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Felelős szerkesztő :
Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezeló

J oer ges  Ágos t  özvegye  és fia
D R. P A U L O V I C S  I S T V Á N céghez intézendók.

hova az összes pénzküldemcnyek is küldendők.

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

Pünkösdkor.
Szorongva érezzük mindnyájan, hogy, 

ha valaha, ezekben a világtörténelmi fon
tosságú napokban van legnagyobb szüksé
günk az égi malasztra, az égi bölcsességre.

Innen-onnan egy esztendeje már, hogy 
dúl a háború, folyik a vér, szedi áldoza
tait a Mors Iiuperator. Elmúlt a nyár, az 
ősz, a tél, már-már a tavasz is vége felé 
já r s még mindig tart az élet-halálküzdelem, 
melynek a mi igazságos ügyünk győzel
mével kell végződnie. Dicső hadseregünk 
egymásután aratja a diadalokat, napról- 
napra messzebb és messzebb űzi a haza 
földjétől az ellenséget s hisszük, teljes biza
lommal reméljük, hogy rövidesen végleges 
csapást mér reá.

Mi, akik itthon vagyunk s szívszo
rongva várjuk-lessük a harctérről érkező 
híreket, pünkösd szent ünnepén arra kérjük 
az égi bölcsességet, aki — hitünk tanítása 
szerint — ma szállt le arra a jeruzsálemi 
házra s megárnyékozta a benne imádkozó,

egyszerű halászembel'eket: öntsön bölcses
séget azokba a kiváló emberekbe is, akik 
nemzetünk sorsát intézik. Szállja meg őket 
a S entlélek ereje, lássa el őket bölcses
séggel, hogy biztosítsák hazánk sorsát, hogy 
boldogabb, szebb jövőt teremtsenek a ma
gyarnak.

A múltat megbunliödtük s jobbak let
tünk minden tekintetben. Mikor már-raár 
azt hittük, hogy „romlásnak indult a hajdan 
erős m agyar1*, akkor tűnt ki, hogy a leg
nagyobb Összetartásra, a legmesszebbmenő 
erőkifejtésre és önfeláldozásra is képesek 
vagyunk. Já rtak  költöttünk izgatok, gyön
gék. alkudozol; és hűtlenek. Lábbal tapos
tuk a régi eszméket, a régi nagy ideálokat, 
melyek a költők lantján a legmélyebb húrt 
érintették meg. Az az erős szellemi élet, 
mely Isten szent leikéből sarjadt ki s amely 
a mi nemzetünk életében is igazi fenntartó 
erő volt, megsemmisülésbe indult. S mi, a 
zavaros árral úszva, tékozoltuk az apáink
tól öröklött lelkikincseket s nem vettük 
észre, hogy velük együtt magunkat is ké
szültünk eltemetni. Az a mennyei tűz, mely

egykoron nemzedékek hosszú sorát lelkesí
tette, nem tudta fölmelegíteni a dermedt 
lelkeket. Egyház és haza fogalma üres sza
vakká foszlott s a háború előtti nemzedék 
az Istenség gondolatát a gyermekkorát élő 
emberiség dajkameséi közé sorozta. Le akart 
rombolni minden korlátot, mely gátat vetett 
az ember szabadságának, helyesebben: sza
badosságának.

Ez a nemzedék, Istennek hála, eltűnt; 
ez az idő lejárt. Megszállt bennünket a 
Szentlélek ereje. Jobbak lettünk. A háború 
ujjáteremtette érzéseinket, újjászülte fogal
mainkat, új irányba vezette meggyőződé
sünket. Levetettük a régi embert teljesen. 
Hiszünk Istenben, a jóban, az igazságban; 
mindenben, ami nemes és magasztos. A za
varos eszmeáramlatok salakja, mely körül- 

! özönlött bennünket, m egtisztult; a kétkedés 
szava, mely hitünk várát döngette, elnémult. 
Hőseink a világtörténelem legfényesebb lap
jait írják, melyekre tol van írva mindazok
nak a neve, akik a hazáért haltak hősi 
halált s ak ik  azért harcoltak, ami az emberi 
lélekben a legnagyobb, a legszentebb: az

Q I W ? .

T áro l meződön, alró erdőn 
£|árol* magamba’ szótlanul.
Sslliarang boridul m esszi*m esszi!
& rétéi* alján all*onvul,
. . . Sn megv»?l* búsan, szótlanul.

T án  uisszamennél* ? Késő ra n  m ár . . . 
De h iszen nem nár senl*isem! 
S stharang l*ondul messzi*messzi,
Sutára hajlil* l*ét l*ezem:
Kern, nem r á r  r issz a  senl*isem . . . 
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Sam aróczy ÍSerta.

f í .  két papagály.
Irt ■: Zsoldos László.

Irma csak egyszerű gépírólány volt egy 
ügyvédi irodában, szerény fizetéssel, de a szivében 
annál tolakodóbb, heves és szívós vágyakozással 
valami szebb, nyugalmasabb és boldogabb élet

után, mint a milyenbe öl vetette a tisztességes, 
szegény leányok egyhangú, közös végzete. Nem 
volt csúnya teremtés; kedves kis tilosa volt és 
selymes szőke haja s vékony, törékeny alakja 
olyan behízelgőn gunnyasztott a majdnem szaka
datlanul kipegő írógép mögött, hogy Károly úr, 
a fiatal ügyvédbojtár, nem egyszer pislogatott fül 
rá a szemközt lévő asztalnál a szürke periratok
ról. Közbe-küzbe megerudt köztük a beszéd, egy
szerre mindig csak egy-kél szó, rövid mondatok
ban, már amennyire időt tudlak szakítani rá a 
sürgős munkától. A rövid szavak azonban több
nyire kifejezőbbek a hosszú cikornyáknál s néhány 
hónapi közös irodázás ulán már odáig jutottak, 
hogy jóformán már a beszédre sem volt szükség, 
mert mind a kelten szerencsésen eljutottak a 
legbeszédesebb lársalkodáshoz, amikor az ajkakon 
néma csönd s csupán a szemből sugárzik egymás 
felé egy-egy nyugodt, boldog, meghitt tekintet.

Irma legalább igy látta a helyzetei az ő 
ábrándos, vágyakozó szemüvegén keresztül. Az 
ügyvédjelölt minden áldott este hazakisérte a 
kapuig s délután, amikor az irodába iparkodott, 
in ár mindig hűségesen olt leste a harmadik 
utcasarkon, a kávéház ablakában. Akkorára már 
kifizette a pikólóját s amikor a leány jött. Károly 
úr szép csöndesen kisomfordáll a kávéházból s 
onnan kezdve egymás oldalán ballaglak tovább. 
Jegyesek voltak, csak éppen még hogy az arany- 
karika hiányzott az ujjúkról.

Aztán egyszer csak rajtuk is betelt a regi 
történet: egy tavaszi alkonyalon az ügyvédjelölt 
nem kisérte haza a leányt, másnap délután pedig 
nem várt rája a kávéház ablakában. Aztán egy
két hideg szó s Irma megértett mindent. Egy hét 
múlva Károly úr váratlanul kilépett az irodából 
s elment egy másik ügyvédhez, egy hónap múlva 
pedig már elujságolták Irmának a barátnői, hogy 
az ügyvédjelölt eljegyzett valami gazdag özvegy
asszonyt.

Irma legjobban szeretett volna öngyilkos 
lenni, csakhogy nem volt hozzá bátorsága, hogy 
ilyen borzasztó fájdalmat okozzon a szüleinek. 
Ott maradi tehát az írógép mellett és az egyedüli 
változás, am it ebben az első és utolsó csalódá
sában megengedett magának (már külsőség tekin
tetében), az volt, hogy többé nem pillantott fül 
az írógépről máshová, mint a kéziratpapirra s 
nem kísértette haza magát az új ügyvédbojtárral.

Károly . . . Károly .. . Egyszer valami 
vidéki loányrokouuk jött látogatóba hozzájuk és 
az egy szép júniusi vasárnapon kivitte Irmát az 
álialkerlbc. Össze-vissza ácsorogtak az érdekes 
látványosságok között s egyszer csak odajutottak 
a nagy papagálykalitka elé. A görbecsőrű, tarka 
madarak ide-odain&szkállak a kalitka magas vas- 
rudain, kő/be közbe élesei rikácsolva. Emilt egy 
fehér a saját nevét hajtogatta valami fura szo
morúsággal, hogy:

— I’a-pa-gá-ály . . .  pa-pa-gá-ály .
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Isten iránt való hűségért és a szabadságért. 
Krisztus vallása az, ami megvilágosítja hő
seink lelkét, mely kiírt belőlük minden fé
lelmet. az Isten félelmén kívül.

Bolduu ünnepeke t o lva só in kn a k .'

Jegyezzünk a hadikölcsönre!

Az új yikölcsön és a nép.
Irta: Paál Jób.

Az állam ismét a nemzethez fordul. Alihoz 
a nemzethez, amely eddig is százszor és ezerszer 
bebizonyította, hogy méltó ivadéka az ősöknek és 
méltó ahhoz a földhöz, amelyet, a  honfoglaló ve
zérek óta, annyiszor öntözött magyar vér. Az állam 
segítségért fordul a néphez akkor, amidőn min
denkit kér, hogy jegyezzen az új, hadikölcsönből. 
Most. amikor még csak megindult a jegyzés mun
kája. már bizalommal tekinthetünk az eredmény 
elé, mert előre látjuk, hogy az eredmény teljesen 
kielégítő lesz és he fogja váltani azokat a remé
nyeket, amelyeket nemcsak ez az ország, hanem 
dicső szövetségeseink is fűzlek a magyar nem
zethez. A nemzet, amely eddig odaadta élete re
ménységét, erős férfiseregét a hazának, oda fogja 
most adni a pénzét is, odaadja pedig azért, mert 
szüksége van az országnak a nemzet pénzére és 
mert ez a befektetett pénz százszor és ezerszeresen 
biztosítva van.

