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SELMECBÁNYÁI HÍRLAP
M E G J E L E N  M I N D E N  V A S Á R N A P .

G yőzelm ü nk titka.
Ebben a mostani világ-viharban látjuk, 

hogy a nagy mérkőzésben lényegileg csu
pán az a kérdés: melyik félen erősebb, 
élénkcbb a szolidaritás. Hol, melyik olda
lon sín übbszövésü az a kelme, melyet az 
államok etnográfiái szálaiból szőttek. Hol 
van az a hatalom, mely az utolsó közka
tona lelkét is eltölti azzal az emberiéleknek 
túlságosan súlyos felelősséggel, hogy az ő 
vállán nyugszik nemzete sorsa, zászlajának 
a dicsősége. Hol, melyik oldalon van az a 
bűvös erő, mely a király s a közkatona 
lelkét egymáshoz öleli

Milyen hőskölteményrészletek vonul
nak, peregnek le előttünk 1 Eletek kiküz
dött eredményeit, szívek boldogságát, csa
ládok nyugalmát hordják össze az emberek, 
hogy föláldozzák a kötelesség oltárán. 
Emberáldozatokat mutatnak be: önmagukat, 
értékes, szép életüket viszik a nagy Móri
jai! hegyére.

Mikor a háború vérre szomjas, sötét 
angyala ráterítette szárnyait a világra, szo-

Levél nyugatra.
Hol un mi tok most, kis  „inlelleklüellek,“
Kiket bús század baljós vége ellelt ?
Szent nyugat elölt rajongva térdeplők,
K ik  lehánytatok m inden józan gyeplői : 
dúnyos mosolygók ideálra, honra,
Kiknek a „Netv-York“ volt a Pantlieonja,
K ik Ígértétek a szent Holnapot 
S  akik  tegnap is hátra voltatok.

Hol vagytok mostan, frá n ya  franciások,
Kis erotikák, tucatóriások?
Csörög-e még a sok kis  szélkereplő,
Am elynek szép volt m inden, am i szeplő? 
Magyart és mnltat szánva nézdélök,
Nyugati szesztől hólyagos velők,
Koraszüli bölcsek, véznák, betegek.
Mit érez mostan horpadt melletek?

Hol vagytok mostan, kerge planétásak?
A vihar földjén csak egyet is lássak.
Le hol vagytok h a j" ' Merre csak szemem hit. 
Yasizmú hősök verik a gyehennát,
Mely odraiból zúgva tör elő.

lidárisak lettünk mindnyájan. Hozzánk sze
gődött ez a hatalom s teljesen egybehan
golta a lelkeket. Íme! Szarajevóban két 
boldog ember szivét állította meg a gyilkos 
golyó. A mérhetetlen távolság, mely a ko
rona örökösét a kisemberektől elválasztotta, 
egyszerre megszűnt; a szívek közelebb do
bogtak egymáshoz, érezni kezdték egymást. 
Mintha azok a revolvergolyók a mi szívün
ket is megütötték volna. Konopistban, a 
trónörökös kastélyában, három árva sír ma
gában. V elük sírunk, mintha közös, egy
forma volna a veszteségünk. Valahol nagy 
csata dúl. A köd és a löp'orfiist elfátyo
lozza az egymásra rohanó alakokat. Elesik 
itt is, ott is egy . . . Feljajdul a lelkünk, 
mintha a testvérünk esett volna el. Imára 
harsan a kürt. Koszorúzva leng a zászló, 
alatta egy katona ménére ragyogó arany
keresztet tűznek. Mintha a mi fiunk volna 
a hős, olyan gyönyörűség fogja el a lel
künket. Valahol egy katonát temetnek. Mi 
is siratjuk, mintha minden reménységünket 
vele temetnek.

Ez a szolidaritás.
8 azért fogunk mi győzni, mert velünk 

van ez a hatalom, velünk van az Isten

Csönd, kis /iák, csőiül, — beszél az erő. 
Nevetek mától: csiba, korcs ja v a s!
H alljá tok: beszél az Erő s a  Vas.

H alljátok: sorsunk egy m arad a földön,
Míg csak Krisztusra kereszt vár és börtön:
K földet s m it rajt teremt a zseni, 
Paraszterőnek kell megvédeni.
Meri elsodorja véres áradat,
Ki vérengzők közi védtelen m arad  
És hová kéne, hogy elbújjatok,
Ha idevárnánk azt a nyugatot!

Az a nyugat, melyei majmoltatok 
6’ melytől vártátok a széni holnapot, 
i.s a vad Észak, melyet épülésül 
Rajzoltatok, m ár rothadt a pcnészlül.
S  ak ik  megtartják nektek a világot:
Erkölcsben tiszták, harcban óriások 
•S azoknak m arad magtárjuk egész,
Kiket k i nem kezd a világpenész.

Halljátok ime s megtartsátok észbe',
Koraszült kornak sok kis csenevésze :
Korhadt fa  törzse, min harkály kopár sót, 
Kőidre zuhan már vihartámadáskor.

Joerges Ágost özvegye és fia

ereje: a szeretet, mely megoszt örömet és 
bánatot, dicsőséget és gyászt egyaránt. A 
győzelem csak azé a népé lehet, amelynél 
legfejlettebb a szolidaritás s amelynél a 
királytól le a századkürtösig mindenki 
érzi, hogy egy. Azé a népé a győzelem, 
amely érzi az Isten és a közötte való kap
csolatot.

Mi győzni fogunk, mert amely nép 
lelke úgy egybe tud forrni, úgy hozzá tud 
az Istenhez simulni, amely az imádság 
szálaival úgy hozzáköti törékeny sorsát, 
életét, dicsőségét az Istenhez, mint a hajó
sok a hajójukat a tengerhullámoktól ostrom
lott gránitsziklához: az győzni fog, annak 
győznie kell.

A mi szolidaritásunkat már eddig is 
megmérte és súlyosnak, erősnek találta a 
háború. Eggyé kovácsolt bennünket, kikala
pálta szivünkből az önzést. Minden anyagi 
és erkölcsi erőegység beleilleszkedik abba 
az igazi hadtápvonalba, mely szállítja sóha
jainkat, áldásainkat, hósapkáinkat, érmele- 
gítöinkct, ajándékainkat a fedezékekbe, a 
mi drága véreinkhez, a mi édes gyerme
keinknek.

De a seregeknek igazi hadtápvouala

Csak szálas fenyves, melyben sasok hálnak, 
Állhat ellene szél forgatagának . . .
Es jöhet vihar, világkeverő:
Mosolyogva állja szűz m agyar erő!

G yó n  i G áza.

Amerika Cézárja.
Kgészen újszerű regény. Legalább a mi mo

dern irodalmunkban alig van előzője. A kalandos 
regénynek és a társadalmi rajznak valami sajá
tosan érdekes vogyűléke.

A rendkívül sokágú, szinte bonyolódott mese 
mellett egész csomó, egyénitő művészettel meg
rajzolt alak lepi meg benne az olvasói. A nagy
szabású tőmcgleirások egyes emberek linóm elem
zésével váltakoznak. Hol a széles körvonalakkal, 
hol az aprólékosan kidolgozott részletekkel ragadja 
meg Figyelmünket.

Van a regényben valami monumentális, 
valami szédületesen nagyarányú, benne van 
szóval: Amerika. Mert Méray-llorválli regényének 
lulajdonképcni hő-e Amerika. Illetőleg Amerika 
milliárdjai, melyek addig halmozódnak, mig az 
öreg Philippsonnak és még inkább fiának: Gé
sáinak trezorjaiban olyan tömegük gyűl "-.-ze,
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az, amely fö lf e lé  halad. Onnan jön az igazi 
siker, onnan jön minden áldás. Hiszen: 
„Akik az Óiban bíznak, erejük megújul. 
Futnak és nem fáradnak el, repülnek és 
nem lankadnak meg.“

Szolidaritás egymással és az Istennel: 
ez a mi győzelmünk titka, útja . . .

Közgyűlés.
Selrnec- és Bélabánya szab. kir. bánya

város törvényhatósági bizottsága, I v á n k a  
I s t v á n  főispán elnöklésével, folyó hó 8-án 
tartotta meg június havi rendes közgyű
lését.

Lefolyásáról szóló részletes tudósítá
sunk a következő:

Kínok: Ivánka István főispán: jegyző: Szta)i- 
csai/ Miklós városi főjegyző.

Jelen voltak: Állmán Imre, Arthold Géza, 
Ács József, Árkosi Béla, Balás Húgó dr., Bencze 
Gergely, Binder Antal, C.sányi Oltó, Dobó Sándor, 
Dobrovits Mihály, Dukász Gyula, Farbaky István, 
Fizély Károly, Grillusz Emil, llaverla József, Hiin- 
del Vilmos, Horváth Kálmán, Jezsovics Károly, 
Kapp Jakab dr.. Király Ernő, Miklósy Zoltán dr., 
Morávek Antal, Oszvaldl Gusztáv, Pachmayer 
János, ltappensberger Vilmos, Siposs Ferenc, Szé
kely Vilmos. Sztancsay Miklós, Vas Antal dr., 
Vörös Ferenc, Zólomy Imre és Zsámbor Pál tör
vényhatósági bizottsági tagok.

