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M E C J E L E N  MINDEN VASÁRNAP.

Á ta la k u lá s .
A háború folyamán, szi nte észrevétle

nül. jelentős felfogásváltozás állt elő. A nagy 
világfelfordulásban, az események hullámzó 
folyásában, a bizalom és kishitűség, a re
mény és kétségbeesés váltakozása kozott 
van valami állandó, mely megóv bennün
ket a végleges elcsüggedéstöl s erősítő tudat 
gyanánt hatja át az egész nemzetet: a 
nemzet tiszta lelkiismerete, igaz ügyünk 
tudata. Nem hódítási vagy hatalmi vágy. 
nem jogtalan ambíció, irigység vagy félté
kenység tüzelte harcra a nemzetet. Élet- 
ösztönünk. az igazság szeretete és a bűn 
utálata szólított fegyverbe bennünket. Lé
tünkért küzdünk a jogtalansággal és a bűn
nel szemben.

így vigasztaljuk és erősítjük magunkat, 
így he8segetjük el a kishitűség és kétségbe
esés tolakodó árnyait, ezzel a hittel tesszük 
le áldozatainkat a haza oltárára: Győznünk 
kell. mert velünk az igazság! S a gondo
latban. mely ajkunkra adja ezt a szót, az

érzelemben, mely eltölti vele lelkünket, 
benne van a magasabb világrend hite s az 
ezzel harmonizáló lélek nyugalma. Elismer
jük, hogy van egy legfelsőbb szellemi ha
talom. mely védi az igazságot s hogy aki 
összhangzásban cselekszik vele. élni és 
győzni fog. aki azonban összeütközik vele, 
elbukik.

Győznünk kell, mert az igazságért 
küzdünk! Összefoglalja ez hitünket a leg
felsőbb szellemi hatalomban, hódolatunkat 
az erkölcsi világrend iránt s bizalmunkat 
a jó és igaz végleges győzelmében. Míg 
tehát a világháború homályos és bizonytalan 
kilátásokat nyit a jövő történelmi alakulá
saiba. szinte nyomtalanul elsöpörte a kétel
kedést az erkölcsi világrend érvény rejutá- 
sát intéző világfeletti szellemben, az Istenben.

A h á b o rú  a ro i.b rti, «.vtuots«k h gvuuial- 

kodást alakította át, hanem az életet is. 
Felebaráti szeretet, jótékonyság, személyes 
szolgálat s más efféle, úgynevezett humánus 
kötelességeket jelző kifejezések új tartalmat, 
jelentőséget s egyben szélesebb körű gya
korlatot nyertek. Jótékonyságon pár fillér

yicm igaz . . .
Nem igaz, h°9V toraszállnal* az éréit, 
Kogp elmúlandó minden pillanat.
Óh, az idő számára nincs envészet, 
JKulandó, ember, csalt te uagp magad.

Dili eluész őröltre, menthetetlen,
9tt e földön te ragp csalt egyedül;
5  réghetetlen, fájó küzdelemben 
Csalt a te lényed az, mi elmerül-

Í3ús araron új rirágolt fakadnak,
6  tél nyomába jön a kikelet, 
DKeglombesednak a fák, de magadnak 
Újjászületned sohasem lehet.

Új élet lép az enyészet nyomába, 
31Zillió sz ír új rózsákat terem, 
ámde lelked egykori iidre*rágya 
Oltásokban föl nem támad sohasem.

' W

f iz  ördög és a játékos.
Don Bernardo (gúnynevén a szürkefülü) a 

legnagyobb játékos volt Budapesten. A svájci 
kártyát épen úgy megbecsülte, mint a larokk-avagy 
makaó-kártyát és a kártyaludomány mezején 
valóságos polihisztor volt. Piké vagy kalábriai 
játék (alsós, felsős és zsidós), ferbli avagy huszon
egyes, whist avagy nasi-vasi, mindegy volt neki. 
Mégis legszívesebben a szerencse-játékoknak hó
dolt, mert csak ezek hozzák igazi izgalomba a 
játékos szivét. Es Don Bernardonak izgalom kellett 
nem a kommersz-jálékok csendes gyönyörűsége.

