért mondom nyomorultnak, mert nem 

tudom a nevét.
Hál akkor milyen cimcn van rajta keres

nivalója V — kíváncsiskodott a rendőrkapitány.
— Mint Hannibálon! — hangzott a komor 

válasz.
Röviden kiderült, hogy Fillér Lőrinc volt az 

a mérnök, kinek feleségével a dicsekedő leköny
velő Hannibál pszeudo alatt levelezett és szerel
meskedett.

— Mikor történi az ön sérelme? tuda
kolta a pedáns rendőrkapitány.

Ezelőtt nyolc évvel.
— Akkor az elévült, kérem.

S oha ' Mig én egy kriglit fel tudok em elni! 
— ordította a dühös ember.

A lovagias eljárási még az éjjel folyamatba 
teltük. En voltam az osztálymérnök egyik segédje 
s mint ilyen, alkalmam nyílt néhányszor leikébe 
bepillantani. Soha keresztény lélekben annyi gyű-

A kereskedelemügyi miniszter elrendelte, 
hogy a városi úlkaparók részére is családi pót
lékot kell rendszeresíteni. A közgyűlés kimondja, 
hogy 1915. január 1 - löl a városnál alkalmazott 
úlkaparók részére is megadja és biztosítja az 1912. 
35. l.-c. szerinti családi pótlékot, úgyhogy a csa
ládos útkaparó, legfeljebb három gyermek után, 
a gyermek 16 ik életévéi bezáróan, egyenkint évi 
100 K-t kap pótlékul, egyúttal kérelemmel fordul 
a kereskedelemügyi miniszterhez, hogy erre a 
célra 2000 K rendkívüli állami segítséget enge
délyezzen.

A városi kórház 1916. évi költségvetését 
tudomásul veszi a közgyűlés s azzal a kérelem
mel lordul a belügyminiszterhez, hogy — tekin
tettel az általános és Selmecbányán különösen 
érezhető drágaságra, — az országos betegápolási 
alap és az államkincstár terhére felszámítható 
napi ápolási díjakat 230  K-ban engedélyezze. A 
közgyűlés, a maga részéről, a fizetni tudó betegek 
napi ápolási díját 2‘50 K-ban állapítja meg.

Svecz József borbélymesler neje a városháza 
épületében levő bolthelyiségnek újabb 6 évre 
való bérbeadását kéri. A közgyűlés a bollhelyi- 
ségel, 1915. augusztus 1 -tői 1921. július 31-ig, évi 
160 K-érl, újból bérbeadja s a tanácsol a további 
intézkedések megtételére utasítja.

Özv. Zachár Ádámné és özv. Maluskovicsné 
a házuk és telkük mellett létesített gyalogjáró 
költségeinek a megfizetése ellen a közgyűléshez 
fellebbez. A közgyűlés a felebbezésl elutasítja s az 
eddig hozott tanácsi határozatokat joghatályukban 
fenntartja.

Ballon István bélabányai rendőrtiszt laká
sának az átalakítását kéri. A közgyűlés a kérést, 
egyelőre, nem találja teljesíthetőnek s az átalakí
tás érdemleges tárgyalását a háború utáni időre 
halasztja.

Herzog M. kereskedő a Yihnyefürdőben bérelt 
bolthelyiségnek további 3 évre való bérbeadását 
kéri. A közgyűlés a bolthelyiséget, évi 220 K bé
rért, 1917. végéig újból bérbeadja s a tanácsot a 
további intézkedések megléteiére utasítja.

lölelet nem láttam felhalmozva, csak úgy forrt, 
izzóit, goinolygoll, mint valami boszorkányüst.

Mikor megmondtam neki. hogy piszlolypár- 
bajban állapodtunk meg. nagyon örülni látszott.

A hasába fogok lőni — mondotta gyer
mekes Örömmel. — a hasába !

A párbajsegéd ünnepi komorságával így 
szólottám:

— Önnek joga van, uram, oda célozni, 
ahová akar, de figyelmeztetem, hogy az általános 
lovagias felfogás szerint speciálisan a mellkast 
szokás célbavenni.

Ragaszkodom a hasához — mondotta 
konokul — csakis a hasához! Hadd kínlódjon 
tovább . . . Legalább három napig ! Mig felfordul.

Megfigyeltem a párbajnál az oszlálymérnököl, 
tényleg ellenfele hasára célzott. Természetesen, 
nem talált. A párbaj után a felek, mindnyájunk 
csodálkozására, kibéküllek. Már úgy, ahogy. Együtt 
vacsoráztunk a Szarvasban. A hangulat eleinte 
kissé nyomott volt, de aztán felszabadult s kedves, 
bizalmas diskurzus fejlődött ki. Politizáltunk és 
Tímár, ki kissé berúgott, egyszerre minden kü
lönös apropó nélkül azt kérdezte a mérnöktől:

— Ugyan, kérem, nem lenne szives meg
mondani, hogy elmult-e már kedves nejének a 
gégehurulja?

Az oszlálymérnök közömbösen vállal vont.
— Mit tudom én! — válaszolta, hiszen már 

hét éve, hogy elváltam attól a cafattól. Egyéb-
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elavulás.
Az ember ma sem emberségesebb, mint 

hajdan. Ha a múltba tekintünk, vagy a jelent 
nézzük, azt kell látnunk, hogy a legbarbárabb és 
a legcivilizáltabb nép egyformán gyönyörködik j 
embertársainak a pusztításában. Az elöltünk folyó 
világháborúban a humánus, agyoncivilizált embe
rek a modern technika gyilkolószerszámaival szúr
ják, ölik, vágják, lövik, levegőbe röpítik egymást; ; 
az érzékeny, műveltlelkü otíhonmaradottak milliói 
élvezettel olvassák a harcitudósílásokat s gyönyör- I 
ködnek az ellenfelek vereségeiben. Annál nagyobb 
az örömük, minél több ellenség veszti az életét,

Íme, megdőlt az a tanítás, hogy a nevelés 
kiöli az őseredeti természetet s második, jobb 
természetet olt az emberbe. A civilizáció csak 
máz, mely könnyen leválik, mint a festék és a 
vakolat s előliünk áll az ősember, a maga min
den beslialitásával.

Ezekben s az ilyesfajta keserű kifakadások- 
ban van valami, ami erősen megingatja az em
beriség lelkijavulásába, erkölcsi előhaladásába ve
tett hitünket. De mi mégsem állunk a kétkedők 
táborába. Valljuk, hogy a nevelés az ember ős- 
lermészelél, vad ösztöneit nem ölte ki még tel
jesen. Az ember olyan, mint a löld, melyen élős- 
ködik. A föld felülete hideg, belseje csupa izzó 
tűz, örökösen forrongó. Az ember lelkének mély- : 
ségében, a civilizáció rétege alatt, vad ösztönök, 
vérre szomjas vágyak szenderegnek, melyek a 
létfenntartás küzdelmeiben ki-kitörnek belőle, mi
ként a föld izzó belseje kitör a tűzhányók torkából. 
De valljuk azt is, hogy az ember előhaladásával, 
tökéletesedésével egyOltjárl az erkölcsi haladás 
is. Igaz ugyan, hogy talán inkább a bűnök és 
erények föícserélóséiől, mint teljes javulásról 
lehet szó.

A filantrópia terjed, a felebaráli szerelelet 
sportszerűen gyakorolják a nagyvilági társaságban. 
A jó vallásának, a szép kultuszának vannak hívei, 
de a nietzschei könyörtelenség sincsen követők 
htján. A bűnök és vétségek száma nem fogy. Az 
alkoholizmus pusztításai mind nagyobbak lesznek.

ként azt hallottam, hogy színésznő lett és Vajda 
Gabriella név alatt a vidéken kóborol.

Kínosan lesütöttük a szemünket. Tavaly 
ugyanis Vajda Gabriella Csóka társulatával a mi 
városunkban járt és mindenki tudta, kivéve Tímárt, 
ki, mint mondottam, csak három hónappal ezelőtt 
került hozzánk — hogy a rendőrkapitány szere
lője volt.

Maga az érdekelt rendőrkapitány bamba 
arccal és meredő szemmel nézte hol Tímárt, hol 
az osztálymérnököl. Azokat az urakat, akikkel 
Vajda Gabriella szerelmében osztozott. Hirtelen 
egy kis dübrohamol kapott.

— Uram ! kiáltotta az osztályfőmérnök felé 
fordulva, — ha Ön elvált az ön tiszteletreméltó 
nejétől, milyen jogon vonta felelősségre a mi 
tiszteletreméltó Tímár barátunkat?

— Csak nem gondolja, hogy özén a nyo- 
in örült perszónáérl? — válaszolt Fillér mérnök 
roppant fumigáló hangon.

— Ne lessék ilyen hangon beszélni mon
dotta feddŐ hangon a rendőrkapitány egy 
távollevő nőről.

I li ön úgy ismerné, mint én!
A rendőrkapitány az ajkába harapott, az 

oszlálymérnük pedig folytatta:
.ló, ha éppen tudni akarják, hogy mi 

forralja oly pokolian a véremet s miért tudnék 
habozás né kül embert ölni, hál elmondom.

Hátradőlt és így beszélt tovább, mindnyájunk 
feszült figyelme közölt:

— Nem tagadom, felszarvaztalásoin rosszul

Érzékenységünk finomabb lett és kényesebb. Szen
vedélyeink formái észrevehetően szelídülnek, noha 
lényeges javulással nem kérkedhetünk. De az em
beriség lelkileg mégis javult, erkölcsei szelidebbek. 
szokásai erényesebbek, intézményei igazságosabbak 
leltek. Szóval: jobb, nemesebb, értékesebb és igaz
ságosabb az ember ma, mint hajdan.