Jelen volt a közgyűlésen Czonipó Kde, Hont- 
vármegye főjegyzője is.

Az elnöklő főispán megnyitja a gyűlést, üd
vözli a megjelent bizottsági tagokat s megnyitóul 
a következő klasszikus szépségű beszédet mondta:

,,Tekintetes városi Törvényhatósági Hizottság!
Melyen tisztelt Közgyűlés!

Przeinysl ismét kezünkben van. Es pedig 
nem éhséggel, de vitézséggel visszavíva. Győzel
meink északi fénye, mely a Kárpátok fülüll mos
tanában fel-fellobog s hadaink és derék német 
szövetségesünk hadai ellenállhatatlan vitézségével 
teszi ragyogóvá egünket s tölti meg itthon is a

melynek semmi sem tud ellenlállni. Az apróbb 
milliárdok még megpróbálják ellenük a küzdelmei, 
de hiába. Es harcba száll ellenük az állam is.

A küzdelem gigászi, — leírása a regény 
legfényesebb lapjai közé tartozik ---, de végül 
az á lam marad alul. Philippson t'.ésár milliárdjai 
mindent legyűrnek. Megszéditik a roppant tömeget, 
melynek Césár aszerint ad olcsóbban vagy drá
gábban ennivalót, amint a politikai konstellációk 
többé vagy kevésbbé kedvezők terveire nézve.

Most élelemmel a New-Vork-Alimenlalion 
Company látja el a maga nagyszerű szervezetével 
a városokat és ez az intézmény Philippson Césár 
alkotása.

A milliárdok mindenen diadalmaskodnak. 
Babszolgáikká teszik a tömegeket, az államot, a 
törvényeket és intézményeket. Philippson Césár 
nővére, a csodaszép Messalina, C.asimir hercegbe, 
testvére nevelőjébe szerelmes és kétszer egymás
után olyan emberekhez megy férjhez, kiket gyűlöl. 
A milliárdok érdekében. Pedig C.asimir majdnem 
annyit lesz C.ésárérl, mint a milliárdok. Ö neveli 
igazi Césárrá. <) bonyolítja azokat a szálakat, 
melyeken az Egyesült Államok politikáját az 
államcsíny felé rángatják. Philippson Césárból 
Amerika Césárja lesz

Elért mindent . csak egy finom kis euró
pai lelket nem tudott magának meghódítani. Ida

bizalom delejes áramával szíveinket, -  kétsze
resen jólesik ma, mikor a másik szövetséges, az 
olasz, gyalázatos hilszegése a népek és nemzetek 
erkölcsébe vetett hitünkben megrendített bennün
ket. S ha meg nem rémített is, de egyrészt elszo
morított, másrészt iliászi haragra gerjesztett.

A harminchárom éven át élvezett szövet
séget épen akkor tépni szét s törni meg a hű
séget, hátbatámadni bennünket, mikor mi az 
északi roppant hatalommal vívjuk élethalálhar
cunkat s már-már diadalmaskodtunk volna rajta, 
már-már kezünkbe ragadhattuk volna a végső 
győzelem zászlaját s vele a világbéke olajágát: 
nem a leghitványabb alávalóság-e ?

S minket támadni hátba, kik az északi bar
bárság, fanatizmus és zsarnokság ellen védjük a 
nyugati kultúrát s a népek szabadságát!

Mindig tudtuk, hogy az Istentől annyi szép
séggel megáldott, gyönyörű olasz föld, a szerelmes
párok, a kéjulazók, a művészek és műbarálok 
rajongott Mekkája, ez a mesés lündérkert: con- 
dottierik, brávók és briganlik hazája. Tudtuk, de 
hogy a népe, a régi, nemes, jellemes rómaiak iva
déka. nemzetül is az appennini zsiványok erköl
csére térne, sohase gondoltuk volna lehetségesnek,

Ilyen alávalóságot, mint amilyet az olasz 
nemzet most velünk szemben elkövetett, a régi 
magyar betyárbecsület meg nem engedett volna 
magának. De hál a népek jelleme még gonosz
tevőire és ráüli bélyegéi. Es viszont. S nekünk 
most a briganlik erkölcséből kelleti volna az olasz 
népet megítélnünk s úgy bíznunk benne.

Bosszankodhatunk a kis szerb nép balkáni 
hányaveliségén, haragudhatunk a brutális oroszra 
& a léha, hiú franciára, gyűlölhetjük a farizeus, 
kalmárszellemű angolt: de az alattomos, hitszegő 
olaszt csak megvetésünkkel és úlálalunkkal sújt
hatjuk.

S én meg vagyok róla győződve, hogy mos
tani szövetségesei, jobban mondva: a fölbujtói, 
fülbérlői se éreznek máskép iránta. Csak bérgyil
kosnak tekintik ők is. S kihasználva, a békekötés 
után kifizetik a vérdij hátralevő részét, de óva
kodni lógnak véle szövetségre lépni, velük közös
séget vállalni. S hiszem Istenem, hogy ezért a 
hilszegésért ha győzünk, ha vésziünk - keser
vesen meg fognak még ők lakolni.

De nekünk győznünk kell' Dicső német szö
vetségesünkkel s a testvér török nemzettel váll
vetve győzni is fogunk. Az olasz árulás ellenére 
is. Biztat ezirányban az az elszánt, nagy lelki

grófnőt, ki Casimirral aznap hagyja el Amerikát, 
mikor Césár az újvilág ura lesz. De ők kelten 
még a régi világhoz tartoznak. Ahhoz, amelyben 
egy szép álmot nem adnak oda a legragyogóbb 
valóságért sem. Es ők a legszebb álmot: a sze
relem álmát álmodják. A milliárdok még sem 
mindenhatók . . . Ezzel az akkorddal zárul ez a 
nagyszabású regény Méray, a szociológus, a tár
sadalom élesszemű ismerőjének mutatkozik. A 
tudós műszereivel vizsgálja, tehát jól látja hibáit 
és erényeit; a művész tollával rajzolja meg, te
hát találó és színes képet ad róla.

A tömeg pszichéjét, a milliók rabszolgaságát, 
az utca brutális kitöréseit, forradalmait kevesen 
rajzolták még meg olyan szemléltetően, olyan 
nyugtalan és lázas színekkel, mint Mérav-Horválh 
Károly. Amerika politikai korrupcióját tárja elénk, 
de talán más vidékeken is lelkiismereti furdalá- 
sokal ébreszthet fel vele.

A regény, mely kétségtelenül szenzációként 
fog hatni, az Alhenaeum Könyvtár legújabb szá
maként jelent meg és 34 Ívnyi terjedelme mellett 
is csak I korona '.0 fillérbe kerül. Boritéklnpjál 
Haseh Á rpád  művészi rajza díszíti.

V V 
V

indulat, amit a magyar nemzetből az olasz becs
telenség kiváltott. Hadaink alig várják, hogy amúgy 
istenigazában összemérhessék kardjukat az olasz- 
szal s kezéből az orgyilkot kiverjék.

Népünk az új hadikölcsünre vetélkedve hozta 
a ládafia rejtett kincseit. S ha kell, lesz még több 
is, csak jó  termést adjon a jó Isten.

S Őfelségének, a mi jóságos, üreg királyunk
nak az olasz hadüzenetre népeihez intézett fen
séges szózatára széles e hazában lelkes visszhang 
kél. S meg vagyok róla győződve, hogy ezek az 
érchegyek is méltó visszhangot fognak adni, mikor 
e bizottság a királyi szózatra s a koronázás év
fordulója alkalmából hódoló táviratot intéz Őfel
ségéhez."

A tetszéssel, nagy lelkesedéssel fogadott szép 
beszéd után a közgyűlés a következő táviratot 

j intézte a kormány elnökéhez:

„M in is z te r e ln ö k . Budapest.
Selrnec- és Bélabánya szab. kir. bánya

város közönsége, a koronázás évforduló- 
napján tartott közgyűléséből, jobbágyi hódo
lattal ad kifejezést annak, hogy e világ- 
történelmi súlyos, de győzelmes időkben az 
olasz hitszegést és árulást felháborodással 
fogadja s Őfelségének „Népeimhez41 intézett 
szózata alkalmából megragadja az alkalmat 
s a legbölcsebben és legalkotmányosabban 
uralkodó Felséges Urunk iránt hódoló ra
gaszkodását fejezi ki. Bizton reméli, hogy, 
a hűtlen volt szövetséges elpártolása elle
nére is, a nemzet, rendületlen hűségével,

! erejével, a hatalmas, tetterős és hűséges 
j szövetségessel kikiizdi az elmaradhatatlan 
! győzelmet. Kérjük Nagyméltóságodat, hogy 

közgyűlésünk e határozatát a legmagasabb 
i trón zsámolya elé juttatni kegyeskedjék.

I v á n k a  Is tv á n  főispán."