A második hadikölcsün gyűjtésének nagy 
munkájából kiveszik részüket a szövetkezetek is. 
Az a gyönyörű szervezel, amely immár 16 esz
tendő óta működik ebben az országban, ismét 
gyönyörű eredményeket fog elérni. Az Országos 
Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó két- 
ezernégyszáz szövetkezet hivatalos aláírási helyei 
a nemzeti kölcsönnek. Az ország népe, az állam- 
fenntartó elem csoportosult a kisszövetkezetek 
körül, amelyek összesen és együttvéve ennek az 
országnak egyik leghatalmasabb sziklavárát alkot
ják. Az első hadikülcsönnél, majdnem 50.000 té
telben, kis hijján ötvenmillió koronát jegyzett az. 
ország népe, a szövetkezetek útján, a nagy nem-

A másik, egy vürösbóbitás, vígan nyújtogatta 
oldalvást a nyakát, hogy:

— Mit bámulsz? Mit bámulsz?
A vidéki leányvendég nevelve bökte oldalba 

Irmát.
Hallod-e, írm a? l'.z nekünk szól. Milyen 

mulatságos!
— Csakugyan — mosolygott halványan a 

gépirólány s unottan akart tovább állni a ri- 
kongó madárhadtól. Alig lett azonban kél lépést, 
hirtelen (mintha csak a földbe gyökerezett volna 
a lába) megállolt és néma izgalommal meredi 
egy zöldbóbiLás papagály felé, amelyik hátul, a 
kalitka szögletében váratlanul elrikoltotla magát, 
hogy:

Kár-rolly . . . Kár-rolly . . .
— Károly . . Károly . . . — Szegény kis 

elhagyott lánynak ettől a névtől egyszeriben az 
arcába szökött a vér. A zöldbóbitás pedig, mintha 
csak észrevette volna a hatást, vagy éppenséggel 
Irmához akarna szólni, lomha testével lassan 
előrebillegett a rácshoz és belekapaszkodván a 
vasrúdba. olt kezdte csaknem komikus szomorú
sággal illegetni magát:

Kár-rolly . ..
— Mi az? — pillantott a lányra a vidéki 

rokon. — Irma. neked könnyes a szemed!
A gépirólány pislogott kettőt és bágyadtan 

mosolygott:

zeli kölcsönre és ez a nem várt eredmény bizo
nyára kétségbeejtetle ellenségeinket is. Van erő 
és van akarat a magyar nemzetben és ha a kis
emberek ilyen hatalmas szervezetbe tömörülnek, 
az összességükből hatalmas erősség válik.

Az első nemzeti kölcsönnel elért eredmény 
bizonyára nem marad el most sem. Ha olvassuk 
azt a felhívást, amelyet K uninai Frigyes báró 
miniszteri tanácsos, az Országos Központi Hitel
szövetkezet vezérigazgatója, intézett a  nemzethez, 
akkor bizonyosak vagyunk benne, hogy ezúttal is 
meghajtja a lobogóját a magyar nép áldozatra 
készsége előtt mindenki. Azt mondja: »A mi nem
zetünk is élni akar! Győzni akar! Adjuk meg rá 
a módot hadainknak! Akinek van hozzá tehetsége, 
aki hallgat hazafias szive szavára, aki jól számít 
és megérti, hogy amit kölcsön ad most az állam
nak. nem ajándékba adja idegennek, de saját bol
dogságára, gyermekei jüvőéért, a hazáért, a ki
rályért adja oda kölcsön! Azért, hogy vad ázsiai 
csordák ne gyújthassák fel a házát, ne gyilkol
hassák le asszonyainkat, gyermekeinket, hogy ne 
hajthassák korbáccsal igába ezt a büszke, szép 
országot! Aki tudja a hősöket tisztelni, családját 
és hazája szent földjét szerelni: hallgasson a haza 
hívására.«

Ez a felhívás bizonyára nagy eredménnyel 
is jár. Nagy eredménnyel járt már más vidékén 
az országnak és most itt az ideje, hogy Selmec
bánya is kivegye a részét, mint kivette az első 
hadikölcsün alkalmával. Keljen fel Selmecbánya 
is, amiként az elmúlt ősszel megmozdult az egész 
nemzet és erejével bámulatba ejtette a világot. 
Legyen elég nekünk ez az első szó is és menjünk 
el minél előbb a Selmecbányái pénzintézetekbe, 
ahol a nemzeti kölcsön jegyzésére mindennemű 
felvilágosítást és útbaigazítást készségesen meg
adnak.

Segítsünk az országon és akkor az Isten is 
megsegít bennünket.

A hadikölcsün és a rekvirálás révén
kifizetésre kerülő pénzösszegek.

A második hadikölcsün kibocsátásánál is az 
lebegett egyik főcélképen a pénzügyi kormány 
előtt, hogy a föltételek kedvező megállapításával

— Nem. szivem, csak a napba néztem az 
imént.

Aztán lassan tovább ballaglak.
— Kár-rolly . . . Kár-rolly, rikácsolta utánuk 

a zöldbóbitás és Irma visszanézett rá, mintha 
csak azt akarta volna mondani neki, hogy:

— Károly, Károly . . . Bizony-bizony:Károly.
A vidéki vendég három nap múlva elutazott.

Irma azonban ettől fogva minden vasárnap már 
korán délelőtt künn ácsorgóit a papagály-kalilka 
előtt.

— Kár-rolly . . . Kár-rolly . . .  — rikoltozla 
feléje a zöldbóbitás s a gépirólány némán, csön
desen bólinlgaloll a madár beszédjére. Aztán 
cukrot vett elő kis tarsolyából és óvatosan be
dugta a rácson a rikácsoló állal kajla csőre közé.

Ha elfáradt az álldogálásban, leült a szem
közt lévő padra és onnan hallgatta a madár- 
kiáltozást, hogy:

— Kár-rolly . . . Kár-rolly . .  .
Később könyvet vitt ki magával, hanem az 

nem vált be; ha a papagály egyszer elrikkan- 
lolta hogy:

Kár-rolly . . .  — nem tudott tovább ol
vasni. így aztán a kötéshez folyamodott és azt 
telte az ölébe kis kosárkában a pádon, minden 
vasárnap délelőtt. De múlni kezdett a nyár s a 
szegény gépirólány már szomorúan kezdett gon
dolni a luivüs őszre, meg a téli vasárnapokra, 
amikor nem ülhet többel órák hosszat a vigasz-

s jelentős kedvezmények nyújtásával, főképen a 
kamatozás nélkül heverő tőkéket mozgósítsa és a 
hadikülcsünbo való bevonással termékenyítő gaz
dasági funkcióra bírja.

A katonai rekvirálás során kifizetésre kerülő 
vótelári összegek és térítési díjak rendszerint a 
gazdaságilag meddő tőkék számát szaporítják. 
Rekvírálások alkalmával a gazdálkodók s a fuva
rosok ugyanis a katonai célokra átvett lovakért, 
vágómarhákért és járómüvekért, nemkülönben a 
katonaság részére szállított terményekért a legtöbb 
esetben a forgalmi árnál jóval nagyobb vételárat, 
illetőleg térítési díjat kapnak egyszerre kézhez. 
Ezekkel a nagy összegekkel, a háború miatt, rend
szerint nem tudnak mihez fogni. Új lovak, új 
marhaállomány beszerzését, a nagy árakra való 
tekintettel, halogatják vagy a kézhez kapott nagy 
összegeket ily célra csak részben s csak a leg
szükségesebb pótlásokra használják fel. Sokan 
vannak olyanok, akik rossz szokásból vagy bizal
matlanságból attól is húzódnak, hogy a rekvírá- 
lásból eredő pénzt a takarékpénztárra bízzák s 
így nem m arad más hátra, mint az asztal, meg 
a ládafia, amelyben ilyenkor, teljesen hasznavehe- 
tetlenül, igen jelentékeny tőkék rejtőzködnek. 
Azután: az egyszerre kézhezkapolt s rendelkezésre 
álló sok pénz könnyelmű és haszontalan költe
kezésre csábít. Nyilvánvaló, hogy ez az állapot 
nagy közgazdasági hátránnyal já r s a kamatjöve
delem elmaradásával jelentékenyen megkárosítja 
a gazdálkodókat, fuvarosokat egyaránt.

A most kibocsátásra kerülő második liadi- 
köicsön szinte kínálkozik arra, hogy vele véget 
vessünk ennek a gazdaságilag káros állapotnak.

Már az első hadikölcsün kibocsátásakor si
került a scéles néprélegek körében ismertté és 
népszerűvé tenni az állami járadékot. A lájéko- 

t zallanság, a bizalmatlanság szülte idegenkedés 
meg van tehát törve s a legszebb sikerrel kecseg
tető, ha, a megkezdett nyomon tovább haladva, 
a hadikölcsünkül vények népszerűsítésével az állami 
járadéknak a nemzet széles rétegeiben olyan pi
acot biztosítunk, mint a haladott nyugati orszá
gokban. Megkönnyíti a feladatunkat az a most már 
küzludatba átment igazság, hogy a hadikölcsün 
kötvényei föltétlenül biztos s minden más reális 

j gyümülcsöztelésnél nagyobb kamatjövedelmet nyuj- 
i tanak: emellett a legcélszerűbb lőkeelhelyezésként 
j jelentkeznek, mert ezekre a kötvényekre, a név-

laló kalitka elölt és nem hallhatja édesbús érze
lemmel a papagály szájából a hűtlen udvarló 
nevét. Szent Islván-napján még meleg idő volt, 
de Irma már a közelgő válás gondolataival ül
dögélt a kalitka elölt, hol kütögetve, hol meg el- 
nézdelődve a madárház körül tolongó vidékieken.