A most dúló, öldöklő harc ezt a meggyőző
désünket nem dönti meg. El fog múlni a kierő
szakolt őseredeti erkölcsi vadságnak ez a kora 
is; fel fog kelni az erkölcsi tisztaság napja, el fog 
következni egy új kultúrának fényes korszaka. 
A nagy küzdelemből megújhpdva, salakjuktól meg
tisztulva fognak kikerülni az emberek. A hábo
rúban kisírják, kiizzadják, ki vérzik magukból a 
rosszat, a kicsinyességei, az egymás iránt való 
elfogultságot. A könny és vér patakjai kimossák 
a lest és a lélek salakját s más fejek, más szivek, 
más karok fognak a harcból visszatérni. A vissza
térőkben nem marad ellenszenv, gőg és gyűlölet 
embertársaik iránt. .Megújulnak az erkölcs kiszá
radt forrásai. Az eddigi önző, csupán a saját ki
csinyes dolgával törődő ember felhág az önzet
lenség csúcsaira. A sportszerűen űzött felebaráti 
szeletel helyéi a szerelő lélek odaadása, könyürü- 
lelessége és önfeláldozása fogja betölteni, mert 
az emberek még érzékenyebbek, még megértőbbek 
lesznek minden emberi szenvedés iránt.

Embcriebb lesz az ember, mert minden ízé
ben ember lesz. Embcriebb érzésben, gondolko
dásban, akarásban; a lelke nemes érzelmekkel, 
nemes gondolatokkal, nemes vágyakkal lesz teljes, 
melyek a legharmonikusabb egységbe fognak össze
olvadni.

A hadikölcsön
és a takarékpénztári betétek.

A most kibocsátásra kerülő Íiadikölcsönnél, 
épúgy, mint az elsőnél, a pénzügyi kormány arra 
veti a legnagyobb súlyt, hogy a jegyzés céljaira 
elsősorban a gyüinölcsözellenül heverő tőkék moz-

halolt idegeimre. Az idegek — úgy látszik -  
nincsenek ilyen kíméletlen beavatkozásra beren
dezve. .Mikor a Hannibál-léle levelek a kezembe 
jutót lak, ostoba fővel egy szegény, beteg, járás- 
birósági írnokot vettem gyanúba. És tudják, mit 
tettem én ezzel a szegény emberrel, egy nyo
morult epilepsziással? Iszonyúan elvertem. A 
saját botomat és az ő esernyőjét törtem el a 
hátán! Pofoztam és rúgtam. Pfuj, milyen ulálalos 
az ember . . . Igen, ezt leltem, mert százszor 
erősebb voltam, mint ö, a szegény epilepsziás . .  . 
Nem hitt ki párbajra, hanem a bíróság elé állí
tott. Es itt kezdődik a vérforraló cudarság .. . 
A bíróság száz korona fő- és öt ven korona mellék
büntetésre Ítélt . . . tettleges becsületsértés cí
mén . . . Ez a legnagyobb aljasság . . . Meri én, 
uraim. Isten és ember clötjl megérdemeltem volna 
egy esztendőt . . .  Hiszen, majd kivégeztem egy 
teljesen ártatlan, becsületes és beteg embert. 
Igen, egv esztendői érdemeltem volna legalább . . . 
De mondjuk, félesztendői, mondjuk, három hóna
pot. nu .mijük, egy hónapi >1, —- de nem százötven 
koronái . . . P fuj!

Szeme kezdett vérbe forogni, gyanúsan 
markolta meg a süröskancsót. Fogát csikorgatla:

— Ne csodálkozzanak, uraim, hu . . .
Fölkapta a kancsól . . .  a kapitány elébe

ugrott.
— Pardon, uram. ez az ügy már be van 

fejezve !
Az osztály mérnök letette a kancsól.

Igaz morog'a — be Van fejezve lova
gi asan . . . Pfuj !

gósíttassanak. Ezek a InlUökék így, a közgazda- 
sági élet csatornáiba visszavezetve, élelrekelnek s 
megbecsülhetetlen szolgálatot tesznek nemzetünk 
élethalálharcának győzelmes befejezhetése, vala
mint jövő pénzügyi politikánk új alapra helyezése 
érdekében egyaránt. Egyben azonban, a búsás 
kamatnyujtással, nagy és biztos hasznot juttatnak 
a széles néprétegek heverő tőkéinek.

De kétségtelen, hogy, a lezaurált pénzössze
gek melleit, a közönség azon lesz, hogy a takarék- 
pénztári betéteket is igyekezzék a szembeszökően 
kedvező feltételekkel kibocsátásra kerülő kölcsön 
jegyzésére igénybe venni. Az augusztus 1. u tán  
elhelyezett s így moratórium alá nem eső betétek 
a felmondási idők megtartásával erre, természe
tesen, igénybe vehetők. Ami azonban az augusztus 
1. elölt elhelyezeti s így moratórium alá eső beté
teket illeti, az új hadikölcsön kibocsátásánál a 
pénzügyi kormány kifejezetten gondoskodni kíván 
arról, hogy az előnyös feltételű hadikölcsönre je
gyezni óhajtó, betevő és a kisebb betétekkel ren
delkező, kevésbbé mobilis s a betétekre ráutalt 
pénzintézetek érdekei között összeütközés ne tá
madjon. Ezt a célt szolgálja a második hadikölcsön 
kibocsátásánál lervbevetl az a korlátozás, hogy 
a belétü/.lellel foglalkozó intézeteknél s más ilyen 
cégeknél az 1914. évi auguszlus hó l-e elölt be
téti könyvre vagy folyószámlára elhelyezett, egyéb
ként moratórium alá eső belélek, a kibocsátásra 
kerülő hadikölcsönkötvényekre történő befizetések 
céljaira, a két kölcsönre együttesen csupán a 
jegyzés idejében fennálló összegük 25°/0-a, de 
legfeljebb a belét tulajdonosától jegyzett összeg 
25 % -a erejéig vehetők igénybe. A pénzinlézelek 
tehát, az e rendelkezéssel nem érintett felmondási 
batáridők figyelembevételével, a betéteket csupán 
a jelzett mértékig tartoznak a jegyzés céljaira a 
betevők rendelkezésére bocsátani. Viszont a be
tevő a moratórium alá eső betétjének 25 % -a  
erejéig igénybevehető részét csak abban az eset
ben fordíthatja a jegyzésre, ha ennek négyszeres 
összegét jegyzi, illetőleg, ha a jegyzésre szánt be
téti rész megfelelő kiegészítésére szükséges összeg, 
tehát jegyzésre szánt bel éli rész háromszorosa, 
egyébként rendelkezésére áll.

A hadikölcsön kötvényei, kedvezményes ka
matláb mellett, névértékűk 75 0 0-a erejéig lom- 
bardírozhalók lesznek. Ennélfogva ajegyezni óhajtó 
betevőknek módjukban lesz a jegyzésre szánt be
téti összeg kiegészítésére szükséges összegei, ameny- 
nyiben ez készpénzben egyelőre rendelkezésükre 
nem áll, lombardírozás útján beszerezni s az így 
beszerzett összeget, a lombardkölcsön fokozatos 
törlesztésével, hosszabb idő alatt kifizetni. Erre a 
célra idővel, amint a betétek a moratórium alól 
felszabadulnak, természetesen a betétek felszaba
duló része is felhasználható.

Az aláírási felhívás tartalmazni fogja még 
azt a rendelkezési is, hogy azok, akik a jegyzésre 
ilyen, egyébként moratórium alá eső betétjüket 
kívánják igénybe venni, annál az intézetnél vagy 
cégnél, illetőleg annak az intézőinek vagy cégnek 
a közvetítésével tartoznak jegyezni, amelynél az 
igénybevehelő belét el van helyezve. Ez a ren
delkezés is megkönnyíti a pénzintézetek helyzetét.

A tömegesen s országszerte mindenütt alá
írási helyekül jelentkezett pénzintézeteknek ha
talmas hálózata a maga egészében hazafias lel
kesedéssel állolt az első hadikölcsön nagy nem
zeti fontosságú ügyének szolgálatába és a hadi
kölcsön sikeréhez fűződő egyetemes nagy érdeket 
teljesen átérezve, saját érdekeik báltérbe szorí
tásával, működtek közre a pénzintézetek abban, 
hogy az első hadikölcsön jegyzésébe minél széle
sebb rétegek s minél nagyobb tőkék vonassanak 
be. A pénzinlézelek e magalart ása a legszebb 
világot vetette szolid megalapozottságukra s köz
gazdasági hivatásuk magaslatán, álló tényezőknek 
mulatta be őket. A múltnak ez a tapasztalata és
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az új kölcsön kibocsátásánál a takarékpénztári 
betétek kellő védelmére tervbevett intézkedések, 
nemkülönben a pénzpiacnak jelenlegi kedvező 
helyzete jogossá teszik azt a várakozási, hogy 
pénzintézeti szervezetünk a maga országos háló
zatát ezúttal is hazafias lelkesedéssel fogja a 
hadikölcsön ügyének a szolgálatába állítani és 
teljes odaadással, a nélkülözhető tőkeerő kész
séggel rendelkezésre bocsátásával fogja előmoz
dítani gazdasági erőfeszítésünk minél teljesebb 
sikeréi.

J-l 1 J* E K.
Ivánka főispán a város közönségéhez.

A közgyűlésen óhajtottam volna ugyan pár 
szót szólni a törvényhatóság közönségé
hez s bicegve is fölkészültem, hogy me
gyek. de a baj jobban elővett, mintsem 
a hosszú utat megkockáztathattam volna. 
A Szerkesztő úr engedőimével e lapok 
hasábjain intézem tehát az érdemes kö
zönséghez e pár szót.

Csak pár szót. Mert bármennyire, ajkainkra 
tolakodik is a kitörő öröm ujjongása, 
a legújabb dicső hadiesemények hatása 
alatt s kedvünk telnék az áradozásban, 
amikor vérbemártott acélpengékkel Írják, 
azaz csinálják a történelmet, mikor a 
Végzet sorsdöntő események útján be
szél hozzánk : az emberi ajak velük ver
senyre nem kelhet, meghallgattatást nem 
igen igényelhet. S magam férfiasabbnak 
is tartom a búban, örömben nagyot ér
zést, mintsem a nagyokat mondást.

De nincs is szükség reá, liogy c közönség 
előtt a mostani győzelmek nagy jelen
tőségéről. hadseregünk derekasságáról, 
minden egyes harctéri katonánk hősies
ségéről sokat beszéljek, dicshimnuszokat 
zengjek. At van ettől hatva s maga is 
megteszi a t itt mindenki. S különben 
etekintetben is minden cktsszolásnál 
szebben beszélnek róluk és érettük tet
teik és a tények.