A polgármester havijelentése szerint a vá
rosi háztartás és közigazgatás folyó évi május 

1 havi állapota akadálytalan és rendes volt.
A jelentéshez Farbaky István  miniszteri 

tanácsos, biz. tag szólott hozzá s hosszabb be
szédben foglalkozott a Selmecbányán már-már 
tűrhetetlenné váll drágasággal. Két ellenséggel 
kell, úgymond, megküzdenie a nemzetnek: külső 
ellenséggel, mellyel azonban diadalmasan meg
küzd dicső hadseregünk, megküzdőnek a mi drága 
véreink s egy belső ellenséggel, mely bacillus 
módjára támadja meg a nemzet életerejét. Ez a 
belső ellenség a lelketlen, szemérmetlen élelmi
szeruzsora. Ez ellen kell védelmet keresnünk, de 
ki védelmez meg ellene bennünket? A helyiha
tóság etekinlelben teljesen tehetetlen s csak a 
kormány segíthet a dolgon. Nem szerel vádat 
hangoztatni, de mégis azt hiszi, hogy felülről tör
ténik mulasztás. Ha Németországon leszállították 
a maximális árakat s a kormány mindent meg
tesz. hogy a nép megélhetésén könnyítsen, mért nem 
lehet ezt nálunk is megtenni. Fél rendszabályok 
nem vezetnek célra, itt radikális eljárásra van 
szükség, mert a nép, mely ki van szipolyozva, 
méltán elkeseredett. S különösen elkeseredett az 
intelligencia, a fixlizetésből élő osztály, mely 
agyon van terhelve közadakozásokkal. Honnan 
fedezze ez a kiadásait, mikor az élelmiszerek 
ára, félév óta, a háromszorosára, sőt a négysze
resére emelkedett? Ajánlja, fogadja el a közgyűlés 
a nagyváradi kereskedelmi és iparkamarának a 
kormányhoz intézett fölterjesztését, forduljon fel
irattal a kormányhoz s kérje, hogy, a maximális 
árak megállapítása és a termények rekviziciója 
tekintetében kövesse a német kormány példáját.
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Ivánka István főispán teljesen méltányolja 
Farbaky István miniszteri tanácsos, biz. tag 
felszólalását s a kormánnyal szemben használt 
konciliátis hangol köszönettel veszi. Jelentheti, 
hogy ebben a kérdésben a kormányt a legjobb 
szándék vezeti, de mivel a dolog teljesen új volt 
előtte, nem tudta egyszerre megtalálni a leghe
lyesebb intézkedést De megtalálja s a közönség 
teljes megnyugtatására. Jelentésébe belefoglalja 
a törvényhatóság kívánságát s a maga részéről 
is mindent megtesz a kérdés lehelő legjobb meg
oldása tekintetében.

Horváth Kálmán  kir. tanácsos, polgármester 
felvilágosításai után elfogadja a közgyűlés Farbaky 
István miniszteri tanácsos, biz. tag javaslatát s 
feliratot intéz a kormányhoz.

A polgármester javaslatára elhatározza a 
közgyűlés, hogy Jioszner Ervin báró ár. v. b. t. 
t.-t, a város díszpolgárát, Őfelsége személye körüli 
miniszterré történt kinevezése alkalmából, felirat
ban üdvözli.

Több rendbeli átiratnak, zárószámadásnak 
tudomásul vétele után tudomásul veszi a köz
gyűlés, hogy a város tanácsa a második hadi- 
kölcsönre a különböző alapokból 20,000 K-L 
jegyzett.

Kolozsvár szab. kir. város közönségének az 
önálló vámterület tárgyában a képviselőházhoz 
intézett feliratát tudomásul veszi a közgyűlés s a 
feliratot hasonló szellemű felirat fölterjesztésével 
támogatja. Ugyancsak hasonló szellemű felirat 
fölterjesztésével támogatja Pestvármegye közön
ségének feliratát, melyben azok ellen, akik az 
állam épsége és érdeke ellen vétenek, a vagyon
elkobzás életbeléptetését kéri.

Vihnyefürdő rendes fürdőorvosa, Szénásy  
József ár., hadbavonult s más fürdőorvosról kell 
gondoskodni. A közgyűlés kimondja, hogy ebben 
az évben a fürdőorvosi leendők ellátására Győri 
Géza ár. vihnyei in. kir. bányafőorvost kéri lel 
s bízza meg, ugyanazokkal a jogokkal és köteles
ségekkel, mint a rendes fiirdőorvost. Felkéri 
tehát a bányaigazgatóságol, esetleg a pénzügy- 
minisztert, hogy, a most uralkodó kényszerhelyzet 
méltánylásával, a megbízás elfogadására és telje
sítésére adja meg Győri Géza dr. főorvosnak az 
engedélyt.

Vojtás M átyás kir. kall), főgimn. tanár a 
kisvásártéri bekerített térnek a bérbeadását kéri. 
A közgyűlés a kérelemnek helyt ad, a közteret 
használatra átengedi, kötelezi azonban a bérlőt, 
hogy, jogelismerés címén, évenkint I K-t lizessen 
a város pénztárába. Kimondja továbbá, hogy a 
terel, ha a városnak szüksége volna rá, minden 
kárpótlás nélkül, azonnal tartozik a város rendel
kezésére bocsátani.

Terén Tam ás né a hadbavonult férjétől bérelt 
föld bérlete alól való fölmentését kéri. A köz
gyűlés a kérési teljesíti, Térén Tamásnál, kinek 
a férje hadbavonult s decemberben nyomtalanul 
eltűnt, a Yajlava és Jamnala nevű född I. számú 
részének a bérlete alól 1914. évi november hó 
1-től fölmenti, a földet házikezelésbe veszi s a 
tanácsol a további intézkedések megléteiére 
utasítja.

A Sembery-házban eddig Szakács Antal 
szabómestertől bérelt bolthelyiségei folyó évi 
augusztus hó 1-től, évi 2-íO K bérösszegért, ózv. 
Hévay Józscfnénak adja bérbe a közgyűlés s a 
tanácsol a további intézkedések megtételére 
utasítja.

Ivánka István főispán a közgyűlés jegyző
könyvének a hitelesítésére június I I ének délu
táni 4 óráját tűzi ki. hitelesítőkul Árkosy Béta, 
K irály Krnó, Oszvaldt Gusztáv, Pachmayer 
János, lálppcnsberger Vilmos. \a s  Antal dr. 
és Zsámbor Fát törvény hatósági bizottsági ta 
gokat jelöli ki s a közgyűlést délután ' ,  5 órakor 
bezárja.

fi I J* E K.
— Legfelső elismerés. Őfelsége, a király, 

megengedte, hogy Titzc Oszkár 69-ik gyalogezred
beli századosnak, az ellenséggel szemben tanúsí
tott vitéz magatartásáért, legfelső dicsérő elisme
rése tud túl adassék.

A Bányászati és Kohászati Egyesület 
közgyűlése. Az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület selmec-—bélabányai vidéki 
osztálya, Réz Géza főiskolai tanár öldöklésével, 
folyó hó 9-én tartotta évi rendes közgyűlését. A 
közgyűlés, az elnök megnyitója után, tudomásul 
vette az 1914. évi zárószámadásokat, megállapí
totta az 1915. évi költségelőirányzatot s a tiszti
kart újból egyhangúan megválasztotta A közgyű
lésen Barla i Béla dr. főiskolai proreklor egy 
tanulmányt olvasott föl, melyben Andreics János 
miniszteri tanácsosnak Mozaik c. tanulmányát 
taglalta s alapos érveléssel, fényes dialektikával 
mulatta ki Andreics minden egyes állításának a 
tarthatatlanságát.

— Passiójátékok Selmecbányán. Kömley 
Károly Gyula színművész Az Űr Jézus kínszen
vedése és halála c. passiójáték próbáit tegnap 
befejezte s az első előadást, a kir. kath. főgimná
zium dísztermében, ma fogja megtartani. Délután 
4 órakor az ifjúság és a zárdái növendékek szá
mára, este 8 órakor pedig a felnőttek szárnál a 
rendez előadást. Krisztus szerepé'! Gátliy Kálmán 
budapesti művész kreálja. Az előadásokat, inéi ve
ket 15-én, lö-án, 17-én és 20-án megismételnek, 
a közönség szíves ügyeimébe s a legmelegebb 
támogatásába ajánljuk.

Lapzártakor jelenti Gáthy Kálmán, hogy 
föllépését a katonai hatóság nem engedte meg. 
Az igazgató sürgönvileg kérte fel Bihari Ákost, 
a Vígszínház művészéi, aki a főszerep megterem
tője s aki 200-nál többször kreálta ezt a szerepet. 
Ha a bemutató-előadást, az idő rövidsége miatt, 
pár napra el kellene halasztani, az igazgató külön 
plakátokon fogja a közönséggel tudatni.

Halálozás. Slrócz Lajos m. kir. dohány
gyári aligazgató, helyettes igazgató, törvényható
sági bizottsági tag. folyó hó 9-én. életének 52-ik 
évében, Selmecbányán elhunyt. Nagy részvét 
mellett folyó hó I -én, délután 4 órakor temet
ték a Havasboldogasszony-lemplom melletti r k. 
temetőbe.

— Segítőakció. Hadbavonult katonáink 
visszamaradt családtagjainak a segítésére szánt 
alapba az elmúlt héten Millenovich Ferenc 5 K-t. 
Sobó Jenőné 20 K-t adományozott.