— Kár-rolly . . . Kár-rolly . . .  — rikoltóit 
a zöldbóbitás madár és a kötésére hajló szegény 
leánynak majd hogy nem megcsillant a szemé
ben a könny:

— Istenem, ezt sem hallom majd nemso
kára , mig csak majd újra ki nem lavaszodik.

Ebben a pillanatban, de a kalitkánál jóval 
közelebbről megint valami papagályszerü riká
csolás hallatszott:

— Kár-rolly! . . .
Irma akaratlanul is fölpillantott. Vagy tíz- 

lépésnyire tőle egy sárga, lepedl, citromképű, ízlés
telenül fülcicomázotl asszony állt a tömeg közt 
és mind a kél kezével integetve a tolongásban, 
teli torokból rikácsolta másodszor is az imádott 
nevet:

— Kár-rolly!
— Kár-rolly . . .  rikkantott vissza, alkal

masint sértődötten, a kalitból a papagály.
Kár-rolly! — kiáltott harmadszor is a 

cilromképü (Kár-rolly . . rikácsolt rá szakasztott 
azon a hangon a zöldbóbitás, úgy, hogy ennek a 
torz hangversenynek a hallatára hirtelen valami 
csiklandozó, gyilkos derültség kezdett végigfutni
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érték 75% -a erejéig, előnyös föltételekkel bár
mikor s könnyen lehel kölcsönt szerezni. Minden 
tényezőnek, elsősorban pedig az ily bevételekről 
tudomással bíró s a néppel közveletlenül érint
kező hatóságoknak, jegyzőknek, papoknak, taní
tóknak oda kell tehát halmok, hogy a nép a 
rekvírálásból eredő hbverőlőkéil hadikölcsönköl- 
vények jegyzésére fordítsa s így, a nemzeti véde
lem nagy ügyén kívül,, a gazdaságosság elvét is 
szolgálja.

A hadikölcsönre való je g y 
zés  hazafias k ö te lesség .

J4 1 p E K.
A tengeri háború szabályai.

A mai világháború a szárazíüldün fog eldőlni 
ugyan, de a tengeren is áll a harc mind az 
öl világrészen. A tengeri háború nemcsak 
abban különbözik a szárazföldi harctól, hogy 
más a terrénuma, hanem abban is, hogy a 
semleges hatalmakkal és a magántulajdonnal 
szemben egész más az eljárás, mint a száraz
földön. A tengeri jog is része a népjogoknak 
és igy itt is nagy szerepe van annak, hogy 
bizonyos tárgy kinek a tulajdona és milyen 
célra használják.

A tengeri jog sokkal idősebb, mint a szárazföldi 
jog és épúgy paragrafusokba van szedve, mint 
emez. A XVI. században, amikor még a 
szárazföldi háborúban minden szabad volt, 
a Földközi-tengeren a tengeri jog bizonyos 
mértékben már ki volt fejlődve. A tengeri 
jog szabályainak eredete Genua, Pisa, Velence 
köztársaságoknak, e- hatalmas tengeri álla
moknak halározmányaiban található meg. A 
Földközi-tenger hadijoga azután hatást gya
korol az Északi-tengerre is, amelynek part
jain Anglia és Franciaország akkoriban kezd- ; 
lék tengeri hatalmukat fejleszteni.

Hogy a tengeri háborúban az ellenséges hadihajók j 
felkeresik egymást és megküzdőnek, hogy a 
parti erődítményeket bombázzák, az körül- |

a közönségen) — jaj, hol van a férjem ? — S 
erre a gyorstüzelőként ropogó mulatságos rikol- j 
tozásra most a nevelő csődületből egyszerre csak i 
előbukkant nagy bosszúsan a várva »Kár-rolly«- i 
ozotl férj.

— Itt vagyok, Mari, mit esel úgy kétségbe? — 
Aztán, anélkül, hogy észrevette volna a pádról 
rájuk bámuló gépiróleányl, karonragadta még 
folyton rikácsoló vénecske feleségéi s veszekedve, 
dühösen elsietett vele a színről más, kevésbbé , 
csúfolódó állatvilág közé.

Irma pedig (mert a civakodó pár az ő hűtlen 
Károlya volt az újdonsült, noha kissé régen szü
letett, gazdag élelpárjával) szinte egész lényében 
megélénkülve, gúnyos ajkbiggyeszléssel állt föl 
a megszokott padjáról.

— Na - -  mondta magában az elégtételnek 
félre nem ismerhető érzetével a hangjában, — 
na, tisztelt Károly úr, gratulálok a kedves nejé
hez! Sokkal tökéletesebb papagály. mint az enyém!

Szólt és (mialatt útközben kárürvendően 
gondolta el magában hogy micsoda más, micsoda 
szerelmesen rezgő, üdvözítő hangon tudta volna 
szólítani »Kár-rolly!« urat — már ha neki lelt 
volna a férje ő), mint a meggyógyult beteg, 
révedező mosollyal szép csöndesen hazaballagott, 
hogy (— »Kár-rolly! Kár-rolly«) feléje se nézzen 
többel a bolond zöldbóbilásnak.

*

belül megegyezik a szárazföldi harcmodorral. I 
Különbözik ellenben a harcmodor olt, ahol 
az ellenség vagyonának elpusztításáról van 
szó. A szárazföldi harcban, a nemzetközi jog 
értelmében, minden magánvagyoni kímélni 
kelj, hacsak magasabb érdekek nem követe
lik a megsemmisítéséi, a tengeren azonban 
az ellenkező szabály uralkodik. Nyílt tenge
ren minden ellenséges hajót, vagy rakományt, 
ha magánvagyon is, el lehel kobozni. Régeb
ben a semleges hajón levő ellenséges rako
mányt is meg lehetett semmisíteni, de az 
1856. évi párisi megegyezés szerint a lobogó 
védi a rakományt. Állami tulajdont, vagy 
hadiszeri nem véd a semleges lobogó.

A hadban álló államok mindegyikének megvan 
az álkutatási joga, vagyis minden hadihajó 
bármelyik, nyílt tengeren levő semleges hajót 
feltartóztathat és átkutathat, hogy nincs-c 
rajta hadiszer, vagy ellenséges áll. tulajdon. 

Minden elkobzott hajót a kobzási bíróságnak kell 
átadni, amely dönt abban, hogy jogosan és 
szabályszerűen lürténl-c az elkobzás.

A tengeri háború másik specialitása a blokád és 
a blokádjog. A blokád abban áll, hogy az 
ellenséges ország partvidékét a hajóhad le
zárja és nemcsak az ellenség hajóit, hanem 
a semleges hajókat sem engedi be a blokáll 
partvidékre. Ennek természetes következmé
nye. hogy a blokáll ország kereskedelme és 
ipara tönkremegy, mivel az egész tengeri 
harcnak épen az ellenséges állam kereske
delmének tönkretétele a célja.

Ezek a tengeri hadijog főszabályai, amelyekkel 
azt a régi lényt bizonyítják, hogy a tengeri 
háború aránylag kevés vérbe, de annál több 
pénzbe kerül.
— Katonai kinevezés. Őfelsége, a király 

Blatlny Tibor főerdőmórnöki címmel és jelleggel 
felruházott m. kir. alerdőfelügyelől, a ö-ik tábori 
tüzérezred tartalékos hadnagyát, Braxatórisz 
Oszkárt, a 18-ik tábori tüzérezred tartalékos had
nagyát. tartalékos főhadnagyokká. Szegedi S án 
dor dr. m. kir. bányaorvost pedig tartalékos fő
orvossá nevezte ki.

— Legfelső elismerés. Őfelsége, a király, 
megengedte, hogy M ássánpi Gt/ida cs. és kir. 
39-ik gyalogezredbeli főhadnagynak, a Selmecbá
nyái ág. hitv. ev. líceumi főgimnázium volt növen
dékének. az ellenséggel szemben való vitéz maga
tartásáért, legfelső dicsérő elismerése újólag Imiiül 
adassék.

Tagfelvétel a M ária-Kongregációba.
A Selmecbányái kir. kath. főgimnázium Mária- 
Kongregációja május hó 23-án. pünkösd első nap
ján, délelőtt 9 órakor, a plébánia-templomban 
ünnepies tagfelvételt rendez. A beszédei és a fel
avató szertartást Haverla JÖz ef pl- bános, érseki 
biztosul ondja és végzi. A felvételre kijelölt tanulók 
a következők: Kuli Pál VII. o I., l'essewffy Arisz
tid VI. o. t.. Balázsi Jenő, Cziiner József, Csermely 
Imre, Kabina József, Kaltna István, Kollár József, 
Konrád Jenő, Makó László, Palka András, Szein- 
bratovics Ervin, Szkáll János és Zsitvay László 
IV. oszt. tanulók: Prézes; Púder József.

Új evangélikus lelkészek. Sclioltz Gusz
táv bányakcrüleli püspök Szalontay Oszkárt és 
Kachnics Bélát, a pozsonyi theológia végzett 
hallgatóit, a Selmecbányái líceumi főgimnázium 
volt növendékeit, folyó hó 9-én ev. lelkészekké 
avatta.

— Jegyzés a hadikölcsönre. A trieszti 
osztrák-magyar általános gáztársaság, Selmecbá
nyái légszeszgyárának a nevére, 50,000 K hadi- 
külcsünl jegyzett.

Eljegyzés. Schéffer Ödön dr. m. kir. 
bányaesküdt, a Selmecbányái Főiskolai Ifjúsági 
Kör volt elnöke, eljegyezte llieber Ilonkát, Biebcr 
Kálmán bányafőmérnök leányát.