De az itthon, polgári foglalkozásaiknál ma
radottakat se kell külön buzdítanom. 
Ok is méltók igyekszenek lenni hőseink
hez mindenben, ami a közös nagy célt 
szolgálja.

Ha valamit azonban mégis kiemelek a mai 
aktuális kérdésekből, ez az újabb hadi
kölcsön jegyzése. De etekintetben sem 
fogok hosszabb fejtegetésekbe bocsát
kozni. Erre sincs itt semmi szükség. Ez 
ősi bányaváros lelkes, intelligens közön
sége maga is tudja, hogy ez nemcsak 
hazafias kötelesség, de jó üzlet is, jó 
befektetés, mely nemcsak nagy kama
tokkal jövedelmez a kötvény birtoko
sának, de, mint a hadviselésnek és így 
a győzelemnek egyik elengedhetetlen 
előfeltétele, fontos tényezője, majdan a 
diadalmas béke áldásos gyümölcseivel 
is jutalmazza azt.

K itartás! Ez ma a jelszó mindenben. Aus- 
haltcu! Mondja a mi dicső szövetsége
sünk is. De necsak katonáinktól várjuk

el a k itartást és a hősiességet, a pol
gári kötelességek körében is hősies k i
tartást kell tanúsítanunk mindnyájunk
nak, hogy a győzelem zászlaját az anya
giakban való hiány ne csavarja ki hő
seink kezéből, mint azt már uieggyá- 
szóltuk.

Nem szabad, hogy, amíg vitézeink vérük 
hullásával, életük föláldozásával is ké
szek a nemzetnek az óhajtott békét meg
szerezni és biztosítani, addig mi csak 
ölhetett kézzel, önző, uzsorás lélekkel, 
tétlenül várjuk, érdemetlenlil akarjuk 
élvezni a magától ölünkbe hullani re
mélt béke áldásait. Amit azonban, ha 
mi magunk is hozzá nem járulunk, nincs 
az a vitéz hadsereg, mely kivívhatna. 
Mert a harcban is csak úgy lehet kitar
tani és győzni, ha van pénz, ami a had
erőt és harcra képességet táplálja.

S ezt a pénzt a haza polgárainak kell össze
adni minél nagyobb összegben. Es sen
kinek sem szabad várni, hogy a másik 
tegye, vagy lesni, hogy teszi-e.

Az első hadikölcsön fényesen sikerült. Én 
bízom benne és remélem, hogy a má
sodik sem fog sikerben az első mögött 
maradni.

Sok nyomorúságot, gyászt és keservet zú
dított reánk a háború, de a nemzet sok 
ragyogó, csodás erényét is napfényre 
hozta, új életre keltette. S ha csak arra 
tanít meg bennünket, hogy a magunk 
erejéből éljünk, a magunk lábán álljunk, 
a magunk tökéivel biztosítsuk az állam 
háztartásának egyensúlyát s mindenek 
felett, ha megöli az egyéni és a párt
önzést s nemzeti eszményekért lelke
sedni s bennük élni tanít meg: örök 
bálával fog reá gondolni az utókor, mely 
a romokat fölépülve, a sebeket behe
gedve látja  s a sírokon már csak a virá
gokban gyönyörködik. így legyen!

Katonai kinevezés. Őfelsége, a király, 
Gsclkó Gábor 15-ik, Wodrciskci Béla 14-ik 
honvédgyalogezredbeli tartalékos zászlósokat, a 
selmecbánjai líceumi főgimnázium volt növendé
keit, tartalékos hadnagyokká: F f a f f  Gusztáv 4-ik 
honvéd tábori ágyúsezredbeli hadnagyot, azólyom- 
brézói állami vasgyár mérnökéi, volt főiskolai 
tanársegédei pedig tartalékosfőhadnaggyá nevezte ki.

— Erdészeti á llam vizsgála tok . A folyó 
évi tavaszi erdészeti államvizsgálalokal május 
2-ikálól 6-ikáig tartották meg Budapesten. A vizs
gálatok elnöke Horváth Sándor  miniszteri taná
csos volt. vizsgálóbizotlsági-lagok pedig B und  
K ároly , az Országos Erdészeti Egyesület titkára, 
Krippel Móric főiskolai rektor és Rappcnsberger 
Andor  m. kir. főcrdőtanácsos. A vizsgálatra mind
össze bárom jelölt jelentkezett s nyert erdőm ér
nöki oklevelet. Anion János, Bogyay Gyula  és 
Ha uszler Zsigmond.

Erdészeti kinevezés és cím adom ányo
zás. Őfelsége, a király, a földművelésügyi m kir. 
miniszter előterjesztésére, N agy Károly  és Szenes 
József min. tanácsosi címmel és jelleggel felru
házott főerdői a nácsosokal m iniszl. tanácsosokká: 
Laukö Sándor, Sziklai Emil, Zachár István, 
Bíró János  főerdő tanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott erdöfelttgyelőkel. Héjas Kálmán, Nagy  
György, Zachár Jakab, Nagy Károly, Orosz

Antid  főerdőtanácsosi címmel és jelleggel felru
házott erdőtanácsosokat, Bercsényi Kálm án, 
Rölirich Márton, Bereczki Gyula  és Toráony 
EmilerdMnnÁcsosoküifőerdÖtanácsosokká; Ticliy 
Kálm án, Berzsényi Jenő, Czimra József, Goró 
Ferenc és Pászlhy Ferenc erdőfelügyelői címmel 
és jelleggel felruházott alcrdőfelügyelőkel erdő- 
fe l ügyelőkké nevezte ki; Védi K álm án  és Kácsy 
János  főerdőtanácsosoknak a m iniszteri tanácsosi 
címet és jelleget, Doroszlai Gábor erdőfel ügyelő
nek, Karácsony Sándor, Szigeti Rezső, Bachö 
János, Lágler Gyula, Kovács Aladár. Pajer 
István  és Kacsanovszky József erdőtanácsosok
nak a  főerdőtanácsosi címet és jelleget : Matu- 

j sovits Péter alerdőfelügyelőnek az erdőfelügyelői 
! címet és jelleget, D aem pf István  és Pfeiffer 
! Gyula erdőtanácsosi .címmel felruházott főerdő- 
| mérnököknek az erdőtanácsosi jelleget; Riesz 

László, B ossányi István, Illés Viktor. G yarmathy  
Mózes, Takács Miklós, Selym essy Ferenc, Meá- 

! vcczky Ernő  és Be Főttére G erard  főerdőmér- 
| nököknek az erdőtanácsosi címet és jelleget; 
j D rágán Gyula, Zajc Karmeló és B rausil Miksa 

főerdőmérnöküknek az erdőtanácsosi címet; Hol
lós Gyula, Kelemen Béla  és Zndor Béla erdő
mérnöküknek pedig a föer(tőmérnöki címet és 
jelleget adományozta.

— Erdészeti kinevezések. A m. kir. föld
művelésügyi miniszter B la ttny Tibor főerdőmér- 
nöki címmel és jelleggel felruházott kir. alerdő- 
fel ügy elől, továbbá L ehrm an Béla, Földváry 
M iksa  és Szabó K álm án  kir. alerdőfelügyelőket,

| a Vili. fiz. osztályba, alerdőfeliigyélőkké; Seh 
| Jenő, Bartha Ábel, Beák János, Bonáth Sán- 
j dór, Koller János, Molnár Imre, Szüdeczky- 