Don Bernardo mindig játszott. A nap és az 
éjszaka minden órájában. A kávéházban, a ven
déglőben, a klubban, otthon. Ha nem akadt 
ellenlele, vagy önmagával játszott vagy fölbivalta 
a hordárját, pénzt adott neki és elnyerte tőle. 
Don Bernardo mindig nyeri, mert a játék mű
vészete a kisujjában volt. Nyert nyaralót, nyert 
nagy kőhazat az Erzsébet-körúton, nyert fogatot, 
lovakat, feleséget és szeretőt. Mire hatvan esz
tendős lett, senki sem mert vele játszani, mert 
mindenkitől elnyert mindent. A hordárja sem 
vállalkozott többé.

Don Bernardo ezen igen elsz.omorodotl és 
napról-napra betegebb lelt. Kiállt a nagy kőház 
kapujába és úgy hívogatta he a járókelőket:

Joerges Ágost özvegye és fia

alamizsnavetést értettünk, felebaráti szere- 
teten szánalomnyilvánítást, személyes *-zo! 
gálaton útbaigazítást. Most az adomány arany 
és ezüst, a személyes szolgálat munka, a 
felebaráti szeretet lemondás, önfeláldozás. 
Megtanított bennünket a háború, hogy van
nak nemzeti feladatok, melyek pénzáldo
zattal oldhatók meg; vannak szükségletek, 
melyek véráldozatot kívánnak s vannak 
nemzeti sebek, melyek szeretettel gyógyít
hatók.

A klasszikus mithosz szerint a vízözön 
után kövekből teremtettek embereket az 
istenek. Ilyenfélct cselekedett a világháború 
is: érző szívekké változtatta a kemény szí
veket. A köz iránti részvétlenség helyébe 
a nemzeti együttérzést, a könyörtelenség 
helyébe a tevékeny szeretetet ültette.

A nagy idők nemes hevületében izzó 
lelkek mellett, természetesen, az ellenkező 
élményekből is gazdagon kijut. A történe
lem torlódó hullámai sok rosszat hoztak 
felszínre. Hiúság, önzés, árulás, kapzsiság, 
kizsákmányolás átkai bénítják a nemzet 
erejét. Megsokasodtak a percek, melyekben

— Jenek, jó emberek, kártyázzatok velem 
egy kevéssé!

De az emberek fejcsóválva siettek tovább 
és azt mondották:

— Nem megyünk, mert ez a híres Don 
Bernardo, aki mindenkit lenyer. Isten őrizzen, 
hogy vele leüljünk!

Don Bernardo erre hirdetéseket tett közzé 
az újságokban. Nagy pénzt ajánlott íöl mind
azoknak, akik vele kártyáznak. Eleinte akadtak 
naiv lelkek, akik felüllek. Átvették tó!e a nagy 
pénzt, leültek vele játszani és ismét elvesztették 
a nagy pénzt. Végül káromkodva Lávozt ;.k és szid
ták Don Bernardot. Azután többé senki sem. 
jelentkezett és Don Bernardo érezte hogy a 
végét járja. Más ember akkor hal iné?, amikor 
nem tud többé szerelni, Don Bernardo meg akart 
halni, mert nem kártyázhatott többé . .

— Kimegyek egy kicsit a napra — mondta 
a feleségének, aki reménytelen gondoskodással 
ápolta. Hátha mégis akad valami kis játszma r

Minden délben ezzel a szomorú reménnyel 
távozott hazulról és minden este annál le ver
tebben léit haza. Senki, semmi . . . Egy szép 
napon, amikor Don Bernardo már olyin gónge 
volt, hogy ki sem akart sétálni, látogatót jelen
tetlek be. Egy alacsony, furcsa urat. aki mulat
ságosan izgelt-mozgoll és jobbra-balra org< lódott.

- Nem mondta meg a nevét? — kérdezte 
Don Bernardo gyönge hangon.
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a szarvasmarha, borjú és sorlés levágásából nyert 
és emberi tápiáik ozásra alkalmas mellék termékekre.

2. íj. Húsnak vagy húsételeknek elárúsitására 
szolgáló üzletekben tilos az 1. §-ban meghatározott 
napokon az idézett §. tilalma alá eső húst vagy 
ételt az elárúsíló-helyiségben a közönség részére 
az átvételt vagy elfogyasztást lehetővé tevő módon 
készen tartani.

3. §. Az I. §. rendelkezései alól kórházak és 
egyéb gyógyintézetek, valamint gyermoknevelő- 
intézetek javára, közegészségügyi szükségesség 
alapján, a belügyminiszter ki vételeket engedélyezhet.