— Katonai kinevezés. Őfelsége, a király, 
Tettamanti Jenő  főiskolai tanárt, a cs. és kir.
4-ik vártüzérezred tartalékos hadnagyát, Polgár 
Károly volt főiskolai tanársegédei, az ö-ik vár- 
lüzérezred tartalékos hadnagyát főhadnagyokká, 
Svehla Gyula középiskolai tanári, a Selmecbányái 
ág. hitv. ev. főgimnázium volt jeles növendékét, 
a lö-ik tábori tarackezred tartalékos zászlósát 
pedig hadnaggyá nevezte ki.

A vaskohászok tanulm ányútja . A Sel
mecbányái ni. kir. bányászati és erdészeti főiskola 
negyedéves vaskohómérnökhallgalói, B arla i Béla 
dr. és Láng  Károly főiskolai tanárok vezetésé
vel. június 12-én mennek tavaszi tanulmányútra. 
A tíznapig tartó nagygyakorlalon a lupényi koksz- 
telepet, a vajdahunyadi, a kudzsiri és a kaláni 
vasgyárakat fogják a hallgatók tanulmányozni.

— Elszámolás a Mensa Aeademica cél
ja ira  befolyt adom ányokról. A Selmecbányái 
m. kir. bányászati és erdészeti főiskolai Mensa 
Academica-Egyesület elnöksége, őszinte és hálás 
köszönetének kifejezésével, újabban a következő 
adományokat nyugtázza: Selmeci Népbank 50 K, 
Selmeci Takarékpénztár 50 K, az állami segítség 
első részlete 1000 K. Az elnökség.

— Katonai kinevezés. Őfelsége, a király, 
Vági István  segéderdőmérnüköt, a 23 ik gyalog

ezred tartalékos zászlósát és Kachnics Pál Sel
mecbányái népbanki könyvelőt, a 96-ik gyalog
ezred tartalékos zászlósát tartalékos hadnagyokká 
nevezte ki.

— Vizsgálatok a r. kath . elemi iskolák
ban. A róm. kath. iskolaszék folyó hó 18-án tar
tott ülésén megállapította a r. k. iskolák évzáró
vizsgáinak sorrendjét. E megállapítás értelmében 
a zárdái elemi leányiskola vizsgálatait június
4-én és 5 én, a városi elemi fiúiskola vizsgálatait 
pedig június 7-én és 9-én fogják megtartani. A 
zárdái óvó vizsgálata június 8-án lesz.

— Segítöakció. A hadbavonull katonák 
visszamaradt családtagjainak a segítésére szánt 
alapba a mull héten a m. kir. dohánygyári mun
kásnők {harmincötödik gyűjtés,) 1050 K-t ado
mányozlak. A Vöröskcresztegylet Selmecbányái 
szükségkórházainak a fenntartására Grillusz Emilné 
10 K-t adományozott.

— Az erdöm érnökhallgatók k isgyakor- 
la ta . A főiskola harmadéves erdőmérnökhallgatói, 
Fekete Zoltán, Vadas Jenő  miniszteri tanácsos, 
főiskolai tanárok és Kelte Artúr főiskolai tanár
segéd vezetésével, folyó hó 29-én indulnak ta
vaszi kisgyakorialra. A három napig tartó gya
korlaton a körmöcvidéki kincstári és városi er
dőket fogják a hallgatók tanulmányozni.

Adományok a V öröskeresztegylet ja 
vára . A Vöröskeresztegylet Selmecbányái választ
mánya javára az elmúlt héten a következők ada
koztak: Bacsófalva község 5 K-t, Siket Pál 3 
K-t, Síket Zsuzsanna és Pintér Jánosné 2—2 K-t. 
A szíves adományokat hálásan köszöni a választ
mány elnöksége.

— Az elemi iskolások a sebesült kato 
náknak. Bachraly József városi r. k. elemi is
kolai tanító osztályának növendékei folyó hó 17-én 
uzsonnával vendégelték meg a m. kir. bányász
kórházban ápolt sebesült és beteg katonákat. A 
tanulók, hitoktatójuk és tanítójuk részvételével, 
40 pár virslit, 7 1. bort. 1 I. málnaszörpöt, 40 
zsemlyét, 475 cigarettát, 36 szivart és 37 csomag 
dohányt osztottak ki a sebesült és beteg katonák 
közölt.

— Az Ev. Nöegylet a hadbavonultakért.
A Selmecbányái Evangélikus Nőegyletnek, a hadba- 
vonult katonák számára, az elmúlt héten adako
zott: Engel Zsigmondné 3 inget, 10 pár harisnyát, 
egy ágytakarói, VVeisz Simonná 3 alsónadrágot, 
3 törülközői, 2 nagy párnahuzatot, 1 kis párna
huzatot, 3 kendőt. 9 dkgr. lépési: dolgozott: özv. 
Bcrnhardl Adolfné, özvegy Blaskovils Emilné



4 S K L M E C B A N Y A I H Í R L A P 1915. május 23.

Dimák Jolán, Fizély Vilma, Hittrich Emma, 
Jacger Gyuláné, Karlalik Jánosné, Krulkovszky 
Erzsiké, Málray Gusztávné, Posta Ilonka, Slanga 
Hilda és Zsámbor l’álné. Ezüslplakellet vett 
Fizély Vilma, . bronzplakellet Fizély Tusi. Eddig 
f»S plakett fogyott el.

Adományok a bevonultak családtag
ja i szám ára. A Selmecbányái m. kir. bányászati 
és erdészeti főiskola hallgatói, a hivatalos ismer
kedőest megváltása címén, 159'50 K-t gyűjtöttek 
s ezt az összeget a Selmecbányái bevonullak 
családtagjai számára adományozták. Adakozott: 
Hóder István, Szlrázsik Dániel 3—3 K-t, Genszky 
(iábor, Páll Ferenc, Moha István. Burdáts János, 
Jakschitz Ferenc. Rozlozsnik Miksa, Lázár Béla, 
/siginondy I lúgé, Pacher Ervin, Osválh Béla dr., 
Kováts Sándor, Neumann István, Blénessy Sándor, 
Moliloris Ákos, Knyazoviczky Gyula 2 2 K-t. 
llrabovecz Gyula, Gonda Péter, Ray Lajos, Balogh 
Zoltán. Brindza István, N. N., Dukász József, 
Szembratovics Sándor, Kapsz Géza, Koszlella F.. 
Jekely József, Marlinovich Ernő, Kerpely Kálmán, 
Böllger Henrik, Schmidl A., Fényes László, N. N., 
Liberliny Árpád, Hordó Sándor, N. N., llalyák 
Rezső, Nemes Vilmos, Eisel'e Olló, Tivadar Z., 
Regéczy Nagy Imre, N. N., W'eisz Jenő, Nieder- 
land Gyula. Tihanyi Kornél, Straka Vilmos, Bu- 
kovszky János, Kőszeghy Elemér, Grillusz Alfréd, 
Morvát Dániel, PfalT Béla, Nagy Lajos, Heiin A., 
Olt Tivadar, N. N, Zachár Gyula, Árvái Ferenc,
\ áss András, Velics Gyula, Fekete József, Gher- 
gely István. Krizmanics Ferenc, Lipták Viktor, 
Tóth Antal, Rőczei Géza, Lajdú Béla, Toperczer ■ 
Tibor, Gsernay Antal. Fixek Jenő, Tiringer János, ' 
Payer Gyula, Rischanek István, Macher Béla, Bíró 
Mihály 1 -1  K-t, Szonlágh József. Sávéi Sándor, 
Blumenfeld Szigfrid, N. N., N. N. 50—50 fillért. 
Az elsőéves bánya- és erdőmérnökhallgalók közölt 
rendezett gyűjtés eredménye öl K.

— Adományok a kórházaknak. A Vörös- i 
keresztegylet Selmecbányái szükségkór háza inak. 
a sebesült és beteg katonák számára, az elmúlt ; 
héten a következők adományozlak: Falién Iri 20 ; 
képeslevelezőlapol. 100 cigarettát, dr. Paulovics 
Istvánná 1 nagy fazék káposztát, paprikái, hagy
mát. Fekete Istvánná 3 üveg málnaszörpöt, Papp 
Gyürgyné 2 kg. túrót. özv. Rial Gyuláné 1 üveg 
uborkát, Fizély Károly né 200 cigarettát, Engel 
Zsigmondné 2 kg. cukrot, 3 kg. aszaltszilvál. 
Bélából nyáról: Dobák Pál 7. Anlosik András ö, 
Lumnitzer Mihály, ifj. Gyuricza János, Lalik Pál
5—5, Gyuricza Máté, Dobák Márton, Lajcsink J , 
Mlinárik Galiszt, Szlrelecz György. Kapuszla Jó
zsef, Kusik Jánosné 2 - 2 ,  Minka Jánosné, Fraj 
Pál, C.zibula Vendel, Herlinger Mihály, llalaj J., 
özv. Fraj Jánosné, Barlkó János, Luplák János, 
Pajerszki János 1- 1 liter tejet.

A városi kórháznak: Kubacska Aranka 3 
I. bort, Dobák Márton 1 zsák burgonyát, Lopták 
Pálné t kg. vajat, 4 1. tejet, Engel Zsigmondné
2 kg. cukrot. 5 kg. szilvát, Winterslein Bornál 3 
liter bort.

A in. kir. bányászkórháznak: Engel Zs.-né
3 kg. kockacukrot, ’/„ kg. kávét, 7* kg- Franck- 
kávét, 3 kg. szilvát, 1'/* kg. süvegcukrot, a Vörös- 
kereszlegylel 4 zsák burgonyái, 1 zsák lisztet, 1 
zsák babot, 200 tojást, özv. W agner Józsefné 5 
I. bort, Kubinyi József 300 cigarettát, Mákávé 
Miklós 50 K-t, a róni. kath. elemi fiúiskola IV. 
és V. osztályának növendékei 40 pár virslit, 40 
zsemlyét, 8 I. bori, szivart, cigarettát, dohányt, 
Árkosi Bélán* I üveg uborkái, l.lrillusz Kmilné 
10 koronái.