Kardos Miklós, Pausingcr Károly. Mike Imre, 
Terényi Sándor  erdőtanácsosi címmel és jelleg
gel, N yilray  Ottó erdőtanácsosi címmel felruhá
zott főerdőmérnüköket, Cseh Pál, Pityer Sándor, 
Plech József, F üzy Zoltán, Hámor Sándor, 
K riszta G yula, Draskovicli József és W inkler 
Miklós főerdőmérnüköket erdőtanácsosokká: 
U rszinyi György, Schwarz Rezső, Fejér Kál
m án, B inder Béla, Papp István, H am ernyik  
Béla és Glement Károly főerdőmérnöki címmel 
és jelleggel felruházott erdőmérnökökul, továbbá 
Bartha Sándor, Csemiczky Aladár. Kovács 
Pál, Körmendy Károly, Braila Illés, Spiclimupter 
György, Botka György, Szaltzer Lajos, Fischer 
Károly, Fachre in er Henrik, N yitray  József, 
Gombossy József, L á n y i Gyula, Remény ik 
Gusztáv, K limkó Gyula, La tlyák Sándor. Ormos 
Z sigm ond, T ihanyi László, Gasparecz Lajos. 
Érsek Árpád, Vermes Győző, Inlzédy Géza. 
K ovüsy Kálm án. Steller Ede  és H amar László 
erdőmérnököket Jőerdőmérnökökké: Török János, 
W ény János, R usznyák Győző, Jléjj János 
István, L oványi Heribert, Móré László, Schalát 
Béla, Ráígér Gyula, Niederlanil Rezső, Kellé 
Artúr, P lolényi Jenő, Léber György. Velics 
Rezső, Mázs Ferenc, Fromm János, Szorkovszky 
Libor, Gaál Imre, Vojlás Árpád, Kelecsényi 
Mihály, Sclnvartz Béla, K riska  Sámuel, Petri- 
csek István, Pap Sándor, Budisavljeviő 'Tódor, 
Frölilich György, Miiek András, Krnnsc T iva
dar, Papp László, Bacsilla Lajos, Mankovich 
Itezsn, Bobrovits László, Szabó Fndre, Nechay 
üszvald, Lippóczy Béla, Bársony József. Balás 
Emil, N eum ann Jenő, B arna  Endre, Gruber 
Rezső, Hajdú Gyula  és Szeöts Béla segéderdő- 
mérnüküket erdőm érnökökké: Gsurilla Béla, 
Kovács István, Sulink János, T ill Dénes, K as
per Alfréd  és Giganovic Vladim ír erdőmérnök- 
gyukornokokal, valamint Kalmár Elemér és 
Ilénél Jenő  díjtalan erdőmérnükgyakornokokat 
segéilerdŐmérnökökké. Vági István, Kovácsik 
Dezső, Horváth Sándor, Qrillnsz Artúr, Lilin 
Valér. Fekete Lajos, Hduszler Zsigmond, Borka 
László. Miludovics Sándor, W itting Óllá, Pauks
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Pál, Schorscher János. Teutsch Oszkár, Zsurilla  
Pál, Horváth Valter, Tábor Samu. Bíró Jenő, 
Illyés káro ly , K iss Zoltán, Schauer Gyula, 
Hofstüdler Olló Róbert, Richter György, Nagy 
Zoltán, lien ter János, Wingert János, llollz 
János, Brúder Gyula, Nagy Jenő, Bauer Sán 
dor, Rohlitz Béla és Deák Gerő erdőmérnök- 
gyakornokokat, valamint K iss László erdőinér- 
nököl ideiglenes minőségű segéderdőmérnökökké; 
Sándor Béla, Szőke Győző, D aday Gábor, Pav- 
lic Aidái, Vona István, Schlachta íjászló, Bro- 
zsek Károly, Zsák Lajos, B ila i András, Szadi is 
Sándor, Székely Géza, Kovács Jenő, Bíró Endre, 
Nemes Imre, Orbán Ferenc. Grozdanics Milán, 
Miletic Zsarkó, Oláh Gyula, Muthis Gyula, 
Bukovcsán Béla, Laczkó Béla, L u x  Zoltán, 
Brozöck Pál, John Rezső, Forster Imre, Bud-  
zinszky Oltó, Botos Sándor, Malyasovszky L., 
Sára Jenő, Bella János, Tomp Frigyes és 
Hajdú János  díjtalan erdőmérnökgyakornokokal, 
valamint Nagy József, Lukács Oltó, Barabás 
Sándor, Páter Ernő, Kachelniann Ottó, Farnos 
Jáinos, Nagy Ferenc, Vállach Gyula, Ágfalvi 
Imre, Slieber Lajos, Berényi Péter, Móga Já
nos, Z im its Ferenc, Tárczy Pál, Soós Károly 
és Jlosvay Lajos végzett erdészeti főiskolai hall
gatókat ideiglenes minőségű erdŐmérnökgyakor- 
nokokká; Scherg Károly, Szegedy Oszkár, Schil
ler János, Bogár Pál, Dudacsek Sándor, Jclh- 
m am i Emil, H aider Henrik, 'Tamás János, 
Osztroluczky Tibor, Szántó István, Szabó János, 
Glóser Dezső, Ormay Béla, Gondos Jenő, Pct- 
rikovich Gyula, K iss Lajos, Hammcrschmidt 
Ernő, Czcbeczaur József. Szonlágh Ferenc, Zeic 
János, Buchalla Jenő, Gyürke Ernő. Milialcsics 
Boskó, Sucin György. Kovács József, H crédy 
Kálm án, Czeizel Ignác, Avráni György, Hrobáts 
József, Deresényi István. Vusdea Szilárd, Dirnátk 
Ödön, Fleischer Mihály, Stiopu János, Babos 
Károly  és Kovács Lajos végzett erdészeti főis
kolai hallgatókat pedig díjtalan érdőinérnökgya- 
kornokokká  nevezte ki.

— Kinevezés. A hadseregfőparancsnokság 
Pellie Lajos mérnököt, volt főiskolai hallgatót és 
ifjúsági köri elnököt, akit. mint tartalékos tüzér- 
főhadnagyot, a főváros erődítéseihez osztottak be, 
a budapesti hídfő V. terepszakaszának a tüzérségi 
parancsnokává nevezte ki.

— Reform átus istentisztelet. Tóth Lajos 
zólyomi ref. lelkész ma délelőtt ‘/21I órakor, a 
líceumi főgimnázium tanácstermében, istentiszte
letet tart. Az istentisztelet után úrvacsora
osztás lesz.

— A Kereskedelmi Szaktanfolyam  vizs
g á la ta i. A Selmecbányái Női Kereskedelmi Szak- 
tanfolyam ezidei szóbeli vizsgálatait május 2ő-én 
és 2G-án, délután 2 órakor lógják megtartani. A 
tanfolyam igazgatósága ezúton kéri az érdeklődő 
kereskedői szakférfiakat, hogy a záróvizsgálatokon 
megjelenni szíveskedjenek. A vizsgálatok célja, 
hogy az érdeklődők a tanfolyam gyakorlati műkö
déséről meggyőződést szerezzenek.

— Halálozás. Groszmann Vilmos épilő- 
vállalkozó folyó hó 10-én, életének 78- ik évében, 
Selmecbányán elhunyt. Temetése, nagy részvét 
mellett, folyó hó 12-én, délután 5 órakor volt.

— V izsgálatok a líceum ban. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete ér
telmében a Selmecbányái ág. hitv. ev. líceumi fő
gimnáziumban folyó hó 17-én, 18-án, 19-én és 
20-án fogják az I—VII. osztály oszlályvizsgálalait 
megtartani. 22-én lesz a záróünnep és a bizonyít
ványok kiosztása. A magántanulók május 20-tól 
június végéig bármikor vizsgázhatnak.

Vizsgálatok a kir. kath . főgimnázium
ban. A Selmecbányái kir. kath. főgimnázium 
évzáróvizsgálatai folyó hó 14-én kezdődtek s 2 1-én 
fejeződnek be. 22-én lesz a Te Deum, a tanév 
ünnepélyes bezárása és a bizonyítványok kiosz

tása. A magántanulók május 25-től június végéig 
bármikor vizsgázhatnak.

— Közigazgatási bizottsági gyűlés. Sel-
mec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros közigaz
gatási bizottsága. Horváth Kálmán kir. tanácsos, 
polgármester elnöklésével, folyó hó 12-én tartotta 
május havi rendes ülését. Jelen voltak: Arthold 
Géza közigazgatási tanácsos, árvaszéki elnökhe
lyettes. Balás Húgó dr. tiszti főügyész, Draskóczy 
Jenő kir. műszaki tanácsos, Kapp Jakab dr. tiszti 
főorvos, Kegye Sándor kir. tanácsos, pénzügy
igazgató, Lipcsey Ervin dr. kir. főügyészhelyeltes, 
Pálfi Péter kir. tanfelügyelő, Vörös Ferenc tb. 
városi főjegyző, továbbá: Farbaky István, Hiindel 
Vilmos, Joerges Ágost, Oszvaldl Gusztáv és Raucli- 
bauer Jőzsef dr. választott bizottsági tagok. Távol- 
maradásukat igazolták: Sztancsay Miklós főjegyző 
és Jezsovics Károly vál. biz. tag.

A bizottság, az egyes szakreferensek jelen
téseinek a meghallgatása után, folyóügyeket inté
zett el s tárgyalta a város 1913. és 1914. évi 
útadójának a zárószámadását.

— Kinevezések. A in. kir. pénzügyminisz
ter Pfeffer Aladár abrudbányai, Weisz Károly 
oravicabányai, Polák Károly  rozsnyói főbánya- 
biztosokat a VII. íiz. osztályba főbányabizlosokká; 
Goltpreis Ferenc iglói, Zelesny Károly dr. 
abrudbányai bányabiztosokat a Vili. íiz. osztályba 
főbányabizlosokká; Tassonyi Ernő budapesti és 
Fás János  zalatnai bányaesküdteket pedig a IX. 
fizetési osztályba bányabizlosokká nevezte ki.

A m. kir. pénzügyminiszter Mihalusz Ede 
számvevőt, az állami szénbányászatnál alkalma
zott tisztviselők egyesített létszámában, a VII. íiz. 
osztály 3. fokozatába könyvelővé nevezte ki.

A m. kir. pénzügyminiszter Marton Jenő  
szepesófalusi kir. adóhivatali gyakornokot, a Sel
mecbányái ev. líceumi főgimnázium volt növen
dékét, Marton Ignác Selmecbányái póslaaltiszt 
fiát. a XI. fiz. osztályba ideiglenes minőségű adó
hivatali lisztté nevezte ki ’s ’a ti szart) fii adóhiva
talhoz helyezte át.

— A Kereskedők Ipartársu latának  köz
gyűlése. A Selmecbányái Kereskedők Iparlársulata, 
Joerges Ágost ipartársulati elnök elnöklésével, a 
Kereskedőifjak Egyletének helyiségében, ma dél
után 3 órakor tartja évi rendes közgyűlését. Az 
elnökség kéri a tagokat, hogy a közgyűlésen mi
nél nagyobb számban jelenjenek meg.

Adományok a V öröskeresztegylet j a 
vára. A Vöröskeresztegylel Selmecbányái választ
mánya javára az elmúlt héten Binder Anlalné 
10 k-l, az Önkéntes Tűzoltóegyesület 50 K-t, 
llontnémeti község lakossága 4910 K-t, Rákóc 
község lakossága 2 K-t, Dömeháza község lakos
sága 1190 K-t, Szilnyaligel község lakossága 1420 
K-t, Berencsfalu község lakossága 90 K-t. Béld 
község lakossága 2740 K-t. Szenlanlal község 
lakossága 2320 K-t. Bagonya község lakossága 
2720 K-t, Bagyan község lakossága 22 K-l, Alsó
almás község lakossága 3820 K-t, Felsőalmás 
község lakossága 12 80 K-t adományozott. A szí
ves adományokat hálásan köszöni a választmány 
elnöksége.

— Áthelyezés. A in. kir. földművelésügyi 
miniszter M olcsányi Gábor segéderdőmérnököl 
Nagybányáról Budapestre helyezte ál és szolgálat- 
tételre a vezetése alatt álló minisztérium elnöki 
osztályába osztotta

— A Templomberendezö Müintézet R. T. 
közgyűlése. A Selmecbányái Templomberendező 
Műintézet R. T. a városháza tanácstermében folyó 
hó 13-án tartotta évi rendes közgyűlését. Az 
április 25-ére hirdetett első közgyűlés nem volt 
határozatra képes s így újabbi közgyűlést kellett 
összehívni. Az újabb közgyűlés tárgysorozatán 
szerepelt az igazgatóságnak az a javaslata is, 
hogy mondják ki a részvényesek a r. t. felszá
molását. A közgyűlésen harminc részvényes jelent

meg, akik összesen G34 szavazatot képviseltek. 
Mivel sem Wilczek Frigyes gróf dr. elnök, sem 
Hiersch Károly dr. kir tanácsos, nyug. pénz- 
ügyigazgaló, alelnök nem jelent meg, a közgyűlés 
elnökévé Farbaky István miniszteri tanácsost, 
jegyzővé pedig Wagner Lajos népbanki ügy
vezetőt választották meg. A jegyzőkönyv hitele
sítésére és a szavazatszedő-bizottságba Székely 
Vilmos és Zólomy Imre részvényeseket küldöt
ték ki.