Közigazgatóság’i b izottsági gyűlés. 
Selmec- és Bélabánya szab. kir. bányaváros köz
igazgatási bizottsága. Ivánka István főispán el
nöklésével, e hó 9-én tartotta június havi rendes 
üléséi. Jelen voltak: Arthold (léza közigazgatási 
tanácsos, polgármesterhelyelles, Halás Hugó dr. 
tiszti főügyész, Draskóczy Jenő kir. műszaki taná
csos, Horváth Kálmán kir. tanácsos, polgármester, 
Kapp Jakab dr. tiszti főorvos, Kegye Sándor kir. 
tanácsos, pénzügy-igazgató. Lipcsey Ervin dr. kir. 
főügyészhelyelles, Pál fi Péter kir. tanfelügyelő, 
Szlancsay Miklós főjegyző, Vörös Ferenc tb. fő
jegyző. továbbá Farbaky István, Hiindel Vilmos, 
Illavathy József, Joerges Ágost, Leslyánszky Jó
zsef, Oszvaldt Gusztáv és Rauchbauer József dr. 
választolt bizottsági tagok.

A bizottság, az egyes szakreferensek jelen
téseinek a meghallgatása után, folyóügyeket tár
gyalt s felebbezésokel intézett el.

Halálozás. Sávét Ilonka bélabányai 
városi óvónő folyó hó 5-én. éleiének 24— ik évé
ben, Hegybányán elhunyt. Temetése, nagy részvét 
mellett, június 7-én délután 5 órakor volt. — 
Zansotto Lajos szobafestő folyó hó 7-én Selmec
bányán meghall.

Selmecbánya 1915. május havi hús
fogyasztása. Selmec- és Bélabánya szab. kir. 
bányaváros közvágóhídjain folyó év május havá
ban leváglak 37 szarvasmarhát, 28 borjút. 34 
sertést, 28 juhot. 41 bárányt és 13 kecskéi. Le
vágott állapotban behoztak 1 szarvasmarhát. 11 
borjúi, 33 sertést és 1 bárányt. Elkoboztak 4 
szennyezett tüdőt, 1 gümőkóros, 2 rivókalümlős 
és 9 mételykóros májat.

A május 25 én megtartott országos állat- 
vásáron felhajtottak 432 szarvasmarhái, 17 lovat. 
62 juhot és 14 sertést.

Áthelyezés. A vallás- és kOzoklalAnQgyi 
miniszter Váradi Zsigmond  körmöcbányai sikel- 

, némaintézeti igazgatói, igazgatóhelyettesi minő
ségben, Budapestre, Kegler Ferenc gyógypeda
gógiai tanítót pedig a körmöcbányai sikelnéma- 

! intézethez helyezte át s megbízta az igazgatói 
. leendők ellátásával.

— Hősi h a lá lt halt Selmecbányái katonák.
i Az esztergomi cs. és kir. 26-ik gyalogezred parancs- 
i nokságának hivatalos közlése értelmében a hadba

vonult Selmecbánya' illetőségű katonák közül hősi 
halált halt: Gréls Ferenc szakaszvezelö, Csernai 
Antal, Fegyveres Henrik népfelkelők és Liipták  
M átyás őrvezető.

— Primicia. Űrnapján tartotta első szent 
miséjét Pádka Tamás kassaegyházmegyei áldozó-

I pap, Haverla Jöz ef plébános ma nudlik torsága 
l mellett. A kóruson, úrihölgyekből szervezett kar

ral. Cziczka Sándor  karnagy egy új misét adott 
elő. Az úrnapi körménél után az újmisés meg
áldotta paptársait, rokonságát s a megjelent híve
ket. A kassai püspök az újmisés lelkészt llernád- 
némelibe nevezte ki segédlelkésznek.

— Himlőoltás. Tandlicl) Ignác dr. városi 
1 tb. tiszti főorvos ma délután 3 órakor, a város

I. és III. kerületében levő gyermekek számára, a 
i városi kórházban himlőoltást fog tartani.

Kinevezés. A m. kir. földművelésügyi 
miniszter Sclierg Károly végzett főiskolai hall
gatót a besztercebányai erdőigazgalósághoz díj
talan erdőmérnükgyakornokká nevezte ki.

- Eg-y g-aribaldista halála. A tiroli hegyek 
közöli harcolt egykor, Garibaldi seregében, Olasz
ország szabadságáért. mint »vörösinges« s kitűnő 

j  célpontul szolgált a császárvadászoknak. Trienten 
i jóval innen voltak már, amikor a nagy szabad

sághős hordozószéke mellől gyors egymásutánban 
hullottak el a vürüsingesek s a harc hevében 
megfeledkeztek a támadók az elesettek pótlásáról, 
úgyhogy a vezér pillanatra majdnem magára 
maradt. Zanzotto Lajos néhány társával ott 
terem a vezér hordozószéke mellett s boldognak 
érzi magát, hogy a golyózáporban ő is a vezér 
közvetetten közelében harcolhat Garibaldiért. — 
A harc lezajlása után Zanzotto is csendes otthont 

I talált, mint annyi más, de a mi Felföldünkön s 
végleg Selmecbányán telepedett le. A régi gari- 
baldisla, mint szobafestő, mintegy negyven esz- 

■ lendön át lakott közöttünk, magyar állampolgárrá 
lelt s a múlt héten, talán régi hazája hitszegébe 
miatti szégyenében, elhagyta e földi életet. Sok 
ismerője.’ jóbarátja kisérte ki utolsó útjára. Az 
Önkéntes Tűzollóegyesülel tagjai, Visnyovszky 
Bániét parancsnokkal együtt, nagyszámban jelen
lek meg temetésén s adták meg neki a végtisz- 

; (ességet. — E fényes kísérel láttakor szerencsétlen 
milánói magyar, osztrák és német vállalkozóink 
üldözése, az olaszok gaztettei jutottak eszünkbe 

| s a legszigorúbb bírálattal is csak azt állapílhat- 
í juk meg. hogy népműveltség tekintetében milyen 
i magasan állunk a rómaiak utódai fölött. Ott elég 
1 egy magyar vagy német hangzású név, már üldö

zik a viselőjét; elég a német származás, habár 
egész családja olasz, gyermekei teljesen olaszokká 

; nevelődlek, már vétkes s lerombolják házait, el
rabolják minden ingóságát. — Mi megbecsüljük 
megbecsülésre érdemes olasz polgártársainkat s

T a k a r é k o sk o d ju n k  a vízzel. Polgári kötelessége e z  m in d en k in ek !
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tisztességgel búcsúzunk Ifilük, ha elköltöznek az 
élők sorúból s családjukkal sem éreztetjük olasz 
származásukat. 101 sem képzelhető ennek az ellen
kezője. Nálunk legalább nem, Olaszországban 
azonban igen. *■

Adományok a Vöröskeresztegylet 
jav ára . A Vöröskeresztegylol Selmecbányái vá
lasztmánya javára az elmúlt héten llerrmann 
Emil nyug. ffibányatanácsos 40 K-t. dr. Kapp 
Jakabné 10 k i (és 4 K i a katonák temetésére), 
Szvollik András 10 K-t adományozott. A szíves 
adományokat hálásan köszöni a választmány 
elnöksége.

Adományok a Selmecbányán elhalt 
katonák temetésére. A Selmecbányán elhalt 1 
katonáknak hozzájuk méltó módon való elteme
tésért* Zsámbor IJálin! gyííjlfiívén a kővetkezők 
adakoztak: Zsámbor Pál. Káhlich Károlyné, Krip 
pel Móricné, Fekete Lajos, Vadas Jenóné. Ilór
it yacsek István, Teltamanti Jenóné, líoleman 
Gézáné, üzv. Tuka Anlalné, dr. Balázs Márlonné, 
özv. Gyurkovits Audrásné 2 2 K-t, Jaeger Gyu- 
láné, ö/.v. Fiedler Gyuláné, Szolár Lajosné, Beckcr 
Nándorné, Rroszmann Jenöné, Király Kinő. dr. I 
Vitális Istvánná, Klaniczay Sándorné. Szevor 
Pálné. dr. Barlai tíéláné 1 -1  K-t, özv. \\ iltiehné 
50 lillért. Zulum// Imre tb. városi tanácsos, erdő- 
mester gyíijlőlvén: Balás Hugó dr., a Selmeci 
Népbank 5—5 K-l, Pachmayer János 3 K-t, Papp 
György, Wagner Lajos, Arlhold Géza. Zólomy 
Imre 2 — 2 K-l. Kubacska Aranka. Krizmanics 
Ferenc 1 — 1 K-l. Bachralu 'Anikó gyíijlőlvén:
N. N. 2 K-t, Kalmár István, SzpUka Mihály, Ács 
József, Szlancsay Miklós, Csányi Olló, Abonyi 
Jolán, Székely. Zimmermaun Pál, Niederland 
Samu, Friedel. Dobó Sándor. Állmán Imre 1 - 1 
K-l, Slubnya József 80 f i. Kolosi Gizella. Floch 
Béla 60—60 í-t. Murányi Károly, Pataki Ferenc, i 
Drcxler János, Kralik Adolf, Buxbaum, Síellek, 
Gverk .lózsa 50—50 I I. Kovács József 40 f-l, 
Halmos 30 f-l. A Puhjári Társaskör gyíijlőlvén: 
senki. Kaurics Sándorné gyíijlőlvén: JVIorávek 
Antal 5 K-l, Grdlusz Emil, Kachelmann Farkas
4—í K-l, Longauer Nándor dr.. Láng Aurél, Szép 
Gábor, N. N., Slahl Béla 2—2 K-t, Millenovich 
Ferenc 1'50 K-l, Manner Lajos, Friedel Jánosné, 
Grünwald Vilmos, Nemes Oszkár. Bukoveczky 
Ödön, Kuntzl Aladár, Makó Mihály, Hajniczky ; 
Andrásné, özv. Szauer Jakabné, Schliesshahn 
Henrik 1 I K-l, N. N., N. N.. Nemcsokné 40—40 j 
f-t, Kiss István. Bafíia Samu 30—30 f-l, Wladárné, 
Klekné, Stefanka Józsefné, Stefanszki Anna, Csc- 
pela 20—20 f-l.