Pályázat a Goldberger Erzsébet-féle 
ösztöndíjra. A kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter 2484G VI. (1 9 1 5 . sz. rendeletével a Goldberger 
Erzsébet-féle alapítvány 2400 K-t kitevő kama
taira pályázatot hirdet. Ebből az összegből nyolc, 
egyenkinl 300 -3 0 0  koronás segélydíjat alakil.

Ezeket a segélydíjakal szakmájukban kivált, józan- 
életű, fiatalon elhalt, képesítéshez kötött ipart 
űzött, magyarhonos iparosineslerek szegénysorsú 
özvegyei vagy szegénysorsú, de 18 évet még be 
nem töltött fiú-, esetleg leányárváinak fogja oda
ítélni. Ez utóbbiak anyjuk vagy gyámjuk útján 
folyamodhatnak. Özvegyek, kik férjük iparát foly
tatják, árvák, kik apjuk iparát választották élet
pályául s mint segédek vagy tanulók vannak al
kalmazásban, vagy ugyanabba a szakmába vágó 
ipari szakiskolába (felső ipariskola) járnak, az 
odaítélésnél előnyben részesülnek. Pályázati határ
idő június 10. Bővebb felvilágosítást ad Klek Béla  
ipartestületi elnök.

A hadikölcsönre f. hó 2 6 -ig  
bezárólag lehet jegyezn i.

— Fém a hadseregnek. A hadsereg szá
mára Selmecbányán eddig 325 kg. sárgarezei, 
203 kg. vörösrezei, 390 kg. Ólmot, ónt, horganyt, 
összesen 984 kg. fémet gyűjtöttek. Ezt a fém- 
mennyiséget, külön ládákba csomagolva, Horváth 
Kálmán  kir. tanácsos, polgármester o hó 18-án 
Budapestre küldötte.

Adakoztak Gsányi Oltóné 4 vörösrézedényl, 
több kisebb ólom- és ónlárgyal, Sehvelz Simon 
3 vörösrézedényt, Rauchbauer József dr. (a kir. 
kath. fögimn. ifjúságának gyűjtése) 13 ólom- és 
vörösréztárgyal, Mákávé Miklósné I vörösréz- 
lábast, 1 sárgarézmécsei, 5 kisebb ónlárgyal, özv. 
Priviczky Rezsőné, 8 sárgaréztárgyat, Fekete 
Istvánná 2 bronzlányért, Oszvaldt Gusztáv 11 kg. 
vörösréztárgyakat. Szék; Jánosné I sárga réz tálat, 
Osztroluczky Gyula 1 vürösrézííslöl, Joerges 
Henrika 4 ón- és horgonylárgyat, a városi mér
nöki hivatal 1 sárgarézkerete!, özv. Dologh János
né. 3 sárgarézgyerlyatarlól, 1 vörüsrézgyerlya- 
tartót, 1 sárgarézszűrői, 1 vörösrézfedőt, 1 vörös
réz-, 1 sárgarézlábast, I sárgarézkályhaelőt, 
Lövy Ede I lámpaaljat, 1 sárgaréz vasalóaljai,
1 sárgarézrudal, Szochurek Antal 1 kis mozsarat,
1 sárgarézlámpát, Singer Miksa rézedényl, < '.sermely 
István 3 kg. 000 gr. sárgarezet, Murgács Jánosné 
több rézdarabol és törmeléket, Kőrös László 5 
vörösrézedényl, 1 kályhaállványt, kerettel, Kadleez 
Antal 2 sárgarézgyerlyatarlól, özv. Liba Anlalné 
t vörösrézlábast, Fischer Samuné 1 sárgarézva- 
salól, 1 vürösrézüslöt, özv. Fiedler Gyuláné 
I vörösrézlepsit, 4 vörösrézfedőt, 1 sárgaréz- 
gyerlyalartót, I sárgarézfedői, Baumerlh Katalin 
1 vörösrézlálal, 1 tölcsért. Schelle Róbert vörös
rezet, sárgarezei, horganyt, ólmot nagyobb mennyi
ségben, Krause József 4 kg. vörösrezei, 10 kg. 
cinket, Dutkó János 1 sárgaréz-, 1 vürösrézmo- 
zsarat, lörővel,2 sárgarézlámpát, 2 vörösrézkanalat, 
Vörös Ferenc 3 sárgarézkilincset, 1 rézedényl, 
Missák Pál 3 sárgarézgyerlyatarlól, Grobmann 
Gyula 3 kg. sárgarezet, Vas Antal dr. 17* kg. 
sárgarezet, a piarista-rendház 1 sárgarézvasalól,
1 vörösréz kávépörkölöl, Czobor József 140 dkgr. 
vörösrezet, I kg. ólmot, Kubacska Húgóné 2 vörös
rézlepsit, özv. Kuntzl Gáborné vüiösrézsütől, 2 
sárgarézgyerlyatarlól. 1 sárgaréztinlalarlól, Lio- 
berlh Lajosné 1 cinktálal, 1 sárgarézgyerlyatarlól, 
Stróbl Paula 1 vörösrézlálal. Strbik Rafáelné 1 
cink ülökádat, Papp Györgyné I cinklámpalartót, 
1 sárgarézgyerlyalarlót. I cink cigarettatárcái, I 
sárgaréz ágymelegílüt. több sárgarézdarabol, 2 
sárgarézgyerlyatarlól. 1 sárgarézcsengöt, Szever 
Rózsika 1 sárgarézmozsarat, Klaniczay Sán- 
dorné I sárgarézgyerlyatarlól, Vitális István 
dr. I réz szobadíszt, Király Ernő 1 sárgarézva- 
salól, özv Kuli Istvánná I sárgarézhabverőt, I 
sárgarézgyerlyatarlól, 1 sárgarézbögréi, l sárga- 
rézfedöt, Gemeiner Adolf I cinkkánnál. Rolcman 
Gézáné I vürösrézüslöt. fedéllel. 1 sárgarézvasalól,
1 cinktálal, I cink fürdőkádat, Baumerlh Károly- 
né, 3 sárgarézgyerlyatarlól, I'randorfi Samu I

I pár vörösrézmérlegcsószól, I sárgarézgyerlya- 
tartól, 1 sárgarézbögrét. 1 kg. ólmot. Bányai 
Anlalné 1 sárgarézvasalól, 1 sárgarézlálat, Turka 
Mártonné I kg. sárgarezet. 2 kg ólmot, Puudler 
Lajosné 1 sárgarézlámpát, I alumínium teakannát, 
l cinkprést, Kemény Mór 1 kg. sárgarezet, 2*/., 
kg. ólmot, Trencsánszky Róbert né 2 sárgarézva
salót, 1 cinkdézsát, Kapp Jakab dr. 1 vörösréz- 
üstöt, 2 vörösrézfedöl, Egyedi Ignácnó 2 sárgaréz
gyerlyalarlót, 1 vörösrézfedöl, Ilovszky József 1 
rézlárgyal, Mirschl Jakab I sárgaréz gyümölcs
tálcái. W'einer Lipót 2 sárgarézvasalól, Fischer 
Vilmosné 1 sárgarézvasalól. 1 réz kávéfőzőt, 1 
rézcsavarl, Horovilz Bertalan 1 vörösréz rnyöt, 
l vörösrézitidal, Slrausz Sándorné 2 kg. sárga
rezet. Slanga Béla 6 kg ólmot, Visnyovs/.ky Dániel 
480 kg. vörösrezet, Decker Nándor 1 rézaszlall,
1 sárgarézlámpát, Fekete Lajos 1 vörösrézlepsit, 
Cseh llermin 1 sárgaréz ká véfőzől, 1 sárgaréz 
lámpatarlót, I vörösréz félliterest. Szolár Lajosné 
5 kg. ólmot, 2 vörösrézpoharat, Broszmann Jenő
2 vörösrézlánvérl, 2 vörösrézcsészét, fedővel, 
llornyacsek István 1 kg. vörösrezei, W'eisz Dezsü- 
né 2 sárgarézlányért. I vörösrézlepsit, Vértesi 
Tóth Imre dr. 3 cink fürdőkádat, 2 vőrösrézüslüt,
1 cinkkannál. 5 sárgaréztányért, 3 vörüsréz- 
kaszroll, 1 ólomfecskéndöt, Stefiéi Andrásné 1

j sárgarézmérlege!, tányérral, 12 sárgarézkanalat,
2 sárgarezedénél, Árkosi Béla I vörösrézlepsit, 
2 sárgarézkanalal, 2 sárgarézkilincsel, I sárgaréz
nyomói, I vürüsrézkanalal. Mihalik Istvánná 1 
vörösrézlábast, fedővel, 2 sárgarézkanalal, 2 cink- 
lánvérl. W’eisz Simon I kg. vörösrezei, Zárda 1 
vürösrézüslöt, 2 cink tálat. Muzsik Gyula 3 kg.

, sárgarezet, BoD egyi István 1 sárgarézüslöt, Gönczy 
Mária I sárgarézvasalót, SÜmegh Margit 1 , kg. 
slanioll, rézhulladékót, W'altersdorfer Károly 10 
kg. sárgarezet. 15 kg. ólmot, Farbaky István 1 
sárgarézüslöt, Száméi Jánosné 4 evő . 1 szedő- 
sárgarézkanalat, 3 sárgarézvillát, özv. Bernhardt 
Adolfné 1 vörösréz, ágyinelegilől, 1 vörösrézser
penyőt, I vörösrézbögréi, özv. Lekért Dismasné
2 vőrösrézüslüt, 15 kg. sárgarezet, özv. Tandler 
Gyuláné 1 vörösrézlálal. 5 kg sárgarezet, a m. 
kir. bányahivalal 02 kg. fémet.