A közgyűlés tudomásul vette az igazgatóság 
és a felügyelőbizottság 1914. évi jelentését, azzal 
a megjegyzéssel, hogy, mivel az igazgatóság meg
bízatása lejár, a közgyűlésen, ha az igazgatóság
nak a r. t. leiszámolása tárgyában beadott, javas
latát el nem fogadnák, az igazgatóságot újra meg 
kell választani: ha azonban a közgyűlés a javas
latot elfogadja, az igazgatóság megválasztásának 
szüksége elesik. Tudomásul vette a közgyűlés a 
nyereség- és veszleségszámlál, megállapította a 
mérleget s megadta a felmentést.

Az igazgatóság javaslatának a tárgyalásakor 
először Horváth Kálmán  kir. tanácsos, polgár- 
mester, mint a végrehajtóbizotlság elnöke szólalt 
fel s hosszabb beszédben adta elő a r t. kelet
kezésének a történetét. Kiemelte, hogy a részvé
nyeseknek is, a városnak is az volna az érdeke, 
hogy a r. t. fennmaradjon, a mostani nehéz idők, 
a teljes üzleti pangás s I"képen a forgótőke teljes 
hiánya azt eredményezte, hogy valamennyi hite
lező perli a részvénytársaságot. Munka nincsen s 
ha volna is megrendelés, nem lehetne teljesíteni, 
mert a munkások nagyrésze hadba vonult. Lejárt 
az épületek és a gépek tűzbiztosítása is s a to
vábbi biztosításra pénz nincsen. Az igazgatóság 
kélízben is megkísérelte, hogy új részvénytökét 
jegyeztessen, de egy esetben sem sikerült. Ennek 
következtében az igazgatóság a r. t. felszámolását 
javasolja, mint egyetlen helyes és tisztességes 
módot arra, hogy a r. t. a hitelezőket is kielégít
hesse, a részvénytőke megmenthető részét is 
megmenthesse. Ajánlja az igazgatóság javaslatának 
az elfogadását.

Joerges Ágost részvényes teljesen ismeri a 
a helyzetet s fájdalommal látja, hogy más mód 
nincsen, mint a felszámolás. Szeretne mégis olyan 
megoldást, ha a részvényeseknek, a felszámolás 
után is, maradna még valami joguk. Ügy gon
dolja, hogy, ha a felszámolás során a gyárat 
valaki, valamely jogi személy megvehetné, a mos
tani részvényeseknek módjuk volna arra. hogy 
az új alakulásban is részlvehetnének. Erre nézve 
kér, ha lehet, némi felvilágosítást.

Zólomy Imre tb. városi lanácszs, erdömester, 
részvényes kijelenti, hogy Joerges Ágost kérdé
sére nem adhat határozott választ, amit azonban 
hallott, elmondja. Ügy értesült, hogy Selmec
bányán egy új r. I. van alakulóban, amely esetleg 
megvenné a gyárai s a régi részvényeseknek az 
új részvények megszerzésében bizonyos előjo
gokat biztosítana. A régi részvényesek megment
hetnék úgy az eddig befizetett részvénytőkéjüket 
s emellett a gyár jövője is biztosítva volna. Ezt 
csak hallomásból tudja, az eszmél azonban csak 
helyeselhetné mindenki, mert vele minden érdek 
ki volna elégítve s a gyár felvirágoznék. Joerges 
Ágost az eszmél helyesli s nyugodtan szavazza 
meg a felszámolási.

Weisz Ignác kereskedő, részvényes nem 
szavazza meg a felszámolást, mert — úgymond 
— a mostani háborús időben kinevetne bennün
ket mindenki, ha kimondanék a felszámolást.

Rosenaucr Lajos iparkamarai elnök, rész
vényes elfogadja az igazgatóság javaslatát, mert 
helyes s nemcsak törvényes, de a legtisztessé
gesebb mód aira, hogy a r. t. nehéz helyzetében 
egyrészt teljesen kielégíthesse a hitelezőket, más
részt, amennyire lehet, megmenthesse a részvé
nyesek pénzét is.
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Krati8e József részvényes azt a kérdést 
intézi a közgyűléshez, mi lesz övele. 0  a r. t. 
alkalmazottja s így tudni szeretné, vájjon a jö
vőben alkalmazzák-e és szerződésszerű illetmé
nyeit megkapja-e. Ettől teszi függővé szavazatát.

Horváth l\álnnin  kir. tanácsos.polgármester, 
részvényes megmagyarázza, hogy Krause József
nek, a r. t. művezető-igazgatójának a kérdése és 
kérése nem tartozik ugyan ide, de. a közgyűlés 
engedőimével, felvilágosílásképon kiemeli, hogy a 
gyár Krause József műhelyéből keletkezett, az ő 
szakszerű munkásságára a jövőben is szükség * 
lesz, bárki folytatja is a gyár üzemét. Ebben 
Krause Józsel egyénileg is megnyugodhalik, annál 
is inkább, mert eddigi, szerzett jogai alapján járó 
esetleges követeléseit a r. t. amúgyis köteles 
kielégíteni.

Több felszólaló hiányában az elnök elren
deli a szavazást, megjegyezve, hogy az alapsza- ' 
bályok értelmében a felszámolás kimondására a 
jelenlevő szavazatok 2/;1 többsége kívántatik meg.
A szavazás nyílt volt. Az igazgatóság javaslatára 
beadlak 385 szavazatot, ellene .43 szavazatot, 
így a megkívánt - ;l többséget nem érlék el, 
vagyis: a részvénytársaság felszámolását nem 
mondták ki: Az igazgatóság indítványa ellen a 
következő részvényesek szavazlak: 1.) Krause 
József 100 szavazattal (50 a sajátja, 50 Kgry 
Ferencé). 2.) Weisz Ignác 52 szavazattal (2 a 
sajátja, 50 Angsler Oszkáré). 3.) Weisz Simon 
39 szavazattal V1 a sajátja, 25 a Könyves Kálmán 
r. t.-é, 13 egyes részvényeseké ). 4. Herbst Gusz-I 
táv 51 szavazattal ( I a sajátja, 50 Angsler Józsefé), j
5. Balás Hugó dr. 1 szavazattal.

A közgyűlésen, közeikiállással, a kilenc 
tagból álló igazgatóságba a következő részvénye- ! 
seket választotta meg: 1. Weisz Simon kereskedői j 
(Selmecbánya), 2. Weisz Ignác kereskedőt 
(Selmecbánya), 3. Herbst Gusztáv könyvelőt 1 
(Selmecbánya), 4. Kgry Ferenc haranggyárost, ; 
(Gejőc), 5. Angsler Oszkár orgonagyárost, (Pécsj, j
6. Angsler József orgonagyárosl (Pécs), 7. Róth 
Miksa üvegfestöt (Budapest), 8. Kulcsár Sándor 1 
csillárgyárosl (Budapest), 9. Horváth Gézát, a 1 
Könyves Kálmán r. t. igazgatóját (Budapest).

A választás után Székely Vilmos felügyelő- 
bizottsági tag bejelenti lemondását, mert a régi j 
igazgatóság nélkül a felelősségei viselni nem 
hajlandó.

Rosenaner Lajos részvényes indítványára 
a közgyűlés köszönetét szavaz Fa rbciky István  
miniszteri tanácsosnak, elnöknek, a gyűlés tapin
tatos és pártatlan vezetéséért, valamint Horváth j 
K álm án  kir. tanácsos, polgármesternek, továbbá 
az egész volt igazgatóságnak a r. t. ügyeinek ; 
önzetlen és buzgó vezetéséért.

— Tüzeset. Folyó hó lO-én, a déli órákban, 
Engel Zsiginond nagykereskedő iparos-utcai lakó
háza kigyulladt, de mielőtt nagyobb veszedelem 
keletkezhetett volna belőle, a tűzoltók, a Pacher- 
tárói bányamunkások és Fizély Károly műlakalos 
segédei a tüzet eloltották. A tüzet az egyik ké
ményből kipattanó szikra okozta. A kár jelen
téktelen.

— Halálozás. Szilvás Andor  harmadéves 
orvosnövendék, a Selmecbányái ág. hilv. ev. líceumi I 
főgimnázium volt növendéke, folyó hó 7 én, éle
tének 24-ik évében. Füzesgyarmalon elhunyt.

— Tavaszi nagygyakorla t. A Selmecbányái 
ni. kir. bányászati és erdészeti főiskola harmad
éves bányamérnökhallgatói. Bolcman Géza és 
Vitális István ár. főiskolai tanárok vezetésével,

június Ö-án mennek tavaszi nagygyakorlalra. A 
nagygyakorlaton a nyitrabányai, a soproni és a 
dorogi bányamüveket, az egbelli pelróleumforrá- 
sokat és a pozsonyi elektromoslelepekel fogják 
a hallgatók tanulmányozni. A tanulmányút tíz 
napig tart.

— újabb sebesültek Selmecbányán. Folyó 
hó 11-én a komáromi helyőrségi kórházból újabb

negyven sebesült katona érkezeit Selmecbányára. 
Megérkezésükkor, a vasúti állomáson, Wagner 
Kálmánné, Herczegh Imre, Mátray Gusztáv, Siposs 
Ferenc, Engel Zsigmond, Susitzky Edéné, Geist 
Jakabné és Bokorny József vendégelték meg őket. 
Az állomásról a városba a bányakincstár, a vá
ros, Balázs Vilmos, a gázgyár, a kötőgyár, Böhm 
Károly, Stanga Béla, llofszky József, Zachár Sán
dor, l'álka János és Palovcsik József szállította 
föl a sebesült katonákat. Közülük huszonötöt a 
Vöröskeresztegylet kórházaiba, tízet a városi kór
házba, ötöt pedig a bányakórházba helyezett a 
város hatósága.