4. §. A katonai igazgatás részére szállított 
hús kiszolgáltatása nem esik az 1. §. tilalma alá.

5. §. Aki a jelen rendelet l és 2. §-ában 
foglalt tiltórendelkezésckel megszegi, az, ameny- 
nyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés 
alá nem esik, kihágást követ el és az 1914. 50. 
t.-c. 0. §-a értelmében két hónapig terjedhető el
zárással és hatszáz koronáig terjedhető pénzbün
tetéssel büntetendő.

K kihágás miatt az eljárás a közigazgatási 
hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak, a 
székesfővárosi államrendőrség működési területén 
pedig a in. kir. államrendőrség hatáskörébe tar
tozik.

G. íj. A jelen rendeletet minden községben 
(városban)a helyben szokásos módon haladékta
lanul közhírré kell lenni.

7. §. Ez a rendelet 1915. évi július hó 8-án 
lép életbe. Hatálya Horvát-Szlavonországokra 
nem terjed ki.

Budapest, 1915. évi július hó 3. napján.

Gróf Tisza István, s.
in. kir. miniszterelnök.

k.

2690/1915. számv. szám.

Murányi 1 ároly
adóügyi szá nvcvci. 

5509 1915. t. szám.

vizet jelent, tehát egv-egy lakosra naponként leg
feljebb 25 liter vízhasználat fog jutni, vagyis a 
jelenlegi vízhasználatnak alig egy negyedrésze.

A fenyegető koleraveszély is óvatosságra s 
körültekintőbb eljárásra int.

E rendkívüli kényszerhelyzetben felkérjük 
Selmecbánya város lakosságát, hogy a vízhasz
nálatot a lehető legtakarékosabban ossza be, a 
a házi vízvezetékek tulajdonosait s használóit 
pedig arra kérjük különösebben, hogy amíg a víz
hiány tart, addig a vízvezeték vizét öntözésre 
és fürdőre ne használják és fokozottabb figye
lemmel legyenek arra, hogy a házivezetékek állan
dóan jókarban, legyenek az esetleges hibáik legott 
hiánytalanul kijavíttassanak.

Felkérjük a város összes lakosságát, hogy a 
vízpazarlást mindenütt nocsak kerülje, de minden 
alkalommal odahasson, hogy a vízpazarlás még 
a közutakon is megakadályoztassék s ha figyel
meztetése eredménytelen marad, a kihágót a 
rendőrhatóságnál minden egyes esetben jelentse fel.

A vízvezetéki felügyelőt szigorúan utasítot
tuk, hogy a hibásan működő házivezetékeket, a 
vízpazarlás elkerülése érdekéből, azonnal zárja el.

Ha a hatóságnak ez a kérése nem járna a 
kívánt eredménnyel, a tanács, szükség esetén, 
kénytelen lenne a városi vízvezetékről szóló 
szabályrendelet Vili. fejezetének rendelkezései 
alapján korlátozó tilalmakat léptetni életbe, esetleg 
a házivezetékeket a napnak bizonyos részében 
teljesen elzárni.

Selmecbányán, az 1915. július 8-án tartott 
tanácsülésből

H orváth Kálmán
kir. tan , polgármester.

Hirdetmény.
Alulírott hivatal ezennel közzéteszi, hogy a 

Selmec- és Bélabánya város területére vonat
kozó és az 1915. évre szóló házbéradó: ált. jöv. 1 
pótadó, I. és II. oszt; IV. oszt. kér. és tőkekamat
adó kivetési lajstromok az ipolysági kir. pénz
ügyigazgatóságtól, az érvényesítő záradékkal, le
érkeztek, miért is, a közadók kezeléséről szóló 
1913. évi VI. t.-c. 2. $-a alapján kiadott 50000. sz. I 
p. m. utasítás 29. íj-a értelmében, ezek a lajst- ! 
romok, az adózóközönség megtekinthetése céljából, 
a városi adóhivatal helyiségében f. évi jú liu s  hó : 
14-tŐl jú liu s  22-iy 8 napi közszemlére kiléteitek. !

Tájékozóul egyben közli a hivatal, hogy az | 
adókivetés elleni felebbezések. az 1913. évi 50000. j  
sz. p. m. rendelet 37. £-a értelmében, a betekintés ; 
után azonnal, vagy pedig az adóív kézbesítését j 
követő 15 napi határidő alatt a törvényhatósági | 
közigazgatási bizottság adóügyi bizottságához nyújt- j 
halók be.