(Folytatása a jövő száirban.)
— Derzsenye és Felsöbaka községek ado 

m ányai a V öröskeresztegyletnek. A Vörös- 
kereszlegylet Selmecbányái szükségkórházaiban 
ápolt sebesült és beteg katonák számára JJerzsc- 
nye  községből a következők adományozlak: Fuchs 
Samu cv. lelkész 5 K-t, Fuchs Satnuné 30 tojást, 
Zalyka János bíró 1 kenyeret, 1 kg. szalonnát. 1 
kg. szilvát, 10 tojást, Gyurcsinka Irén 15 tojást, 
Szkladan János l ' / 2 1. lencsét, ö tojást, Gunár 
János burgonyát, I kenyerei, 5 tojást, 1 kg. sza
lonnát, Ilerka Jánosné 5 tojást, 2 I. lencsét, bur
gonyát, llcrka Jánosné (Szélső) 8 tojást, I kas 

j burgonyái, 2 kg. lisztet, Gunár Mihály 2 kg. lisz
tet, 0 tojást, burgonyát, kg. lekvárt, lmrich

j Metód. Bugái- Lajos 7—7 tojást, Ilerka Pál bur-
j gonyál, I kg. szalonnál, 10 tojást, 0 kg. lisztet, 
i Gábris János 3 kg. lisztet. 10 tojást, I '/2 kg. lek-
I várt, Bukoven András 8 tojást, 3 kg. lisztet, 1
! kg. lekvárt, Gunár János 2 kg. szalonnál, I faze- 
: kai, 2 I. babot, 0 tojást, 4 kg. lisztet, 1 kg. lek- 
| várt. Kruppa János I kg. lekvárt, 5 tojást, 2 kg.
, szalonnál, 3 I. borsói, 4 kg. lisztet, legidb. Ilerka 

János 1 kosár burgonyái, 1 kg. szalonnál. 1 drb. 
füstölthúst, 10 tojást, 27* kg. lekvárt, ifj. Ilerka 
Pál 10 tojást, 4 I. babot, burgonyái. Krajos Mál
lón 1 kg. szalonnál, 15 tojást, I kenyeret, 3 kg 
lekvárt, Mudri Fercncné 5 tojást, 1 I. babot, bur
gonyát, Csalóka János 1 véka burgonyát, Talán 
János 2 kosár burgonyát, 2 kg. lekvárt, 1 kg 
szalonnál, 15 tojást, 3 I. borsót, Kruppa András
3 kg. lisztet, 3 I. borsót. 2 ' 2 kg. szalonnát, 3 kg. 
lekvárt, 1 kosár burgonyái, Srjal András 0 tojást.
1 kg szalonnát, 4 kg. lisztet, ' kg. lekvárt, L"i.--
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Benó Mária 6 tojást, 3 1. borsói, l ' / 2 kg. lekvárt, 
Zatyka Pál 2 '/8 kg. szalonnál, 5 kg. lisztet, 12 
tojást, üzv. Weil Adolfnó 2 liszteszsákot, 1 kg. 
gerslii, 2 V* kg. sót, Yiszoki Bukuven András G 
tojást, 1 kas burgonyát, Szjal János 6 tojást, 2 1. 
babot, 1 kas burgonyát, Bukoven Jánosné 1 kas 
burgonyái, 2 kg. lisztet, l ' / a kg. lekvárt, Bucsan 
Bukoven János 8 tojást, 2 kg. lekvárt, 1 zsákol,
3 1. babot, 1 kas burgonyát, id. Szjal János l'/a 
kg. szalonnát, 1 kas burgonyát, 3 tojást, 3 \  liter , 
mákot, Kovács György 10 tojást, l kg. lekvárt,
5 kg. lisztet, 1 1. lencséi, Kovács Jánosné 4 lo- ; 
jást. l'/s  1. babot, 1 kg. lekvárt, 3 kg. lisztet, 
Balázs Dániel 8 tojásl, 2 1. babot, 1 kg. lisztet, 
Krajcs János 4 kg. lisztet, 1 fazekat. 2 kg. lekvárt, 
10 tojást, 2 1. babot, 1 kanalat, Pelruska Mihály 
3 kg. lisztet, 2 1. babot, l */, kg. lekvárt, ,/a liter 
borsói, Maróthy Pálné 2 1. babot, 2 kg. lisztéi, 
Pazsilka Pál 2 1. babot, 2 drb. füstülthúst, Miha- 
lovics Pál 4 tojást, l ‘/s kg. lisztet, 1 kg. lekvárt, 
Jezsik István l kosár burgonyát, 1 liter babot, 
Kovács Mihály 2 kg. lisztet, 3 tojást, I kas bur
gonyát, Vrecznyik Pálné 4 tojásl, ‘/a kg. lekvárt,
1 1. libazsírt, l'/a 1- lencsét, Svaba János 4 tojást,
2 kg. lisztet, 1 kg. lekvárt, Bukoven Pál 5 tojást,
3 kg. lisztet, 1 liter darát, burgonyái, 1 inget, 
Kvanka Jánosné 15 tojásl, Basta Pál 2 1. lencsét, j
4  tojást, 1 '/* kg. lisztet, Mrazik Mihály 1 ‘/2 1- len- j 
csét, l'/a kg. lekvárt, Plachky Mihály 1 Iv-t, 
Molnár János 3 tojást, 1 liter lencsét, Schimkó 
Rezső 1 kosár burgonyát, l ' / 2 kg. zsírt, 4 liter 
babot, 2 K-t.

Felsőbaka községből: Lányi Pál 1 kosár 
burgonyát, 3 1. lisztet, 5 tojást, zsírt, Kurjacska 1 
Márton 1 kosár burgonyát, 2 1. babot, Lányi Pál
1 kosár burgonyát, 2 1. babot, Gábris Pál 8 to
jást, Kurjacska János 10 tojást, Valenlik Pálné 
burgonyát, 1 1. babot, Mdialovics Pál 3 kg. lisztet, 
Szikora Pál burgonyát, 2 tojást, '/a kg. babot, */* 
kg. zsírt, Hicz György burgonyát, 5 tojást, 2 liter 
babot, Maljosevics Márton burgonyái, 2 tojást, 2 
1. babot, Delinga Jánosné 2 tojást, 1 liter babot, 
Gribik Pál burgonyát, 1 1. babot, Zeljenka János 
burgonyát, 4 tojást, 2 1. babot, '/2 1. zsírt, Vlcskó 
János burgonyái, 2 tojást. 1 I. babot, Hicz Pál 
burgonyát, 10 tojást, 2 1. babot, 5 kg. lisztet, sza
lonnál, Herkó Pál burgonyát, 2 kg. lisztet, 5 to
jásl, Pelruska György 5 I. lisztet, 2 tojást, 1 liter 
babot, zsírt, Köblén Pál 5 tojást, 1 liter babot, 
Szlaninka János burgonyát, 1 1 babot, Kalina J. 
burgonyái, 2 1. lisztet, 5 tojást, szalonnál, Szlávik 
János 2 1. lisztet, 2 1. babot, 1 K-t, Bongya János
2 1. lisztet, 2 1. babot, Raksányi György 0 tujást, 
Szlávik János burgonyái, 3 tojást, 1 1. babot, 
Kepkó János 4 tojást, 1 1. babot, Pelruska János 
1 I. babot, burgonyát, Kalina Pál 2 tojást, 2 liter 
babot, Szlávik Mátyás 4 tojást, 1 1. babot, Gregus 
Pál l I. babot, Masztics Pál burgonyát, 3 tojást,
1 I. babot, Csalovka Pál 4 tojást, 1 liter babot. 
Masztics Kata 50 f-t, Loics Márton 4 1. lisztet, 
10 tojást, 3 1. babot, szalonnát, Samen Jánosné 
4 tojást, burgonyát, Petruska János bíró 3 liter 
lisztet, G tojást, 3 1. babot, '/2 kg. zsírt, burgonyát, 
Bűzlek János burgonyái, 5 1. lisztet, 4 tojást, 
Krupa Pál burgonyát, 4 tojást, t I. babot, Pogány 
Pál 5 tojást, Hicz György 4 tojást, 2 1. lisztet, 
Kurjacskó János burgonyát, 3 I. lisztet, G tojásl, 
>/2 1. babot, Kurjacskó Márton burgonyát, 2 liter 
lisztet, 2 tojást, ilj. Petruska János 2 tojást, Pet
ruska János burgonyát, 2 I. lisztet, 5 tojást, De- 
ling Pál burgonyái, 5 tojást, 2 1. babot, Hrncsjar 
János burgonyát, 3 1. lisztet. 2 1. babot, Holéczy 
Zsigmond 5 I. lisztet, b  I. babot, 1 fazék lekvárt, 
Boloss Gusztáv 10 tojást, 3 1. babot, 2 koronát, 
Pongyclo József G I. lisztet, G tojást, szalonnát, 
Pelusko György G tojást, 2 liter babot, Vlcskó 
János 2 I. lisztet, 5 tojást, 2 I. babot, Gunár J.
4 tojást, 3 I babot. Parina Pál 3 tojást, Koreny 
András 3 tojást, 2 I. babot, Fábri Pál burgonyát,

3 tojást, 2 1. babot, Kiszely János burgonyát, 2 
1. babot. Haniczky Zsuzsanna burgonyát, 3 tojást, 
Zachár Márton burgonyát, 4 tojást, 2 liter babot, 
Huszák György burgonyái, Jakubik Pál 5 tojást, 
Posal János 5 tojást, 2 I. babot, Kajlik György 2 
1. babot, Bátovszky Pál 2 1. babot, Forgács János, 
Torda Jánosné, Hrncsjar Kata, Gribik Pál 1—1 
K-t, Bózsik Mihály 4 tojást, Gunár Samu burgo
nyát, 3 tojást, szalonnál, Petruska Márton burgo
nyát, szalonnát, Lányi János burgonyát, 5 tojást, 
2 1. babot, Sinkovics János burgonyát, 4 tojást,
2 1. babot, szalonnát, Laczó Márton burgonyát, 5 
tojást, 2 1. babot. Kajlik Kata 2 tojást, Lehoczky 
György burgonyát, 5 tojást, 2 1. babot, Fábri M.
3 1. lisztet, 3 tojást, 2 1. babot, Gajdos János 
burgonyát, 4 1. lisztet, 5 tojást.