Évzáróvizsgálat. A Selmecbányái keres
kedőtanonciskola Vizsgálata ma, vasárnap délután 
3 órakor lesz a városi elemi iskolában, melyre 
felhívjuk az érdeklődők ügyeimét.

— Adományok a kórházaknak. /I Vörös- 
kercszlei/ylel selviecbányai szókséykörlniza inak, 
a sebesüli és beteg katonák számára, az elmúlt 
héten a következők adományozlak: Kemény Mónié | 
l üveg paprikái, Frnst Zsigmondné 3 kg fel
vágottal, Kngel Zsigmondné 400 cigarettát, Gold- 
fusz Mihály né 14 I. tejel, Király Ernőmé I Iái 
uborkái, Arkosi Béláné 1 üveg uborkát, Kuchár 
Gézáné I üveg paradicsomot, 1 üveg málnaször
pöt, 1 csomag lépést. Jankó Magda 1 ingei, 
Blallny Tiborné 2 rúd linóm szappant, Süinegh I 
Jánosné 10 citromot, 1 /._, kg. kockacukrot.

liélabányárul: Dobák Pál 7, Gyuricza János, j 
Lalik Pál 5—5, Anlosik András 3, Gyuricza Máié, 
Dobák Márton, Lajcsiák János, Kapuszla József 
2—2, Fráj Pál, llerlinger Mihály, Kút Ilik Pál, 
llrncsiár Katalin. Jaskó János. Krumlouszki János. 
Mlinárik Gáliszi, Barlkó János, Lopták János 1 1
liter lejei.

A polgári kórházakban ápolt sebesült 
katonák élelmezése. A polgári kórházakban 
ápolt sebesült és beteg katonák élelmezése tár

gyában kiadott rendelethez a belügyminiszter 
pótlólag értesítene a törvényhatóságok első tiszt
viselői!. hogy a honvédelmi miniszter újabb ren
delkezése a kórházakban ápolt sebesült és beteg 
katonák napi és fejenkénti 300 gramm húsillet
ményeit 100 grammban állapítja meg. A napi 
250 gramm kenyérpótlékra nézve pedig akként 
intézkedett, hogy ezt csak föltétlenül szükséges 
esetben, esetleg a 250 grammnál csekélyebb 
súlyban kell kiszolgáltatni.

K é r e l e m .  A város nemesszívü pol
gárságának  bizonyára a helyeslésével ta lál
kozik a Vöröskereszteg’ylet Selmecbányái vá
lasztm ányának az a szándéka, hogy a Selmec
bányán elhalt katonák hozzájuk méltó módon 
legyenek eltem etve. Mivel azonban a választ
mánynak erre  elegendő jövedelm e nincsen, 
kéri a közönséget, hogy kifejezetten erre  a 
célra adom ányozni szíveskedjék s az adom á
nyokat Z ó fo m y  I m r e  titkárhoz , vagy J a c t /r r  
(J i/n ta  pénztároshoz kegyeskedjék ju tta tn i. 
A g y ű jtö tt összegből m egm aradó pénzt a vá
lasztm ány a V öröskeresztegylet tőkéjéhez 
fogja csatolni.

A hadiszolgáltatások u tán  já ró  díjak.
A m. kir. honvédelmi miniszter a napokban 
küldte meg a városnak a hadiszolgállalásokra vo
natkozó 1912. évi törvény ideiglenes végrehajtási 
utasítását. Az utasítás szerint a hadiszolgáltatásra 
behívott orvosok, mérnökök, állatorvosok és ha
sonló foglalkozásúak a második rangosztály leg
alsóbb fokozatainak az illetékeit kapják. A hadi- 
szolgállatásért járó napi lletékek egyébként a kö
vetkezők: belegápolónak 8 K. belegápolóscgédnek, 
soll'őrnek. mechanikusnak, gépésznek, kalauznak, 
kovácsnak, vágómarhaszállítmány csoportvezető
jének 5 K, fuvarosnak, inálhásállal vezetőjének, 
hajcsárnak, napszámosnak 3 K. A katonai igaz
gatásba átvett üzemek alkalmazottai illetményei
ket az eddigi módozatok mellett kapják. A fuva
rozás céljára átengedett járőmíívekérl és állato
kért a következő napitő-rílések járnak: egy hámos- 
lóérl 2 K. málháslóérl 3 K. hámosükörért P50 
K. járóműéri 2 K, móloros kerékpárért 4 K, 
mellékkocsival 5 K, kétüléses autóért 15 K. lübb- 
iilésesérl 20 K. autóbuszért 30 K, teherautóért 
30—35 K. szántó- vagy úlitnozdonyérl és más 
vontatógépért 40 K. kétkerekű pótkocsiért 5 K, 
négykerekűért 10 K. A hadiszolgáltalások min
denkor csakis írásban és pontos részletezéssel igé
nyelhetők.

— A Vörös Félholdnak. A Mczey István 
szerkesztésében megjelent Magyar-Török Alma
nach eddigi tiszta jövedelmét, kereken 2500 ko
ronát, szerző megbízásából az Alhenaeum a Vörös 
Félhold felsegíléséro alakult Országos Bizottságá
nak adta ál. A szerző és a kiadó az Almanach- 
ból még eredő összes további jövedelmet is a 
Vörös Félholdnak engedi át. A rendkívül érdekes 
tartalmú Almanachból egy 3 koronás fűzött és 
egy 20 koronás selyemkötésű diszkiadás jeleni meg.

A hadügym iniszter a te rm és biztosí
tása  érdekében. A hivatásos férlimunkáskéz 
nagy hiánya mellett fokozott jelentőségű az ara
tási munkák elvégzésénél tekintetbe jöhető gépek 
kiszolgálásának biztosítása. Hogy o gépek, a ke
zelőszemélyzet behívása folytán, szakszerű ellátás 
nélkül ne maradjanak, a hadügyminiszter elren
delte, hogy a katonai szolgálatot teljesítő gépészek 
és fűtők, akik polgári foglalkozásukban mező- 
gazdasági gépek mellett voltak alkalmazva, a 
községek, földbirtokosok és cséplőgépgarnitura- 
lulajdonosok rendelkezésére bocsáttassanak. A 
szabadságolások ezen a címen ininálnnk azonnal, 
Ausztriában pedig június 20-ikán kezdődhetnek 
és nálunk szeptember 15-ikéig. Ausztriában szep
tember végéig tartanak. A gépészek és fűtők 
csak ugyanabba a községbe mehetnek munkára, 
amelyben ebben a minőségükben utoljára dolgoz

lak. A szabadságolás dolgában az eljárás az, hogy 
a katonai parancsnokságok a főispánokkal fogják 
közölni a megyéjükből szabadságollak névsorát 
s a főispán fogja az egyes községekre nézve meg
állapítani, hogy az illető községnek van-e szük
sége gépészre és fűtőre. Az igy szabadságolt le
génység a közigazgatási hatóságok szigorú ellen
őrzése alatt fog állani. katonai zsoldol nem kap 
és polgári ruhában, esetleg tábori használatra 
már alkalmatlan egyenruhában bocsállalik el. A 
hadvezelőségnek ez a gazdasági szempontból üdvös 
rendelkezése megfelel a gazdák többször kifejezett 

1 óhajtásának és kétségkívül kitűnő fogadtatásra 
fog találni a mezőgazdasági érdekeltség körében.

— Kalinovszky dr. fogorvos volt társa, 
a Selmecbányán jól ismert Kemény Kde buda
pesti fogtechnikus, a napokban érkezik Selmec- 

1 bányára. Fontos érkezéséről, valamint lakásáról 
annak idején körleveleken és hirdetéseken fogja 
értesíteni a közönséget.