Végre iig/elmeztetnek az adózók, hogy a Ili. 
őszi kereseti adóra, a nyilvános számadásra I 
kötelezett vá tálatok adójára és a bányaadóra ■ 
vonatkozó fe ebbezéseket az 50000. sz. rendelet 
23-24 íj-ába- jelzett módon és időben kell beadni.

‘■'elmer lányán. 1915. július hó 7-én.
A városi adóhivatal.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései
1915. június haváról.

S  z i i l e t  é  s. 
Toron János, Toron Katalin.
Eckstein Ignác. Stern Júlia,
Parilla Máté. Bálik Zsuzsanna,
Lányi József, Jelinek Erzsébet,
Poljak Pál. Valent Anna.
Dolotina József, Racskó Ágnes,
Rácz János. Marunyák Erzsébet. 
Rütling Béla. Mikuska Gizella,
Rónai György. Voditska Angollá, 
Bencsay Károly, Cziczka Ilona,
Mezner József, Miertus Antónia. 
Gressó András, Balkovitz Erzsébet, 
Mozola Márton. Bukna Cc* ilia. 
Zrebeny Rajmund, Sausa Anna, 
Rudzan János. Rusznák Anna,
Oravecz Mihály, Kapuszta Ilona, 
Turmann Kálmán. Kapuszta Ilona, 
Rumph Ádám, Stenkó Anna,
Paulusz János. Pachinger Erzsébet, 
Sztcklács János, Zdrazsil Mária, 
Laczkó Antal, Keljar Margit,
Gálusz Péter. Szklienka Anna,
Kicska András, Hradszky Anna,

fiú, Selmecbánya

Bélabánya.
Hodrusbánya.

leány,
fiú.

Kisbánya

Csányi Ottó
főszám vevő.

Staudnor János. 58 éves. véredényelmeszescdés, liodrusb. 
Misztrik Ferenc, 52 éves, tildőgitmokór, »
Paduch Ferenc, öt éves, gyomorruk, »
Majovszky Anna, (i éves, tüdőgümőkór, Islvánháza. 
Riodl Józsefné, 60 éves, vízkór, »
üzv. Ocsenáp Jánosné. 68 éves, szívbaj, Felsőróna. 
özv. Makkó Bálintné, 70 éves, végelgyengülés, Kisbánya.

HIRDETÉSEK.
Hirdetmény.

A selmcci m. kir. kohóhivatal felhívja mind
azokat a helybeli vagy környékbeli fuvarosokat, 
akik a vasúton érkező anyagoknak (: koksz, szén, 
érc, vas, stb:) a kohóba és fémeknek a vasútra 
való szállítását a háború tartam ára elvállalni 
hajlandók, hogy ajánlataikat jú lius hó 26-án 
délig1 a kolióhivalalnál nyújtsák be, vagy jelzett 
napon és időben személyesen tegyék meg.

A szállítandó mennyiség havonként c*ca 30 
waggon.

A m. k ir. kohóhivatal.

Egy jókarban lévő íróasztal, ebédlő
asztal, továbbá hálószoba- és sza- 
lonbútor, valamint egyéb háztar
tási tárgyak, költözködés miatt, 
szabadkézből eladók a Dr. Kapp- 
féle ház földszintjén.

(d o ro n g ) k é t  m é te r , h á zh o z  
s z á l l ít v a  16 K .

W e i s z  A d o l f Tópatak.
Megrendelhető Joerges Á. özv. és fiánál.

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl

ják a
K A I S E R
m e ll -k a i a m e ll á i t  a  h á ta m  l i n i i n l .
Millió ember használja a

Hirdetmény.
Az uralkodó nagy szárazság következtében 

a város vízvezetéket tápláló források vize any- 
nyira r .egapadt, hogy a forrásvizeket raktározó 
u. n. városi Alsó Tó már csaknem üres s előbb- 
utóbb csak a források vízszolgáltatására leszünk 
utalva Ez naponként körülbelül 120 köbméter

Nyomatott

H á z a s s  á.
Riha Vilmos. Nemcsok Mária, Selmecbánya.
Pukacs János. Miller Teréz, Bélabánya.
Schmidt János, Gregus Julianna, Hodrusbánya.