Alsóbaka községből különféle élelmiszereket 
adományoztak a következők: Ghrastina Pál, Burda 
Márton, Hrncsiár Márton, Hicz Márton, Szkladan 
Márton, Nemecz Pál, Burda Pál, Szlaninka Pál, 
Szlaninka Mária, Kolár Márton, Kotulya János, 
Bátovszky János, Krizsan Pál, Szlaninka Márton, 
Angus János, Janoviczky József, Gál József, 
Pivarcs Mária, Knazovicz János, Lacza Márton, 
Gabro János, Csalovka János, Gábris Márton, 
Zleszik Pál, Zleszik Márton, llliniczky Pál, Uhliar 
Pál, Zavodszky Zsuzsi. Gábris Márton, Pelruska 
János, Zachar János, Csalovka János, llliniczky 
Pál, Pazsilka Pál, Pivarcs Pálné, Bátovszky Pál, 
Zleszik Pál, Kajlik János, Gubcsó Pál, Burda Pál, 
Grnács János, Zleszik Márton, Gábris György, 
Szlaninka Pál, Hatman Márton, Krizsan Márton, 
Petruska Pálné, Gyurcsó Márton, Szaba Dániel, 
Köblén János, ifj. Pazsilka Pál, Krizsan János, 
Bátovszky Pál Simon, Szkladan Márton, Komor 

! György, Bátovszky Márton, Burda György, Lucza 
j  János, Bátovszky György, Gyurcsó János, Szla- 
I ninka György, Hroinada János, Komor János, 
' Hulman Pálné, Chrobák János. Hromada Pál, 

Kalina Pál, Dobrik Pál, Krajcs Márton, Kepkó 
János, ifj. Burda János, Juhász Burda János, 
Kepkó Pál, Csalovka Pál, Ghrastina Márton, 
Lomén János, Krbusik Lajos, Pelruska Katalin, 
Gubcsó György, Uhliar Márton, Szkladan János, 
Clirust Pál, Belujszki György. Murányi János, 
Uhliar Márton, Spanecz Ágost, Murányi János, 
Maszlis György, Krizsan Márton, Zleszik János, 
Grida Lajos, Petruska Pál, id. Kepkó Pál, Bakos 
János, Lukács István, Gubcsó Márton, Pelruska 

| Márton, Jantosik István, Gubcsó János, Krizsan 
1 János, Csalovka Márton, Szlaninka Pál, Gubcsó 
! Márton, Kendi Vilmos, Zatyka Pál. Kő palákró l: 

Delinga János I zsák burgonyát.

Steckenpferd-
liliomtejszappan

B e r g m a n n  A C o . c é g t ő l  T e t s c h e n a  É lb e .
egyre nagyobb kedvHtségnok és elterjedtségnek ör
vend szeplő ellen való elismeri hatásánál fogva s a 
bőr és szépség gondozásában való fclülmulhatatlan- 
ságáérl. Ezernyi elismerőlevél! Sok legnagyobb ki
tüntetés! Bevásárlásnál óvatosság! Ügyeljen nyoma
tékosan a Sleckenpferd védőjegyre és a cég helye 
nevére! Darabja t koronáért kapható gyógyszer

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

József főherceg’ kezdeményezésére, a 
vezérlete alatt álló VII (temesvári) hadtest katonái 
mintegy félmillió koronái jegyezlek a magyar 
hadikölcsönre. Megindító és egyben lélekemelő, 
amidőn a lüzvonalban levő katonák, akik a nap 
minden órájában életük és vérük feláldozásával 
teljes mértékben eleget tesznek hazafiéi köteles
ségüknek, részt kérnek a nemzet pénzügyi erő
feszítéséből is és zsoldjukból megtakarított fillé
reik felajánlásával messzevilágitó és bizonyára 
magával ragadó példát mulatnak a határt nem 
ismerő áldozatkészségre. Fényt vet ez a jelenség

katonáink nemes mozgalmának kezdeményezőjére: 
a legmagyarabb főhercegre és polgári erényekben 
gazdagnak mulatja a kárpáti harcokban győztes 
hadvezért.

— Hazai báró és a  nagy háború. Való
ságos eseménye a hétnek az a háborús tanulmány, 
amelyet kiváló honvédelmi miniszterünk, Hazai 
Samu báró gyalogsági tábornok a Nagy Háború 
című munka bevezeléseképen irt s amelyet a 
kiadó a munka most megjelent ötödik füzetéhez 
csatolva bocsátott ki. Ez a cikk plasztikusan 
szemlélteti előttünk a mai háború hatalmas di
menzióit s a most először alkalmazott új stratégia 
alapelveil. A mai háború nemcsak az óriási fron
tok, nemcsak a milliók részvétele tekintetében 
ölt eddig el nem képzelt méreteket, hanem az 
egyes katona páratlan testi és erkölcsi teljesít
ményei tekintetében is. Ez a kiváló bevezető
tanulmány a Nagy Háború című munka értékét 
és jelentőségét nagy mértékben emeli. A füzet 
rendes tartalma során az északi és déli hadszín
tér részletes leírását és hadvezetésünk beosztá
sának érdekes és beható ismertetését találjuk 
meg, 16 szövegképpol és 4 pompás térképpel, 
valamint 2 fényes műmelléklettel díszítve. Ára

! 40 fillér s lapunk kiadóhivatalában kapható.

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

NYILTTÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelő* a szerk.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
121. 32881 VI- a 1915. B. M. sz.

Körrendelet.
Gyúlékony és robbanóanyagok tábori postai 

szállításának tilalma.

(Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.)

A kereskedelemügyi miniszter úr a pósla- 
hivatalokhoz. a gyúlékony tartalmú tábori árú
minták ügyében, az 1915. évi március hó 12-én 
14887. sz. a. a következő rendeletet intézte:

Utóbbi időben ismételten előfordult, hogy 
tábori póstaküldemények gyúlékony tartalmuk 
okozta tűz miatt elpusztultak. Utalással a Póslai 
Tarifák és Póstaüzleli Szabályok 1 része, 1. sza
kasza 3. §-ának 3. pontjára, illetőleg II. része 3. 
§-ának 1. pontjára, amelyek szerint á könnyen 
gyúló és robbanó anyagok póslai szállításból ki 
vannak zárva, felhívom a postahivatalokat, hogy 
azokat a tábori árúminlákat és csomagokat, ame- 

i lyek efféle könnyen gyúló é.-' könnyen robbanó 
tárgyakat tartalmaznak, (gyufát, benzin-lűzszer- 
számokat (megtöltve), benzint, petróleumot, spi- 
rítuszl) szállításra ne fogadják el. A hivatalok az 

; árúminta-küldeményeknél e tilalmat kémpróbák 
útján ellenőrizzék, csomagoknál pedig, ha ilyen 

j  tartalom gyanúja felmerül, a feladótól követeljék 
a csomag felbontását. Aki ily tárgyakat a tartalom 
eltitkolásával vagy hamis nyilvánításával ad pos
tára, kihágást követ el, amelyet a büntetőtörvény 

j szerint büntetnek, ezenfelül pedig, a póslai Tarifák 
i és Póstaüzleli Szabályzat II része 3. Jj-ának I.
| pontja értelmében, a tiltott tartalmú küldemény-
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tői esetleg okozott kárt is köteles a póstának 
megtéríteni.

Felhívom a Polgármester urat, hogy a keres
kedelemügyi miniszter úrnak ezt a rendeletét a 
törvényhatóság területén szabályszerűen hir
desse ki.

Budapesten, 1915. április 23-án.

A miniszter helyett: 
Perényi s. k., 

államtitkár.

13081 1915. Eln. szám.

Körrendelet.
Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóság 

első tisztviselőjének.