Az Ozmán Vörösfélhold hivatalos 
levelezőlapjai. Az Ozmán Vörösíélhold-F.gyesülel 
művészi kivitelű kópeslevelezőlapokat készíttetett 

' és ezek közül néhány ezer darabot ingyen föl
ajánlott a Vörösfélhold támogatására alakult 
magyar országos bizottságnak. A levelezőlapok el 
vannak látva az Ozmán Vörüsfélhold hivatalos 
bélyegzőjével és jelszavával. Ez utóbbi törökül 
igy hangzik: Valami mukabbel jeralilara inuávenet, 
ami magyarul annyit tesz, hogy: A hazának 
szeretet, a sebesülteknek segítség. Minden egyes 
levelezőlap magánviseli török és magyar nyelven 

: a következő ajánlási: Az Ozmán Vörüsfélhold 
Egyesülete, hálából a nemes magyar nemzetnek. 
A magyar bizottság elhatározta, hogy ezeket a 
rendkívül szép képeslapokat 20 filléres áron árú- 

j  silja a Vörüsfélhold javára. A bizottság kéri 
azokat a hazafias cégeket, akik, tekintettel a 

: nemes célra, a lapokat árúsitani hajlandók, lép- 
| jenek érintkezésbe Írásban vagy szóval az Or- 
í szágos Bizottság képviselőházi irodájával.

Kolera ellen a legbiztosabb 
óvószei'a kénes gyügyi gyógy- és bor- 
víz. Kapható az egyedül elárusítónál, 
özv. Grcguss Adtaínénál.

Alsó- és Felsöalmás adom ányai a Vörös- 
kereszteg'yletnek. A Vöröskereszlogylel Selmec
bányái szükségkórházaiban ápolt sebesült és beteg 
katonák számára Alsóahnás községből adomá
nyozott: Luzsin János lisztet, I vánkost, Fura 

: Jánosné 2 K-l, tojást, kenyerei, fehérneműt, /.orva 
Pálné tojást, babot, burgonyái, Slroska Pálné 

i lisztet, tojást, babot, burgonyát, Gajdosik Pál 
lisztet, tojást, burgonyái, Kliment Pál kenyeret, 
tojást, lisztet, babot, Cziglan Pál tojást. 60 l' l, 
Feriasz János fehérneműi, tojást, 60 f-t, János 
Pál kenyerei, tojást, lisztet, füslüllhúsl, Krsiák 
Pál tojást, babot, lisztet, ifj. Krsiák Pálné kenyerei, 
lisztet, tojást, szalonnát, Kisa János kenyerei, 
burgonyát, szalonnál, Koslurné kenyerei, I K-t. 
özv. Fura Mihály né tojást, szalonnát, burgonyát. 
Szabó Mihály tojást, babot, burgonyái, fehérneműt, 
Dobiasz János 2 K-l, szalonnát, Bíró Pál tojást, 
husi, babot. Greguss Pál lisztet, tojást, kenyeret, 
Lányi Pálné fehérneműt, tojást, babot, Krsiák 
János 2 K-t, Benkovicz Pál tojást, babot, bur
gonyát, fehérneműt, Andreás János lisztet, fehér
neműt, özv. Greguss Pálné babot, burgonyát, 
Midiéi Józsefné lisztet, burgonyái, húst, fehérneműt, 
Lieszkovszky János babot, burgonyát, Miskovicz 
Pálné 1 vánkost, tojást, babot, Suba Pál lisztet, 
babot, szalonnát. Hajba Pál P60 K-l. Sleininger 
György lisztet, tojást, törülközöl, Hindi Pál tojást, 
babot, burgonyái, Michcl János babot, tojást, bur
gonyát, János János tojást, burgonyát, szalonnát, 
kenyeret. 2 törülközőt, Kisz Istvánná lisztet, tojást,
babot, /orvé Márton kenyeret, burgonyái, szalon-

Vízvezetéki vízzel kertet öntözni tilos!
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nát, 1 lepedőt, Lajszvik György kenyeret, lisztet, 
tojást, burgonyát, Marlinkovics Mihály tojást, 
babot, burgonyát, szalonnát, Korcsek Pál tojást, 
lisztet, babot, Narevik Pál lisztet, burgonyát, to
jást, Lányi János tojást, lisztet, kenyerei, húst, 
Kise Pál kenyeret, vajat, aszaltszilvát, 3 inget, 
Dalmedi János kenyeret, burgonyát, lisztet, lekvárt, 
HalaPálné burgonyát, lisztet, 1 lepedőt, Marunyák 
János tojást, lisztet, burgonyái, Michel János húst, 
babot, 1 inget, Plauka János lisztet, tojást, bur
gonyát, Gáspár Pál tojást, burgonyát, lisztet, alsó
ruhát, Suba János burgonyái, kenyeret, tojást, 
alsóruhái, Kisa Pál burgonyát, HO f-t, Zsuzska , 
József lisztet, babot, burgonyát, Bíró János 1 i 
vánkost, kenyeret, babot, burgonyát, StroskaGyörgy ' 
lisztet, burgonyát. Janek Mihály tojást, burgonyát, 
Mráz János 60 f-t, Borbulák János burgonyát, 
tojást, lisztet, kenyeret, 1 vánkost, szalonnát, 
Hajba Pál 1 lepedőt, babot, kenyeret, burgonyát, 
Kozács Pál tojást, lisztet, burgonyát, Cziglan | 
Józsefné kenyerei, húst, lisztet, 1 vánkost, tojást,
1 kendőt, Melis Samu tojást, lisztet, babot, sza- 
Ionnál, burgonyát, Bartók tojást, lisztet, Budasovicz j 
István tojást, babot, 1 törülközőt, Klímán Márton 
lisztet, szalonnát, Noszály András 4 K-t, Andreás j 
Pál 3 K-t, Sleininger Mihály burgonyát, lisztet, 
babot, Slribula István tojást, babot, burgonyát, 
Melis János tojást, babot, burgonyát, fehérneműt, 
Melis Dániel tojást, babot, burgonyát, alsóruhát, 
Gajdos Istvánná burgonyát, Dobiasz János 2 inget, 
Skofí Gyula lisztet, babot, 5 K-t, a r. k. népiskola 
tanulói 31 tojást. Fabriczius Dezső 4 inget, lekvárt,
5  K-t, Gubik Mihály tojást, babot, lisztet, Horn 
Ármin lő  kg. lisztet. 10 K-t, 8 pár harisnyát, 
Nimecz János tojást, babot.

FelsŐahnás községből: Mikuska János babot, 
burgonyát, Hmelnicsni Márton lisztet, mákot, búr- ! 
gonyál, kenyeret, Hmelicsni János szalonnát, I 
lisztet, lekvárt, kenyeret, tojást, Terek Mihály I 
lisztet, tojást, Svirik Dánielné lisztet, babot, tojást, 
id. Sinkovics Pál lisztet, burgonyát, 1 K-l, Baznek 
János lisztet, tojást, Gubik Mártonná sonkát, 
babot, burgonyát, kenyeret, tojást, Kollár Mihály 
babot, tojást, Grnáos Mihály szalonnál, lisztet, 
lekvárt, burgonyát, kenyeret, Mráz János babot, 
burgonyát, kenyeret, Mráz János babot, burgo
nyát. Usják Mihály babot, burgonyát, kenyerei, 
Jakus Anna babot, burgonyát, tojást, Talán Mihály 
burgonyát, tojást, Turcsan Mária babot, burgonyát, 
tojást, Talán Hanusz János zsírt, lisztet, lekvárt, 
burgonyát, kenyerei, Boldizs János húst, lisztet, 
tojást, Mráz Zsuzsi kenyeret, Boldizs Pál burgo
nyát, tojást, özv. Hanusz Jánosné lekvárt, bur
gonyát, tojást, Jakus Márton 80 í-t, Kovács János 
babot, Hajdaniár György 1 K-t, Boldizs György 
tojást, Mráz Mihály szalonnát, lisztet. Grnács 
Márton lisztet, babot, burgonyái, Uhrin Mária 
babot, tojást, Bonyó Márton szalonnát, babot, 
Liska Pál szalonnál, lisztet, babot. Mráz János 
György lisztet, babot, tojást, Kollár Hanusz Mihály 
szalonnát, lisztet, babot, kenyeret, Mák Hanusz 
Mihály lisztet, kenyerei, Mráz György tojást. Du- 
bovszky Márton 2 K-t, Paczkó Hanusz Márton son
kát, lisztet, babot, lllóska Pál szalonnát, lisztet, 
kenyerei, Benyó György sonkát, lisztet, kenyeret, 
tojást, Mikuska János lisztet, szalonnál, burgonyát, 
Talán Laczó János lisztet, tojást, Dodok Mihály né 
babot, Koczman Márton 1 K-t. Korbola János 
lisztet, burgonyát, Knye/.ovics Márton szalonnát, 
lisztet, babot, burgonyát. Hanusz Kata szalonnát, 
babot, burgonyát, tojást. Teljár Pálné lisztet, 
babot, burgonyái, Mühl Károly lisztet, kenyeret, 
Gregán János tojást, Liska Zsuzsi tojást, lisztet, 
szilvát. Chinelniczné Túrosán Zsuzsi lisztet, sza
lonnál, kenyeret. Ghmelnicz. Pálné lekvárt, babot, 
sonkát. Kuszák János tojást, babot, szilvát, 80 
f-t. Teljár Márton tojást, lekvárt, burgonyát. Teljár 
János 1 K-l, Adamcsik Márton lisztet, burgonyát, 
lllóska Márton kenyeret. Husják János lisztet.