— Tavaszi időszaki szem vizsgálat. Tanít- 
ti eh Ignác ár. városi tb. tiszti főorvos az iskolai 
szokásos tavaszi szem vizsgálatot e hó folyamán 
fogja megtartani.

Az Ev. Nöegylet a hadbavonu ltakért.
A Selmecbányái Evang. Nőegylelnek, a hadbavo- 
nullak számára, az elmúlt héten adakozott: üzv. 
Bernhardl Adolfné 6 karfelkötőkendől, üzv. Gyur- 
kovils Andrásné 2 inget, Hiltrich Emma 2(54- ing
gombot; dolgozott: Dimák Jolán. Hiltrich Emma, 
Joerges Ágoslné, Krulkovszky Erzsiké, Mátray 
Gusztávné, Oszlroluczky Gyuláné,‘Schleifer Aurél- 
né és Stanga Hilda.

V izsgálatok a tanítóképzőben. A Sel
mecbányái ág. hilv. ev. kerületi Csemez-tamTó- 
képzőintézel vizsgálatainak sorrendje, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendelkezése alapján, a 
következőképen módosult: Az I. évfolyam osztály- 
vizsgálata május 25-én lesz, a II. és 111. évfolyamé 
május hó 28-án, a 11. és a III. évfolyam osztály- 
képesítő-vizsgálata május hó 31-én. /Íz évzáró
ünnep és a bizonyítványok kiosztása június 1-én. 
A befejező képesítővizsgálatokat a már megálla
pított és közölt időben fogják megtartani.

— Segítöakció. A hadbavonult katonáink 
visszamaradt családtagjainak a segítésére szánt 
alapba az elmúlt héten a következő adományok 
történlek: a »Fiisllelqn nap* jövedelmének 25° 0-a 
20411 K, a m. kir. bányászati és erdészeti főis
kolai ifjúság (az ismerkedőest megváltása címén, 
második gyűjtés) 14 K. a m. kir. dohánygyári 
munkásnők harm incnégy ed ik  gyűjtése 1174 K

Elesett és e ltűn t Selmecbányái ka to 
nák. Az esztergomi cs. és kir. 26-ik gyalogezred 
hivatalos közlése szerint a hadbavonult Selmec
bányái illetőségű katonák közül hősi halált halt: 
Szvetlik A ndrás  1889. évi születésű póttartalékos, 
eltűnt: Glezl István i889. évi születésű gyalogos.

Felhívás. A besztercebányai kereskedelmi 
és iparkamara a következő felhívást teszi közzé: 
Dicsőségesen küzdő hadseregünk legutóbbi fényes 
sikerei bizalommal töltenek el bennünket a hábo
rúnak míreánk nézve, kedvező kimenetele s való
színűleg immár rövid idő alatt való befejezése 
iráni. A siker azonban csak akkor lehet biztosítva, 
ha az ország a hadvezetőségnek megadja az esz
közöket arra, hogy feladatát kellőképen oldhassa 
meg. Hogy ez megtörténhessék, a m. kir. kormány, 
a hadiszükséglelek fedezése végett, újabb kölcsönt 
bocsátott ki. Az ániánt és sajtója tetszeleg abban, 
hogy gazdasági helyzetünkről hamis híreket közöl
jön. Monarchiánk és dicső szövetségesünk fénye
sen rácáfolt ezekre a hazug hírekre. Nálunk az 
első hadikölcsön jegyzése várakozáson felül sike
rűit, Németország lakossága pedig, a második 
hadikölcsön jegyzése alkalmával, olyan hazafias 
lelkesedéssel párosult áldozatra készségről toll 
tanúbizonyságot, hogy egy csapással szétrombolta 
ellenségeink gyűlölettől sugall koholmányait. 
Hisszük és reméljük, hogy a második hadikölcsön 
jegyzésében a mi közönségünk sem marad német 
szövetségesünk ír Ügö’tl s hasonló lelkesedéssel 
siet előmozdítani a harc sikeréi, amelyért fiaink 
küzdenek. Újból hangoztatjuk: mindnyájunk léte 
államunk lététől függ s minden vagyonunk fegy
vereink győzelmére van bízva. Teljesítse tehát a
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kötelességét mindenki s járuljon hozzá hadsere
günk fölszereléséhez, harcra képességének a bizto
sításához azzal, hogy minél nagyobb összeget 
jegyez a nemzeti hadikölcsönkötvényekből.

A hadikölcsön jegyzése a becsület, lelkiis- 
! merd s az önfenntartás követelménye.

— Gyűjtés a V öröskeresztegyletnek. Zó- 
lom y Imre tb. városi tanácsos, erdőmester, a 
Yörüskeresztegylet Selmecbányái választmányának 
titkára, Zótouiy lm réné  úrasszony és llencze 
K lári úrhölgy, önkéntes ápolónők, valamint Krizs- 
m anits Ferenc főiskolai hallgató közreműködé- 
désévol. a Selmecbányán ápolt sebesült és beteg 
katonák számára, folyó hó 9-én Bagyan, Alsóal
más, Felsőalmás, Kalászi és Dagonya községekben 

i rendezett gyűjtést. A gyűjtés ép olyan sikeres 
volt, mint az elmúlt vasárnapi. A Vöröskereszt- 
egylet megbízottjai 7 szekér élelmiszert és nagy
mennyiségű fehérneműi gyűjtöttek össze. A Yörös- 
kereszlegylet Selmecbányái választmánya ezúton 
mond hálás köszönetét Szín ka M id  úrleánynak, 
Szlúka János  és Fnelis János  ev. lelkészeknek, 
Zainboy Vilmos és Fabriczius Dezső körjogy- 

i zőknek, Sko /f G yulának  és H orn Árm innak, 
valamint az illető községek elöljáróságainak, szí
ves támogatásukért s hazafias, önzetlen b'uzgósá- 

j yukiSrt.
IJachraty József városi tanító, Lindm ayer  

lila és B atlira ty  Vali úrleányok közremüködé- 
I sével, ugyancsak e hó 9-én, Rákóc, Dömeháza, 

Berencsfalu, Béld, Szilnyaligel és Szenlanlal köz
ségekben rendezeti gyűjtést. Öl kocsirakomány 
élelmiszert és sok ruhaneműi gyűjtöttek. A gyűj
tők megérkezéséi előzőén a vármegye alispánja 
s a korponai járás főszolgabírója buzdító leiratot 
intézeti a községek elöljáróságaihoz, melyek nyil
vános hirdetéssel segítették elő a nemes ügy ér
dekét. Az egyházak lelkészei nemcsak a szószék
ről figyelmeztették híveiket a sebesült hősök iránt 
való kötelességeikre, hanem, a körjegyzőkkel 
együtt, hazafias lelkesedéssel s felebaráti szeretet
tel maguk is gyűjtötték a/, adományokat. Hálás 
elismerés és köszönet illeti meg M argórin István, 
Benes Márton, Knchta Lajos és VUnion József 
lelkészeket, Bérczy Kálm án, Szótár István, 
W olfiam  Ferenc körjegyzőket, Márk Irén, Máser 
M alvin, Weisz Rózsi hontnémeli úrleányokat, 
Clirien Gusztáv béldi ev. tanítót, Weinert Gyula, 
Sulek János. Sprinka  Márton. Viczián Dónál, 
K rálik  József és S trkuta  Sándor  községi elöl
járókat, buzgó támogatásukért. A részletes elszá
molást lapunk következő számában közöljük.

Adományok a kórházaknak. A Vörös
keresztegylet Selmecbányái sziikségkórházaimik, 
a sebesült és beteg katonák számára, az elmúlt 
héten a következők adományoztak: Tomasovszky 
Kajosné 300 cigarettát, tejel, Jankó Sándorné 25 
üveg befőttel, Engel Zsigmondné 5 kg. cukrot, l 
kg. kávét, 1 doboz Franck-kávét, özv. Braxalorisz 
Jánosné 1 üveg uborkái. Clirien Mariska zöldsé
get. tejel, Luplák Czobor Pálné 4 I. tejet, 1 kg. 
vajat, Ki tojást, Özv. Wagner Józsefné 15 I. bort, 
Baán Elemérné 1 fazék káposztái, 5 kg. kukorica- 
lisztet, Walek Károly dr. 4 üveg bort, Feldszam 
Jánosné t kosár almát, karalábét. Bétabányáról: 
Kumnilzer Mihály. Dobák Pál 7 7, Antosik A. ö,
ifi. Cyuricza János, Lalik 5—5, Minka Jánosné, 
Gyurieza Máté. Dobák Márton. Lajcsiak János, 
Bariké János, Sztrelecz György, Kapuszta József 
2—2, Fraj Pál, Czibula Vendeb Ilertingcr Mihály, 
Kullik Pál. Hrncsiar Katalin, Jaskó János, llalaj 
János Luplák János, Pajerszki János l - t  I. tejel.

.1 városi kórháznak: a Vöröskeresztegylet 
10 zsák burgonyái. 2 zsák lisztéi, 2 zsák babot, 
590 tojást, 1 fazék zsírt és lekvárt, Rappensberger 
Vilmos 20(1, Csermely Istvánná 300 cigarettát.
Iliindcl Vilmos 5 pár papucsot. 3 trikói, özv. 

j M agner Józsefné 10 1. bort. Herczegh lmréné 55 
I pogácsái. Fizély Júlia polgári iskolai tanárnő 12
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pár papucsot, Engel Xsigmondnó 3 kg. cukrot, I 
kg. kávét, 1 kg. pótkávét.