Magyarországnak és Horvát-Szlavonorszá- 
goknak a déli hadműveletek érintette területére 
nézve a Balkánhaderök hadlápparancsnoksága a 
hadműveletek érdekében szükségesnek tartott for
galmi korlátozásokat következőleg állapította meg:
I. a) Magyarországon Tilel. Rezsőháza, Csenta, 
Cserépalja, Révaujfalu, Karasjeszenő, Rakasd, 
Néraszlatina, Csernahévvíz községekben és a tőlük 
délre eső területen (csatlakozóállomások: Antal- 
falva, Alibunár, Yersec, Rakasd, Mehádia). b) Hor- 
vát-Szlavonországokban: Vinkovci, Vukovár, Pa- 
lánka, Újvidék csatlakozóállomásoktól délre fekvő 
területen a községek határain belül szabad, eze
ken túl terjedőleg azonban csak a járási hatóság 
székhelyére, további közigazgatási hatósági vagy 
bírói idézések alapján, az idézőhalóság székhelyére 
való utazáshoz szükséges útiigazolványokat a köz
ségi elöljáróság állítja ki. Azonfelül ott, ahol fon
tos életszükségletek kielégítése (p. o. kereskedőhöz, 
malomba, orvoshoz, gyógyszertárba való utazás), 
továbbá élelmicikkek adásvétele céljából a helyi
viszonyok feltétlenül megkívánják, a járási ható
ság fölhatalmazása alapján ugyancsak a községi 
elöljáróság esetről-esetre igazolványt állíthat ki a 
járás területén belül fekvő más, meghatározott 
községekbe, c) A lent megjelölt magyar területen 
állandó lakóhellyel nem bíró személyeknek erről 
a területről Magyarország vagy Horvál-Szlavon- 
ország belsejébe, vagy Ausztriába, vagy Bosznia- 
Hercegovinába, illetőleg vissza, továbbá a fent meg
jelölt horvál-szlavon területről a most említett 
helyek valamelyikére vagy vissza, végül a meg
jelölt magyar területről a megjelölt horvát-szlavon 
területre, vagy vissza való utazás csak a Balkán
haderők hadtápparancsnoksága, vagy a zágrábi, I 
vagy temesvári katonai parancsnokságok, vagy az | 
újvidéki, temesvári, nagybecskereki, vagy vukovári ' 
kir. kormánybiztosok kiállította útiigazolványok j  
alapján van megengedve. A most említett haló- í 
Ságok székhelyére való utazáshoz szükséges úti- j  
igazolványokat a járási hatóság állítja ki. A meg
jelölt magyar területen állandó lakóhellyel bíró 
egyéneknek Magyarország belsejébe és vissza való j 
utazáshoz szükséges útiigazolványokat a járási fő- j 
szolgabíró, illetőleg a pancsovai vagy fehértemp
lomi városi rendőrkapitány állítja ki. d) A meg- , 
jelölt területekről, illetőleg területekre való uta- | 
zás csak a felsorolt csatlakozó állomások valame- ' 
lyikén át van megengedve. Magához, a csatlakozó . 
állomáshoz külön útiigazolvány nem szükséges, 
e) A pelrovaradin-újvidéki várkörzetbe, vagy az 
onnan való elutazásra külön rendelkezések irány
adók. Újvidékre való belépés azonban csak az j 
utazó lakóhelye szerint illetékes elsőfokú rendőr- 
hatóságtól a személyazonosságról és megbízható- j 
ságról kiállított bizonyítvány alapján van megen
gedve. f i  Több községbe való utazásra szóló úti- 
igazolvány kiállítása, illetőleg kiürített községekbe 
való belépés engedélyezése a Balkánhaderők had- 
tápparancsnokságának van fenntartva.

11. Járási hatóságon Magyarországon a járási 
főszolgabírót, llorvál-Szlavonországokban a járási 
főnököt, illetőleg, akadályoztatásuk esetén, törvé
nyes helyetteseiket kell érteni. Az útiigazolványok
ról a kiállító hatóságok folyószámmal ellátott 
nyilvántartást kötelesek vezetni. Üliigazolványokat, 
személyes felelősség terhe mellett, csakis politi
kailag és erkölcsileg teljesen kifogástalan egyé
neknek szabad kiadni. Az útiigazolványok kiállí
tásakor az utazás céljául bemondott adatok való
diságát ellen kell őrizni és az útiigazolványban 
feltüntetni. Az úliigazolvány érvénye csupán a

Nyomatott J

benne megnevezett személyre, meghatározott idő
tartamra, a megjelölt helyre való egyszeri uta
zásra, vagy esetleg visszautazásra terjed. Az úti- 
igazolványba annak a feljegyzése, hogy érvénye 
további rendelkezésig terjed, tilos és érvénytelen. 
Oly egyének számára, kiknek a község halárán 
kívül ingatlanuk, illetőleg bérletük van, nemkü
lönben munkásoknak és napszámosoknak állandó 
útiigazolvány adható. Minden egyes útiigazolványt 
a tulajdonosa az átvétel alkalmával, a hatóság 
előtt, sajátkezű aláírásával és, ha írni nem tud, 
ujjlenyomatával köteles ellátni. Az ország belse
jéből á fent megjelölt területekre utazó személyek 
az előírt útiigazolványl csak az esetben kaphatják 
meg, ha személyazonosságukat és megbízhatósá
gukat a c) pontban felsorolt katonai, illetőleg pol
gári hatóság előtt, a lakóhelyük szerint illetékes 
elsőfokú rendőrhatóságtól kiállított bizonyítvánnyal 
igazolják.

III. Általános tájékozásul szolgáljanak még 
a következők: 1. Katonai személyeknek, minthogy 
igazolásukra katonai nyílt parancs, katonai me
netlevél. vagy felsőbb parancsnokságtól (hatóság
tól) kiadott rendelet szolgál, közigazgatási ható
ságok útiigazolványt nem állíthatnak ki. Ameny- 
nyiben tehát ily célból katonai személyek valamely 
közigazgatási hatósághoz fordulnának, kérelmük
kel az illetékes katonai hatósághoz kell őket uta
sítani. 2. Ugyancsak nem állíthatnak ki közigaz
gatási hatóságok útiigazolványl oly egyének részére 
sem. akik magukat katonai szállítóknak vallják, 
mivel részükre a szükséges igazolványt a katonai 
hatóságok adják ki. 3. Hivatalos ügyben utazó 
állami, törvényhatósági, vagy községi tisztviselők 
és alkalmazottak igazolására a hivatalos kikülde
tési rendelet szolgál.

IV. A felsorolt rendelkezések hatályának biz
tosítása végeit Magyarország területére nézve a 
következőket rendelem: Aki a forgalom korláto
zására vonatkozó fenti rendelkezéseket megszegi, 
vagy az útiigazolvánnyal, illetőleg az alapjául szol
gáló okmánnyal visszaél, — amennyiben cselek
ménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem 
esik —- kihágást követ el és 15 napig terjedhető 
elzárással és 200 koronáig terjedhető pénzbünte
téssel büntetendő. E kihágást ügyekben a közigaz
gatási hatóság, mint rendőri büntető bíróság, a 
budapesti m. kir. államrendőrség működési terü
letén az államrendőrség, harmadfokon a belügy
miniszter jár el A halárrendőrség hatósági terü
letén elkövetett kihágás esetén az elsőfokú rend
őri büntető bíráskodást a határszéli rendőrkapi
tány, másodfokon az alispán, harmadfokon a bel
ügyminiszter gyakorolja.

Erről a Polgármester Urat, miheztartás, to
vábbi intézkedés, valamint a rendeletben foglal
taknak közhírré tétele végett, azzal értesítem, hogy 
a szóbanforgó érdekek fontosságára való tekin
tettel, nemkülönben a forgalom zavartalan lebo
nyolítása érdekében, elvárom a közigazgatási ha
tóságtól, hogy az igazolványok és bizonyítványok 
kiállítása körül a legnagyobb körültekintéssel és 
lelkijdmeretesen fognak eljárni.

Budapest, 1915. április 24.

A miniszter helyett:

Perényi s. k.
államtitkár.

3786 1915. vt. sz.

Hirdetmény.
Tudatom a közönséggel és a lisztelárúsílás- 

sal foglalkozó kereskedőkkel, hogy a m. kir. keres
kedelmi miniszter folyó évi május hó 9 én kelt 
27948. sz sürgönyrendeletével, a belügyminiszter 
úrral egjelértőleg, engem hatalmazott fel annak 
az elrendelhelésére. hogy a malomvállalalok és 
lisztárúsílók az 1113 1915. M. K. rendelet 3-ik 
pontjában említett kenyérliszlel tengeriliszttel 
való keverés nélkül hozhassák forgalomba.

K felhatalmazás alapján ezennel megengedem, 
hogy a város egész területén a már közölt ren
delkezések szerint kiadható keverlliszthez a szük
séges lengeriliszl mennyiség a keverés céljára 
egyidejűleg kálón szolgálta ssék ki.

oerges AbosI (izv. és fia könyvnyomdájában Srlmec

Különösen figyelmeztetem a vásárlókat és a 
közönséget, hogy a keveretlenül kiszolgáltatott liszt
mennyiségek csakis emberi élelmezés céljára hasz
nálhatók fel, mert a lisztnek esetleges más irányú 
felhasználásából eredő hiányok pótoltatni egyál
talában nem fognak.

Selmecbányán, 1915. május hó 10-én.

H orváth Kálmán
kir. tan., polgármester.

HIRDETÉSEK.
T7- i  0  J  két utcai szoba mellék- 
X v i d t l U  helyiségekkel az eme
leten, három utcai szoba m ellékhelyi
ségekkel földszint, továbbá két udvari 

!-!-! lakás az Ó-póstán. I-I-I

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl

ják a

KAISER
m e ll -k a i a m e ll á i t  a h á ta m  fe nyő ve l.
Millió ember használja a

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

elkerülése ellen. 

6100 közj. hitel, orvosi és 
magánosok bizonyítványai 
a biztos eredményt igazol
ják. Igen egészséges és jóízű 
bonbonok. Csomagban 20 
és 40 fiit. Dobozban 60 fii 1. 
Kapható: Márkus M. cuk
rászdájában, Mikovónyi 
A. és Margótsy J. örö
köst! gyógytáraiban 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 .

EGY ÓRA REKLÁMKÉPEN!

Uhrenhaus Fr. SCHMIDT 
Praff, W olnber«e.

B é r k o c s i s - ü z le t ü n k e t
fé r jem  b e v o n u l á s a  elle
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 íves  m e g b íz á s á t .  
Barna (Domán) Danóné

Ocsovszky-utca 256. sz.

A következő napilapok állandóan kaphatók : 
Pesti H írlap , A z Ú jsá g, P esti Napló, 
Budapesti H írla p , M a g y a ro rs z á g , 
A Nap, Esti Ú jság, P e s te r Lloyd, 
P e s te r Jo u rn a l, V o ssisch e  Zeitung. 
Joerges Á. özv. és fia könyvkereskedésében.

lányán 1915.