burgonyát, kenyeret, Koncsek László lisztet, sza
lonnát, tojást, Korbela Mihály lisztet, burgonyát, 
kenyeret, babot, Gservenák János lisztet, Korbela 
Pál lisztet, burgonyát, szalonnát, Adamcsik János 
lisztet, szalonnát, babot, Mráz Mihály tojást, babot, 
Lukács János lisztet, burgonyát, Gajdos Mráz 
Pál kenyeret, burgonyát, szalonnát, babot, Gajdos 
Mráz János lisztet, burgonyát, szalonnát, Gajdos 
Mráz Mihály tojást, lisztet, Jankovies Mihály 
burgonyát, Mikuska Márton kenyerei, Maluska 
Ferenc 1 K-t, Adamik babot, tojást, 60 f-t, Babják 
Mihály lisztet, babot, burgonyát, tojást, Bakos 
Mihály lisztet, tojást, rizst, Licska János lisztet, 
tojást, lepedőt, Kranják György kenyerei, tojást, 
Teljár Zsuzsi lisztet, tojást, lepedői, törülközőt, 
Knyezovics Márton lisztet, babot, kenyeret, lepedőt, 
Gubik Mihály babot, burgonyát, tojást, Gubik 
Mária 60 f-t, Knyezovics Pál lisztet, tojást, 
Maluska Ferenc 1 K-l, szalonnát, burgonyát, 
Lachky János lisztet, sonkát, burgonyát, kenyeret, 
tojást, Gregán Mihály burgonyát, lekvárt, tojást, 
mákot, Uhrin Márton tojást, törülközőt, 2 K-t, 
Melis Jánosné lisztet, burgonyát, tojást, Svába 
János babot, burgonyát, tojást, 1 K-t, Laczkó 
Mihály lisztet, burgonyát, kenyeret, tojást, ifj. 
Svába János szalonnát, burgonyát, tojást, 1 törül
közőt, Mráz Márton sonkát, tojást, Yozár Márton 
lisztet, burgonyát, kenyeret, tojást, id. Chmelnicsni 
Pál babot, burgonyái, kenyeret, tojást.

— A kivitelicégek figyelmébe. A besz
tercebányai kereskedelmi és iparkamara felhívja 
és ezúton is figyelmezteti a kerületében levő cége
ket, hogy az ellenséges országokkal, cégeivel és 
lakóival szemben fennálló mindennemű követe
léseiket nála jelentsék be, hogy ezek, a békekötés 
idején, alkalmas módon legyenek biztosíthatók és 
kielégíthetők.

— Az olasz háború  előzményei. Közvéle
ményünk még mindig élénken foglalkozik az olasz 
hitszegés ügyével, mert nálunk is, szövetségeseink
nél is mindenki érzi, hogy itt egy olyan példátlan 
világtörténelmi esettel állunk szemben, amely 
felett aligha térhetünk valaha is napirendre. A 
külügyminisztérium tudvalevőleg a legújabb Vörös* 
könyvé-ben összefoglalta azokat a diplomáciai 
iratokat, amelyek az olasz háború előzményeire 
vonatkoznak s az újabb olasz külpolitika meg- 
szédülését szenzációs módon tárják fel. Ezt a 
Yörüskönyvet, »Az olasz háború előzményeiről« 
címmel, az Alhenaeum telje- szövegében magyar 
nyelven kiadta s ezzel a páratlanul érdekes ok
mánytárt az egész magyar közönségnek rendel
kezésére bocsátja. A hivatalos kiadás teljes szö
vegét megtaláljuk e 40 filléres népies magyar 
kiadásban, az olasz diplomáciai tárgyalások rész
letes összefoglalásával s az összes idevonatkozó 
jelentések és nagyköveti láviratváltások, valamint 
az olasz király táviratának pontos fordításával 
együtt. A 40 filléres új Yüröskönyv lapunk kiadó
hivatalában kapható.

NYILTTÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a izeik.

Mindazoknak a kedves, jó ismerőseimnek, 
akiktől Selmecbánya városából való végleges el
távozásomkor személyesen el nem búcsúzhattam, 
ezúton kívánok minden jót.

Nemes Hugó.

Köszönetnyilvánítás
Fogadják mindazok, különösen a helybeli 

Önk Tűzoltóegylet s a Selmec- és Bélabányai 
Yegyes Iparlársulat. kik a temetésen testületileg 
részivel lek s jó férjemet utolsó útjára kikisérni

szívesek voltak s ezzel fájdalmamat enyhítették, 
hálás köszönetéin kifejezését.

Selmecbánya, 1915. június 11.

özv. Zanzotto Lajosné 
és gyerm ekei.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
7208,1915. II/B—1. M. kir. földmivelésUgyi miniszter.

Rendelet.
Valamennyi törvényhatóságnak.

A kereskedelmi m. kir. miniszter úr a m. 
kir. államvasutak igazgatóságához f. évi március 
29-én 12,869 1915. II. sz. a. intézett leiratában 
elrendelte, hogy a volt közmunka- és közlekedési 
minisztériumnak 1891. évi május 1-én 12,432. sz. a. 
kiadott és hivatali elődömnek 1894. október 2-án
70,931. sz. a. részben módosított ívndelele értel
mében a füldmívelés egyes ágainak védelmére 
rendelt s a mezei, erdészeti és szőlőbirtokok gon
dozásával, őrzésével, felügyeletével megbízott őr- 
személyzetnek, a vadászati személyzetnek, vala
mint az erdőgazdaság kezelésével megbízott erdé
szeti kezelőtiszti személyzetnek a vaspályákon 
való átjárásra való feljogosításához szükséges 
pályaátjárási igazolványokat oly esetben, midőn 
a pályaátjárásra szóló igazolvány csupán egy 
üzletvezelőség körzetébe tartozó pályarészre ké
retik, — az ügymenet egyszerűsítése érdekében, 
— az illető üzletvezelőség a maga hatáskörében 
állítsa ki.

A több üzletvezetőség körzetét érintő ily 
igazolványokat a jövőben is az igazgatóság ál-

Felhívom, hogy erről a törvényhatóság kö- 
| zönségét megfelelően értesítse.

Budapest, 1915. május 21-én.

A miniszter rendeletéből: 
Olvashatatlan aláírás

miniszteri tanácsos.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései
1915. m ájus haváról.

^  z ii 1 e  t ó  s.
Popracz József. Filip Mária, fiú.
Neuschwentner Ágoston. Bukovics Mária. * 
Kosiéiul Vilmos. Szpurny Mária.
Lopták István, Kostyál Mária, >
Téren János. Terén Katalin.
Blahút György. Blahút Éva, leány.
Frinclt Antal. Szulimanccz Anna. »
Bartkó Márton. Hladá Anna, »
Ilock Ede. Bulla Franciska. »
Okolicsányi Zoltán. Sümegit Maliid, »
Blahút Pál. Lehoczky Zsuzsanna. »
Minka Antal. Králik Mária. fiú.
Hofreiter Mihály. Mozola Erzsébet, >
Petrinecz György, Zachar Mária. leány.
Kubinszky Mihály. Pata Erzsébet. »
Gáfrik Mihály, Grausz Emília, »
Néhai Stefanka János. Kiben Teréz. fiú.
oktavecz János, Brélik Emília. leány,
Knezovits István. Gregán Anna. fiú,
Csunderlik Domokos. Kolpaszky Gizella. *

! ivanics Ignác. Magyar Katalin,
! Siber János, Juráitok Hiidolfina, leány.

Andrások József. Szikora Auguszta. »
j  Kana József, Ihring Róza. fiú.

Soucsik István, l'astier Ilona. leány.
Makovinszkv József. Hűlik Ágnes. »

Selmecbánya.

Bélabánya.

Hodrusbánya.

Istv&nháza.

Felsöróna.

H  A z a s s A tf.
Kinka János. Sírba Katalin. Selmecbánya.
Lepsik Mihály, Urnák Mária, >
Rajosok Pál. Farbják Mária. Hodrusbánya.
Grets Ferenc. Krieger Mária. »
Soucsik Mihály. Beloviczky Cecília. Felsőróna.
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H u  l á l o z á  s.
Fuszkó Ferenc, 15 éves, tüdőgllmőkór, Selmecbánya. 
Hugyecz Fülöp, 70 éves, szívizomelfajulás, »
Cseppeni Ödön, 20 éves, vérmérgezés, »
Buócz Mátyás, 70 éves, aggkór,
Groszmann Vilmos, 70 éves, szivizomelfajulás, »
Fábry Ferenc, 50 éves, tüdőgllmőkór, »
Novotny László, 1 napos, görcsök, »
Novotny Franciska, -10 éves, gyermekágyi láz, » 
özv. Czibujya Györgyné, 71 éves, szivszélhűdés, »
Marosi Rezső, 15 éves, Brigth-kór, »
Donoval Vince, 11 éves, tüdőgllmőkór,
özv. Maruska Jánosné, 81 éves, végelgyengülés, »
Veigl Mária, 51 éves. tüdőgümőkór,
Zelovácz Dusán, 23 éves, tüdőgümőkór, »
özv. Szécsi Zsigmondné, 61 éves, szívizomelfajulás, »
BafTm Erzsébet, 16 éves, béleldugulás, »
özv. Benyó Józsefné, 65 éves, aggkór, Bélabánya.
Hofreiter János. 12 napos, veleszül. gyengeség, * 
özv. Vidra Ignácné, 71 éves, vízkör, Hodrusbánya.
Adamecz Gyuláné, 29 éves. tüdőgümőkór, »
Gregán János, 37 éves, bélhurut, István háza.
Milo Jánosné, 71 éves, tüdőgümőkór,
Mito Lajos, 2 hónapos, bélhurut,
Sztraniák Alajos, 78 éves, tüdőgümőkór, »
Bálik József, 2 hónapos, bélhurut,
Oravecz Ferencné, 28 éves, mellhártyaizzadm. » 
Bielesch Jozefin, 3 hónapos, gyermekaszály, Felsőróna. 
Lupcsok Antal, 10 hónapos, gyermekaszály, »
Laczkó Jozefa, 1 éves, gerincvelőlob, «
Nanácsik József, 55 éves, tüdőgümőkór, Kisbányn. 
Mojzsis György, 3 hónapos, gyermekaszály, »
Ivunics Fái, 18 hónapos, szamárhurut, »