— Gyűjtés a vak katonáknak, /h iúdéi 
I ilmosné úrnő gyűjtésének további eredménye 

a következő. Adományozott a megvakult katonák 
számára: K. J. gyűjtése 180 K, Árvay Jánosné, 
Czelder József, Flochné, Horák Ti vadamé, Némelhy 
Sándorné, Niederland Pálné, Pruchnilzky Miklós, 
Lucsics Karolin, Schnoider Józsefnó, Zálozsnik 
Mihály 80—80 f-t, Asztl Mihály, Andreidesz Jó- 
zsefné, Babják Andor, Baumertb Gyuláné, Bélák 
Mária, Boroska Lajosné, Büchler Hemikné, Dal- 
madyné, Dornerné, Fischer. Gemeiner Vilmosáé, 
Gyuric/a Jánosné, özv. Grausz Jánosné, Hajniczky 
Andrásáé, Knapp Katalin. Lehoczky Zsuzsanna, 
Singer, Laczkó Károlyné, Müller József, Mellek 
Ilona. Majduch Samu, N. N . N. N., N. N , Pol- 
jobka Györgyné, Schwarzbachor lstvánné, Spitzer 
Samu, Slubnya Ferencné, Szabó Gizi, Szauer 
Jakabné, Schrott Vilma, Sturcz Sándorné, Sztek- 
lacs Mária, Trencsánszky Hóberlné 60—60 f-l, 
özv. Blahóné, Fraj János, Gáfrik János, Goldfusz 
Ciliké, Hrncsiar Mária, Immerblum Dávidné, Kat
iik Zsuzsanna, Longauer Hermin, Lányi Károlyné,
M. , Pivarcs Béláné, Porkoláb lmréné, Schubert 
János, Schullz Anna 50—50 f-l. Balázs Márton. 
Bamlik György, Baffia Samu, Breznyik István, 
Buzalka András, Boszák János, Cserny Lajosné, 
Drexler Vincéné, Darvas Ferencné, Foltán Mária, 
Trczka Pál. Fekete Márton, Húsz Vilmos, Kovalik 
Anna, Kovács József, Lamper Károly, M. M., 
Maczkó János, Mucha Anna, Mikuska Jánosné, 
Malejka Jánosné, Markwardt Józsefné, Maszny,
N. N., N. N., N. N., Nitskó János, Nemcsok Mária, 
Nemcsok Júlia, Oszwald Jánosné, Pollák Zsig- 
mondné, Radjánszky Józsefné, Ruzsicska Béla, 
Roniczka Mátyás. Schneider I.. Schneider Mária, 
Suhaj Vilmosáé, Schramek Lajosné, Szepesi Lajos, 
Sz. F. II., Szabó Ferenc, Szl.rcska Jánosné, Szécsi 
/ . .  Thonhausér Anlalné, Tihanyi Kamii. Trén- 
csánszky Róbertné. L'jcz Józsefné, Wolf Ferencné 
Wcniger Jenőné 40—40 f-t, Balásfy Béla, Bulla 
Qllilia, Buzalka Antal, Detvan Márton né, Fólián 
János, Fleischer, Glezl István. Hrncsiar Katalin, 
Jani Mihály, ifj. Jaskó Pál, Kovácsik Jánosné, 
Koreny János. Ladzianszky Fülöp, Melczer János, 
Marczy József, übernauer Mária, özv. Richler | 
Edéiié, Riedl, Szlezjákné, S. József, Szliuka Jánosné, 
Viboslok József, Viboch Györgyné 30—30 f-t, 
Antal Antal, Benyó Ferencné, Benyó János, Berá- 
nek Mária, Bránszkyné, Buchla Mihály, Dianiska 
Jánosné, Dubrauszky Mária, Fraj Mihály, Glezl 
János, Grausz K.. Ilrmó János, Iíoleda Mária, 
Koron Mária, Ljclava József, Lovcsicsán István, 
Mihalcsik András, Májéi- István. Murin György, 
Mayer Frigyes. N. N., N. N., N. N., Puskái1 Anna, 
Puskár Mária, Szarka Lukács, Szép János, Szenkó 
József, Timics István, Toinka Róza, Valuska Jó
zsef, Weigel János ‘20—‘20 f-l. Glezl Emil, Péntek 
Mária. Visnyovszky József, Zách ár Kati 10—10 
fillért.

A gyűjtésben közreműködőiI: Baán Angyi, 
Bánik Etelka. Bánik Irén. Bencze Klári, Dimák 
Jolán, Ernst Rózsi, Faliéi- Margit, Gerő Ella, 
Groszmann Auguszta, özv. Gyurkovits Andrásné, ; 
Hoznék Hilda. Káhlich Vilma. Király Elza, Her- 
czegh Ella, Kozák Erzsiké, Krutkovszky Erzsiké, 
Jankó Magda, Jákó Margit. Lencsó Gizi, Májerszky 
Mihályné. Posta Ilonka, Schleiminger Ilonka, Sós 
Piri és Klári. Szembralovics Margit. Slanga Hilda, 
Szlopovszky Gyuláné. Fráj János, Kachelmann 
Károly, Hiindel Ernő és Zsámbor Pál. Fogadják 
Hiindcl Vilmosáé úrnő hálás köszönetét.

— Gyóni Géza versei. Az Országos Had- 
segélyző-Bizotlság kiadásában most jelent meg 
Gyóni Géza: Lengi/el mezőkön, tábortűz mellel! 
c. verseskölele. A kötet, mely először Przemyslben 
jelent meg s lelkesítő olvasmánya volt katonáink
nak, mindenképen méltó arra. hogy itthon is lel-
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kesílő, jótékony munkát végezhessen. Kapható 
lapunk kiadóhivatalában.

Pünkösdi előadások az Apolló-mozgó- 
szlnházban. A Selmecbányái Apolló-mozgószin- 
házban folyó hó 23-án és 24-én, pünkösd vasár- 
napján és hétfőjén, Gonan Doyle: A sátán kutyája 
és A rejtelmes ház c. műveit fogják előadni. 
Serlock Holmesnek, a világhírű deteklivnek a 
kalandjait mutatja mind a két kép, mely valósá
gos csodája annak, mily nagyszerűen tudta a film
technika és a mesteri rendezés a híres regényíró 
fantáziáját valóra váltani.

Hadijelvények. Hadijelvények és vörös
keresztjelvények 1. 150 és ‘2 K ért lapunk kiadó
hivatalában kaphatók. A befolyó egész összeget 
a Vöröskereszlegylet javára fordítják, kérjük tehát 
a közönséget, hogy ezeket a jelvényeket megsze
rezni szíveskedjék.

A gyerm ek tejfogának jó egészségben 
való megtartása fontosabb, mint általában gon
dolják. Angliában, Németországban, Norvégiában 
slb. végzett vizsgálatok bebizonyították, hogy a 
tanulóifjúság 20 százalékának nincsen gondozott 
foga és szájürege. Valóban siralmas állapot, amely
nek igen káros hatása van a közegészségre és az 
ifjúság fejlődésére. A gyermekek elveszítik ugyan 
11 — 12 éves korukig utolsó lejfogukal, a szú azon
ban, amely az idő folyamán az összes fogakat 
megtámadta, megmarad ezután is. Itt csak az se
gít. ha a gyermekek fogát, amint kibújnak, napon
kint gondosan megtisztogatjuk egy kitűnő fogápoló
szerrel, a Sarg-féle Kalodonllal. Csak így óvhatjuk 
meg a gyermek lejfogait a megbetegedéstől.

Hol takarékoskod junk? A mostani há
borús világban — talán a milliomosokon, had
seregszállítókon 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 drágasági pótlékot várnak, — ezek a remény
kedők. A reálisan gondolkozó családfő vagy üzlet
ember azonban elkezd takarékoskodni olt, ahol 
lehel. A világítási számlán például lehet. Felé
li yire redukálja világítási költségeit, ha gázt hasz
nál. Egy 50 gyertyafényű lámpa óránkinl 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 mellett — olcsóbban lehel főzni, mint más 
tüzelőanyaggal és hogy az étel is izletesebb és 
kiadósabb. mint az, mely a nem szabályozható 
szénlűzhelyen készült. Hogy pedig egy számbeli 
példát is említsünk: a gázzal nyert meleg nyolc
szor olcsóbb, mint a villannyal előállítható ineleg- 
s'g. És 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.

A szerb kékkönyv, a szerb kormány 
diplomáciai okiratainak gyűjteménye magyar nyel
ven, »A Világháború okiratai- című füzet-sorozat 
hatodik füzetében. A szerb kormány okiratai va
lósággal izgató érdekességnek, mert a trónörökös 
meggyilkolásának napjától kezdve ismertetik a 
szerb diplomaták jelentéseit és tárgyalásait. A

diplomáciai okiratok között valószínűleg a »Szerb 
kékkönyv- fogja a legnagyobb, legszélesebb körű 
feltűnést kelteni, mert érdekességénél fogva ez a 
diplomáciai okmánygyüjtemény világítja meg leg
élénkebben a háború közvetetten előzményeinek 
a történetét. A füzet ára 60 fillér s lapunk kiadó- 
hivatalában kapható.

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

HIRDETÉSEK.
X 7  i  J  két utcai szoba mellék- 
Í V l d u U  helyiségekké! az eme
leten, három utcai szoba m ellékhelyi
ségekkel földszint, továbbá két udvari 

!-!-! lakás az Ó-póstán. !-!-!

Hit nőm  oho l, r o ssz u l  
érzi m agát, a z  o r v o 

s ila g  k ipróbált

K a i s e r  g y o mo t - b o r s me n t a  
k a r a m e l lá k
bizto s s e g íts é g e t  h o z 
un k . J ó é tv á g y a t  kap, 
a g y o m o r  h e ly r e  á ll  é s  

m egerősöd ik  ism é t

Éltető és üditö ha
tásuknál fogva 

m eneteléseknél 
nélkülözhetetle

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

K an liató: S B f i B W
bán. M ikovény i A. és Mar 
gótsy J. örökösei gyógy  
tára ib an  Selm ecbányán  
W alko J. K. Szentist-  
ványl A. Gölnicbányán.

Könyv- és papírkereskedésiinkbe

keresünk, ki 4 középiskolai osztályt 
végzett. Tanitlö 3 év. Haviflzetés.

Joercjes Á. ö zv. és fia.

EGY ÖRA REKLÁMKÉPEN!
Aki ingyen

akar ogv órát, 
még hozzá ole-
t-'áiis precíz iós 
Órát. urak vagy 
hölgyek részére, 
választás szerint 
Írjon azonnal az.

Uhrenhaus Fr. SCHMIDT 
Prag, W elnberge.