H  a l á l o z  á s .
IJrbánszky Rezsődé. 19 éves, tüdőgiimökór. Selmecbánya. 
Zanzotto Lajos. 69 éves, szívizomelfajulás, »
Strócz Lajos, 52 éves, gyomorfekély, »
Lietava István, 10 éves, csoiogiiműsödés, »
Piszll András, 6 hetes, veleszül. gyengeség, »
Ments Anna. 8 éves, agyhárlyalob, »
özv. Hupka Ferencné, 76 éves, veselob »
llosclitz Sámuel, 66 éves, szívizomelfajulás, »
Mellich Antal. 73 éves, szívizomelfajulás, »
Leikert Andrásné, 76 éves, Briglh-kór, »
Richter Gábor, 4 hónapos, bélhurut,
Szlaby Adám, 84 éves. aggkór,
Schmoradik János, 17 éves, görcsök.

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 íill. Dobozban 60 íill. 
K'ipható: Márkus M. cuk
rászdájában. Mikovényl 
A. és Margótsy J. örö- 
kösti gyógyláraiban S e l 
m e c b á n y á n .  Walko J 
K. és Szentistványi A.

G t t l n i c b á n y á n .

A következő napilapok állandóan kaphatók  : 
P e sii H írla p , A z  Ú jsá g, Pesti Napló, 
B udape sti H írla p , M a g y a ro rs z á g , 
A Nap, Esti Ú jsá g, P e s te r  Llo yd, 
P e s te r Jo u rn a l, V o ssisch e  Z e itu n g . 
Joerg-es Á. özv. és fia könyvkereskedésében. 

Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1915.

Bélabánya
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50 fillér.

------  a ^ y e s  s z ó m  ó ra  2 0  fillé r .

—  N y i lt t é r  d ija  s o r o n k é n t  20 f i l l é r . ---------

F ele lő s  s z e r k e s z t ő  :

D R. P A U L O V IC S  IS T V Á N
Joerges Ágost özvegye és fia

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

Á ta la k u lá s .
A háború folyamán, szinte észrevétle

nül, jelentős felfogásváltozás állt elő. A nagy 
világfelfonlulásban, az események hullámzó 
folyásában, a bizalom és kishitűség, a re
mény és kétségbeesés váltakozása között 
van valami állandó, mely megóv bennün
ket a végleges elcsüggedéstől s erősítő tudat 
gyanánt hatja át az egész nemzetet: a 
nemzet tiszta lelkiismerete, igaz ügyünk 
tudata. Nem hódítási vagy hatalmi vágy, 
nem jogtalan ambíció, irigység vagy félté
kenység tüzelte harcra a nemzetet. Élet
ösztönünk, az igazság szeretete és a bűn 
utálata szólított fegyverbe bennünket. Lé
tünkért küzdünk a jogtalansággal és a bűn
nel szemben.

így vigasztaljuk és erősítjük magunkat, 
így hessegefjiik el a kishitűség és kétségbe
esés tolakodó árnyait, ezzel a hittel tesszük 
le áldozatainkat a haza oltárára: Győznünk 
kell, mert velünk az igazság! 8 a gondo
latban, mely ajkunkra adja ezt a szót, az

érzelemben, mely eltölti vele lelkünket, 
benne van a magasabb világrend hite s az 
ezzel harmonizáló lélek nyugalma. Kiismer
jük, hogy van egy legfelsőbb szellemi ha
talom, mely védi az igazságot s hogy aki 
összhangzásban cselekszik vele, élni és 
győzni fog, aki azonban összeütközik vele, 
elbukik.

Győznünk kell, mert az igazságért 
küzdünk! Összefoglalja ez hitünket a leg
felsőbb szellemi hatalomban, hódolatunkat 
az erkölcsi világrend iránt s bizalmunkat 
a jó és igaz végleges győzelmében. Míg 
tehát a világháború homályos és bizonytalan 
kilátásokat nyit a jövő történelmi alakulá
saiba, szinte nyomtalanul elsöpörte a kétel
kedést az erkölcsi világrend érvény rejutá- 
sát intéző világfeletti szellemben, az Istenben.