£
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Körrendelet.
Valamennyi magyarországi vármegye és törvény- 
hatósági joggal felruházott város közönségének,

A liadiszolgáltatásokról szóló 1912. XVIII. 
t.-c. 24. és 27. §-a alapján a következőket rendelem: |

1. §•
A fekete tüskésdrótból és cmkezelt tüskés- 

dióiból a jelen rendelet életbelépésének napján 
kereskedőknél és ipari vállalatoknál eladásra vagy 
további feldolgozásra szánt, akár már el is adott, 
minden meglevő készletet hadicélokra igénybe- 
vetlnek jelentek ki. Az igénybevétel nem terjed 
ki azokra az iparvállalatokra, melyeknek a tüskés
drót szállítására a katonai igazgatástól jelenleg ! 
érvényben levő megbízásaik vannak.

2. SS.
Az 1. §. szerint igénybevett készleteket bir- | 

tokosaik kötelesek 1915. június 15. napjáig az : 
alábbiakban megjelölt címre, vasúion vagy gőz
hajón gyorsárúkként feladni, illetőleg az átvételi 
helyen levő készletet olt beszállítani. 1. Mind
azokat a készleteket, amelyek Abauj-Torna, Alsó- 
Fehér, Arad, Békés. Bereg, Beszlerce-Naszód, Bihar, , 
Borsód, Brassó, Gsanád, Csík, C-songrád, Bogaras. 
Gömör- és Kishont, Hajdú, Háromszék, Heves, 
Hnnyad, Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Kisküküllő, Ko- 
lozs, Krassó-Szörény, Máramaros, Maros-Torda, | 
Nagy-Küküllő, Nógrád, Sáros Szabolcs, Szalmái', j 
Szeben, Szepes, Szilágy, Szolnok-Doboka, Temes, 
Torda-Aranyos, Torontál, Udvarhely, Ugocsa, l'ng, | 
Zemplén vármegyék, Arad, Bebrecen, Hódmező
vásárhely, Kassa, Kolozsvár. Marosvásárhely, ! 
Miskolc, Nagyvárad, l'ancsova, Szatmárnémeti, j 
Szeged, Temesvár, Versec törvényhatósági joggal ! 
felruházott városok területén vannak: „Tábori j 
szállitásvezetőség Miskolc* címre. 2. Mindazokat 1 
a készleteket, amelyek Árva, Bács-Bodrog, Bara
nya, Bars, Esztergom, Fejér, Győr, Ilont, Komárom, 
Liptó, Moson, Nyílra, Pest-Pilis-Soll-Kiskun, Po
zsony, Sopron, Trencsén, Túróc, Vas, Veszprém, 
Zala vármegyék, továbbá Budapest székesfőváros, 
Baja, Győr, Kecskemét, Komárom, Pécs, Pozsony, 
Sehnnc- cs Bélabánya, Sopron és Szabadka tör
vényhatósági joggal felruházott városok és Fiume

város területén vannak: „Cs. és kir. katonai 
parancsnokság Budapest—Lipótváros“ címére. 
3. Mindazokat a készleteket, melyek Horvát- 
Szlavon országok területén vannak: „Cs. és kir. 
katonai parancsnokság /agreb" címre. A szál
lítási költségeket a katonai igazgatás a feladónak 
megtéríti.

3. {?•
A feladott anyagokért a következő térítések 

lógnak fizettetni: a) cinkezelt tüskésdrólért 100 
(száz) kg.-onként 44 (negyvennégy) korona; b) 
fekete tüskésdrótért 100 (száz) kg.-onként 39 
(harminckilenc) korona, a drót vastagságára való 
tekintet nélkül.

4. §.
A készlet birtokosa köteles a feladással egy

idejűleg az elszállításra kerülő készletekről egy 
hivatalos fuvarlevélmásolatot és egy jegyzéket 
póstán ugyanarra a címre elküldeni, amely címre 
magát a tüskésdrót-készletet a vasúton feladta. 
A jegyzékben fel kell tüntetni a készlet birtokosát, 
az anyag nemét, a küldeményen a felismerhelés 
céljából alkalmazott jeleket, a küldeményeknek a 
felvevő vasúti hivataltól megállapított számát és 
súlyál. A jegyzéket a feladónak alá kell írnia. A 
fuvarlevélmásolat és jegyzék alapján a címzett a 
térítés kiutalása végett intézkedni fog. A jegyzék 
második példányát a »Központi fém-requiziciós- 
bizotlság Budapest, Kereskedelemügyi minisz
térium* címre kell közvelellenül megküldeni.

5.
Aki az 1. §. szerint igénybevett készletet 

vagy annak egy részét a katonai igazgatás részére 
a jelen rendelet ellenére a megszabott határidőig 
be nem szolgáltalja, amennyiben cselekménye 
súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, ki
hágást követ el és az 1914. L. t.-c. 17. §-a érlei
mében, két hónapig terjedhető elzárással és 600 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 
E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási ható
ságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak, a székes
fővárosi államrendőrség működési területén pedig 
a m. kir. államrendőrségnek hatáskörébe tartozik. 
Horvál-Szlavonországokban e kihágás miatt az ott 
érvényes jogszabályok szerint hivatott hatóságok 
járnak el.

6 . £ .

Ezt a rendeletét minden községben (város
ban) a helyben szokásos módon azonnal közhírré 
kell tenni.

7. §•
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép 

éleibe. Hatálya Horvát-Szlavonországokra is ki
terjed.

Budapest, 1915. június 4-én.

A miniszter helyett: 
K arátsony s. k.

államtitkár.

132 1915. v. m.

Hirdetmény.
A már kéthónapos szárazság következtében 

a vízvezeték forrásai és tartói apadófélben van
nak, úgyhogy könnyen teljes vízhiány állhat be. 
A városi mérnöki hivatal ennélfogva figyelmezteti 
a közönséget, hogy a vízzel nagyon takarékosan 
bánjék s főleg a kertek öntözésétől és a fürdők 
nagymértékben való használatától tartózkodjék, 
hogy teljes vízzárlalot ne kelljen elrendelni.

Selmecbánya, 1915. június 9-én.

Dobrovils Mihály
városi mérnök.

HIRDETÉSEK.
971 1915. szám.

Hirdetmény.
A selmeci m. kir. kohóhivalal felhívja mind

azokat a helybeli vagy környékbeli fuvarosokat, 
akik a vasúton érkező anyagoknak (koksz, szén, 
érc, vas, slb.) a kohóba és fémeknek a vasútra 
való szállítását elvállalni hajlandók, hogy aján
lataikat június hó 19 én délig a kohóhivatalnál 
nyújtsák be, vagy jelzett napon és időben szemé
lyesen tegyék meg.

Szállítandó mennyiség havonként circa 30 
waggon.

A m. k ir. kohóhivatal.

EGK ÚRA REKLÁMKÉPEN!
Aki ingyen

nknr egy érdi, 
még hozzá ele
gáns precíz iós

hölgyek'részére, 
választás szerint 
Írjon azonnal a/.

U hrenhaus Fr. SCHMIDT 
P rag, W elnberge.

A Lövész-utca 16. számú ház
ban, az I. emeleten, egy három
szobás lakás, mellékhelyisé
gekkel, azonnal kiadó.

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl

ják a
K AISER
m e ll -k a r a m e llá it  a h á ro 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 HU. Dobozban 60 fül. 
K iphaló: Márkus M. cuk
rászdájában. Mikovényl 
A. és Margótsy J. örö- 
köstl gyógytáraiban S e l 
m e c b á n y á n . Walko J 
K. és Szentistványi A.

G ö ln ic b á n y á n .

A P é c h  A n ta l -u tca  3 6 .  s z  h á z b a n ,  
a z  e m e l e t e n ,  I s z o b a  é s  k o n y h a ;  a  
f ö l d s z i n t e n  3 s z o b a ,  m e l l é k h e l y i s é -  
- - g e k k e l  é s  k e r t t e l ,  k ia d ó .  - -

(do rong ) k é t  m é te r , h á zh o z  
s z á ll ítv a  16 K.

Weisz Adolf Tópatak.
Megrendelhető Joerges Á. özv. és fiánál.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1915.