B é r k o c s i s - ü z l e t ü n k e t ,
fé r jem  b e v o n u l á s a  e lle
n é r e  is, t o v á b b f o l y t a 
to m .  k é r e m  a  k ö z ö n s é g  

sz ív e s  m e g b í z á s á t .  
Barna (Domán) Danóné

Ocsovszky-utca 256. sz.
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A hosszan elhúzódó háború szükségessé leszi, hogy a hadiszükség- 
lelek zavartalan ellátása céljából, új hadikölcsön bocsáttassák ki. E szük
ségletek fedezésére a pénzügyminiszter az első hadikölcsön címleteinek 
megfeleló, 0 %-kal kamatozó járadékkölcsön-kölvényeket és ezzel egy
idejűleg 5%%-os járadékkölcsön-kölvényeket bocsát nyilvános aláírásra. 
A pénzügyminiszter tehát ezúttal is közvoletlenül fordul a közönséghez, 
mint ez legutóbb a Némethitodalomban is történt és a kibocsátás összege 
a nyilvános aláírás eredménye alapján fog megállapítást nyerni.

Az aláírás f. évi május 12-től 26-ig bezárólag lóg megtartatni.
Aláírási helyekül szerepelnek az összes állami pénztárak és adó

hivatalok, a póslatakarékpénztár és köz vet ílőhel yei s az összes számot
tevő hazai pénzintézetek.

A kibocsátásra kerülő és 6 % -kal kamatozó kölcsönkötvény aláírási 
ára minden 100 korona névérlékért:

ni ha az aláíráskor az egész aláirt összeg befizettetik, 97 K 50 f-ben:
b) ha pedig az alább ismertetendő kedvezményes (részletekben tör

ténő) fizetési módozat vételik igénybe, 98 K-ban állapíttatott meg.
Az 5 ' , %-kal kamatozó kölcsönkötvény aláírási ára minden 100 K 

névértékért:
a) ha az aláíráskor az egész aláirt összeg befizettetik, 90 K 80 f-ben:
b) ha pedig kedvezményes (részletekben történő) fizetési módozat 

vétetik igénybe. 91 K 20 f-ben állapíttatott meg.
A 6 %-os kölcsönnél a legkisebb jegyezhető összeg 50 K, az 5 l/20 0-os 

kölcsönnél 100 K.

A második hadikölcsün (i% -os typusú kötvényei 1915. május l-lől 
kezdődöleg és minden év május 1-én és november 1-én lejáró utólagos 
részletekben kamatoznak, tehát az első szelvény 1915. november 1-én 
esedékes. A folyó évi május hó l-lől az aláírás napjáig járó folyó
kamatokat azonban az aláírónak nem kell megtérítenie.

Az 5Y2%-os typusú kötvények pedig 1915. június 1-től kezdődöleg 
és minden év június 1-én és december 1-én lejáró félévi utólagos rész
letekben kamatoznak. A kamatfizetés folyó évi június 1-ével kezdődik, 
tehát az első szelvény folyó évi december l én esedékes.

Mindkét typusú kötvénytc az aláirt összegek az aláírási helynél 
fizetendők be és az aláírási áron felül az aláíróval szemben sem folyó
kamat. sem jutalék felszámításának hely0 nincs.

Ha a z  a lá ír t  ö sszeg  100 k o ro n á t m eg nem  halad, 
a z a lá írá s  a lk a lm á va l a z egész a lá ír t  ö sszeg  befi
zete n d ő .

A 100 k o ro n á t m e gh a la d ó  a lá írá s o k n á l a részletek
ben történő befizetés kedvezménye igénybe vehető, az aláírás alkalmával 
azonban az aláírt összeg 10% -a bizlositékképen leteendő és pedig a kir. 
állampénztáraknál és adóhivataloknál, a m. kir. póstalakarékpénzlár köz- 
vetílöhivatalainál. továbbá az 1898. XXIII. t.-c. alapján alakult Országos 
Központi Hitelszövetkezetnél készpénzben, a többi aláírási helynél pedig 
vagy készpénzben, vagy olyan értékpapírokban, amelyeket az aláírási hely 
elfogadhatóknak tart A részletek pedig a következőkép fizetendők:

ei je g y ze tt  ö ssze g ' 2 5 0/n-a l e g k é s ő b b 1015. jú n iu s 8-ig,
,, „ 2 5  % -a 101b. 18-ig,
99 5? 2 5  %-ei 1915. 28 -ig !
99 «9 „ 2 5  % -a 1915. jú liu s 8-ig.

A teljes befizetés megtörténte után az aláírási hely a letelt bizlo- | 
sílékot elszámolja, illetőleg visszaadja.

A jegyzés céljaira szolgáló nyomlalványürlapok az összes aláírási L 
helyeknél díjtalanul kaphatók. Ily nyomtatványok hiányában az aláírás \ 
levélileg is eszközölhető.

A befizetés alkalmával az aláíró fél az aláírási heh tői pénztári j 
elismervényeket kap, amelyek, a fél kivánalára. 1915. június 14-től kezdve 
a m. kir. pénzügyminisztérium részéről kiállított ideiglenes elismervényekre ; 
fognak kicseréltetni. A végleges kötvények kiadására nézve, illetőleg a fél 
kívánatára kiadott ideiglenes elismervényeknek a végleges kötvényekre 
való kicserélésére nézve idejekorán hirdetmény útján fog a felhívás közzé- 
téletni. A végleges kötvények kiadása költségtől mentesen ugyanazon a 
helyen fog megtörténni, ahol a pénztári elismervények, illetőleg a fél 
kívánatéra kiadott ideiglenes elismervények kiadattak.

A z 5 1 2°  o'OS k ölcsönnél zá ro lá s n a k  helye nincsen, 
a második hadikölcsön 6 %-kal kamatozó kötvényei azonban — épúgy, 
mint az első hadikölcsön kötvényei — z á ro lta n  is jegyezhetők lesz
nek és az aláíró, aki az általa jegyzett kötvényeket zárolja és a zárolást j| 
öt és fél éven ál fel nem oldja, azt a jogot nyeri, hogy az 5 '/2 évi idő
szak utolsó évnegyedében, legkésőbb 1920. november 1-én a kötvényen 
alapuló követelését e naptól számított egy évre névértékben leendő vissza
fizetésre felmondhatja. A m. kir. kincstár köteles az ily kép felmondott 
kötvényeket legkésőbb 1921. november I-én névértékben visszafizetni. A 
zárolásból kifolyólag az aláíró felet költség nem terheli.

Zárolásnak csak 1000 K -t m egha ladó összegű jegyzéseknél 
van helye.

A m. kir. pénzügyminisztérium fenntartja magának azt a jogot, hogy 
előre közzéteendő három havi előzetes felmondás mellett, úgy a 6 %  os, 
mint az 5 '/.%  os kölcsönt egészben vagy részben, névérlékben vissza
fizethesse, azonban az esetleges felmondás a 6 0 0-kal kamatozó kötvé
nyekre nézve 1921. m ájus l-jé t megelőző időre, az 51 2° o~kal kama
tozó kötvényekre nézve pedig 1925. június 1 - ét megelőző időre nem fog 
eszközöltetni.

A kölcsönre történő befizetésekre a moratórium alá nem eső belétek 
— a felmondási határidő megtartásával —■ korlátlanul igénybevehelők.

A betéti üzlettel foglalkozó intézeteknél s más ily cégeknél 1914. évi 
augusztus hó 1. előtt betétikönyvre vagy folyószámlára elhelyezett, egyéb
ként moratórium alá eső betétek azonban a kibocsátásra kerülő járadék- 
kölcsön-kölvényekre történő befizetések céljára a két k ö lcs ö n re  
e gyü tte se n  a jegyzés idejében lennálló összegük 25 % -a, de legfeljebb 
a betét tulajdonosa állal jegyzett összeg 25 %-a erejéig vehetők igénybe.

Azok, akik a befizetésekre ilyen, egyébként moratórium alá eső 
betétjüket kívánják igénybe venni, annál az intézetnél vagy cégnél, ille
tőleg annak az intézetnek vagy cégnek közvetítésével tartoznak jegyezni, 
amelynél a betét el van helyezve.

A kibocsátandó kötvényekre és pedig úgy a szabad, mint a zárolt 
darabokra, az Osztrák-magyar bank és a m. kir. hadikölcsönpénzlár, e 
járadékkötvényeknek kézizálogul lekötése mellett, a névérték 75% -áig a 
mindenkori hivatalos váltóleszámilolási kamatlábon nyújtanak kölcsönt. 
Ez a kedvezmény legalább 1916. évi július 8-ig marad érvényben. A 
nevezett kél intézel ugyancsak a mindenkori hivatalos váltóleszámilolási 
kamatlábon nyújt náluk zálogul elfogadható értékpapírokra kölcsönt, ha 
a felveendő összeg igazoltan a jelen felhívás alapján aláirt összegek be
fizetésére szolgál. A meghosszabbított ily kölcsönök a mérsékelt kamatláb 
kedvezményében sz nlén részesülnek és pedig legalább 1916. évi július 
8-ig. A fenti befizetési határidők alatt folyósított kölcsönök után a fél 
kívánságára a mindenkori hivatalos váltóleszámilolási kamatláb helyett 
1916 évi július 8 ig évi 5 %-os állandó kamatláb biztosi'tátik.

Az aláírók kívánságára e járadékkölcsönök kötvényeit a szelvények 
beváltásával megbízott hivatalos beváltóhelyek és az Osztrák-magyar 
bank budapesti főintézele. valamint a magyar szent korona országai, 
továbbá Bos/nia és Hercegovina területén levő fiókjai 1916. június 30-ig 
költségtől mentesen fogják megőrizni és kezelni.

A második hadikölcsön előnyös feltételei, a pénzpiac kedvező hely
zete és annak felismerése, hogy a kölcsön jegyzésében minél nagyobb 
részvétel, az aláírók magánérdekei mellett, a közérdeket is nagymérték
ben szolgálja, biztosítékai annak, hogy a kölcsön jegyzésének eredményé
ben az ország közgazdasági ereje ép oly impozánsan fog megnyilvánulni, 
mint az első hadikölcsön alkalmával.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Sc\mectnnyán 1915.