A háború áronban fictnoeak a goudol- 
kodást alakította át, hanem az életet is. 
Felebaráti szeretet, jótékonyság, személyes 
szolgálat s más efféle, úgynevezett humánus 
kötelességeket jelző kifejezések új tartalmat, 
jelentőséget s egyben szélesebb körű gya
korlatot nyertek. Jótékonyságon pár fillér

alamizsnavetést értettünk, felebaráti szere- 
tetcn szánalomnyilvánítást, személyes szol
gálaton útbaigazítást. Most az adomány arany 
és ezüst, a személyes szolgálat munka, a 
felebaráti szeretet lemondás, önfeláldozás. 
Megtanított bennünket a háború, hogy van
nak nemzeti feladatok, melyek pénzáldo
zattal oldhatók meg; vannak szükségletek, 
melyek véráldozatot kívánnak s vannak 
nemzeti sebek, melyek szeretettel gyógyít
hatók

A klasszikus mithosz szerint a vízözön 
után kövekből teremtettek embereket az 
istenek. Ilyenfélét cselekedett a világháború 
is: érző szívekké változtatta a kemény szí
veket. A köz iránti részvétlenség helyébe 
a nemzeti együttérzést, a könyörtelenség 
helyébe a tevékeny szeretedet ültette.

A nagy idők nemes hevületében izzó 
lelkek mellett, természetesen, az ellenkező 
élményekből is gazdagon kijut. A történe
lem torlódó hullámai sok rosszat hoztak 
felszínre. Hiúság, önzés, árulás, kapzsiság, 
kizsákmányolás átkai bénítják a nemzet 
erejét. Megsokasodtak a percek, melyekben

]\Iem igaz . . .

Kém igaz, h°9V touaszállnah az gx>oU. 
Jfogy elmúlandó minden pillanat.
Óh. az  idő szám ára nincs enyészet, 
JTtulandó, ember, csal? te nagy magad.

JRi elnész örökre, menthetetlen,
9tt e földön te nagy csah egyedül;
S  néghetetlen, fájó hüzdelemben 
Csal? a te lényed az, mi elmerül.

I3iis anaron új nirágoh fahadnah,
Q tél nyomába jön a lehelet, 
JKeglombosodnalt a fái?, de magadnal? 
Újjászületned sohasem lehet.

Új élet lép az enyészet nyomába, 
Jltillió szín új rózsáidat terem,
Úmde lelljed egyhori iidne-nágya 
JTCásckban föl nem támad sohasem.

' W

<fíz ördög és a játékos.
Don Bernardo (gúnynevén a szürkefülű) a 

legnagyobb játékos volt Budapesten. A svájci 
kártyát épen úgy megbecsülte, mint a larokk-avagy 
makaó-kártyát és a kárlyaludomány mezején 
valóságos polihisztor volt. Piké vagy kalábriai 
játék (alsós, felsős és zsidós), ferbli avagy huszon
egyes, whist avagy nasi-vasi, mindegy volt neki. 
Mégis legszívesebben a szerencse-játékoknak hó
dolt, mert csak ezek hozzák igazi izgalomba a 
játékos szivét. És Don Bernardonak izgalom kellett 
nem a kommersz-játékok csendes gyönyörűsége.

Don Bernardo mindig játszott. A nap és az 
éjszaka minden órájában. A kávéházban, a ven
déglőben, a klubban, otthon. Ha nem akadt 
ellenfele, vagy önmagával játszott vagy fülhivalta 
a hordárját, pénzt adott neki és elnyerte tőle. 
Don Bernardo mindig nyert, mert a játék mű
vészete a kisujjában volt. Nyert nyaralót, nyert 
nagy kőházat az Erzsébet-körúton, nyert fogatot, 
lovakat, feleséget és szeretőt. Mire hatvan esz
tendős lelt, senki sem mert vele játszani, mert 
mindenkitől elnyert mindent. A hordárja sem 
vállalkozott többé.

Don Bernardo ezen igen elszomorodni t és 
napról-napra betegebb lett. Kiállt a nagy kőház 
kapujába és úgy hívogatta he a járókelőket:

— Jerlek, jó  emberek, kártyázzatok velem 
egy kevéssé!

De az emberek fejcsóválva sietlek tovább 
és azt mondották:

Nem megyünk, mert ez a híres Don 
Bernardo, aki mindenkit lenyer. Isten őrizzen,

| hogy vele leüljünk!
Don Bernardo erre hirdetéseket tett közzé 

az újságokban. Nagy pénzt ajánlott fül mind
azoknak, akik vele kártyáznak. Eleinte akadtak 
naiv lelkek, akik felültek. Átvették tőle a nagy 
pénzt, leültek vele játszani és ismét elvesztették 
a nagy pénzt. Végül káromkodva távoztak és szid
ták Don Bernardot. Azután többé senki sem 
jelentkezett és Don Bernardo érezte, hogy a 
végét járja. Más ember akkor hal meg, amikor 
nem tud Ifibbé szeretni, Don Bernardo meg akart 
halni, m ert'nem  kártyázhatott többé . . .

— Kimegyek egy kicsit a napra — mondta 
a feleségének, aki reménytelen gondoskodással 
ápolta. Hátha mégis akad valami kis já tszm a?

Minden délben ezzel a szomorú reménnyel 
távozott hazulról és minden este annál lever- 
lebben tért haza. Senki, semmi . . . Egy szép 
napon, amikor Don Bernardo m ár olyan gyönge 
volt, hogy ki sem akart sétálni, látogatót jelen
tetlek be. Egy alacsony, furcsa urat, aki mulat
ságosan izgell-mozgoll és jobbra-balra forgolódott.

- Nem mondta meg a nevét? — kérdezte 
Don Bernardo gyönge hangon.
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az ember egészen állat. Kzek a tapaszta
latok még jobban élesztik a vágyat a mé
lyebb kultúra, a belső műveltség egyete
mesebb térfoglalása után.

A háború új tapasztalatokkal, új gon
dolatokkal. új érzelmekkel szolgál s ezek 
lmtása egyformán kifejeződik akár mint ki
alakult meggyőződés, akár mint Önkénytelen 
megnyilatkozás, akár mint homályos sejtés. 
A világháború elismertette, hogy az anya
giak nem kizárólagos értékek sem az állami, 
sem az egyéni életben. Megéreztette, hogy 
az erkölcs is nemzetfenntartó erő s hogy 
az életadó kultúra gyökérszálai a szellemi 
világnézetbe vannak beágyazva.

Közgyűlés.
Selraec- és Bélabánya szab. kir. bánya

város törvényhatósági bizottsága, Ivánka  
István  főispán elnöklésével, e hó 13-án 
tartotta meg július havi rendes közgyű
lését.

Lefolyásáról szóló részletes tudósítá
sunk a következő:

Elnök: Ivánka István  főispán; jegyző: Sztan- ( 
csay Miklós városi főjegyző.

Jelen voltak: Altman Imre, Arthold Géza, 
Ács József. Árkosi Béla, Balás Húgó dr., Barlai 
Béla dr, Bencze Gergely, Binder Antal, Csányi 
Ottó, Dobó Sándor, Dobrovils Mihály, Dukász 
Gyula, Engel Zsigmond, Farbaky István, Fizély 
Károly, Oreguss János, Haverla József, Hiindel 
Vilmos, lllavathy József, Horváth Kálmán, Kapp 
Jakab dr., Káhlich Károly, Király Ernő, Láng 
Károly, Miklósy Zoltán dr., Morávek Antal, Osz- 
valdt Gusztáv, Pachmayer János, Bappensberger 
Vilmos, Rauchbauer József dr., Siposs Ferenc, i

— Nem. C.sak annyit mondott, hogy játszani 
akar a nagyságos úrral.

Don Bernardo egyszeriben talpon volt. Be
esett szemében új tűz lobbant föl. sápadt arca 
kipirult. A szive hevesen dobogott:

Bocsássátok be életem megmenlőjét!
Az idegen belépett és különösen mosolygott. 

Nagy, ives szemöldöke volt és fekete kecske- 
szakálla. Apró szeme gonoszul villogott.

Az ördög! — szólt Don Bernardo meg
lepetve.

— Valóban az vagyok - szólt az idegen. — 
Azért jöttem, hogy játsszam önnel. Akarja?

— Persze, hogy akarom — szólt Don 
Bernardo.

Azt hallottam tudniillik, hogy ön min
denkit lenyer. Igaz ez?

— Beszélik szerénykedett Don Bernardo.
Hál eljöttem szerencsét próbálni . ..

És az ördög jóízű nevetéssel helyet foglalt 
a kártyaasztal mellett. Don Bernardo valami kis I 
borzongásfélét érzett, de nyugodt maradt és mo- j 
solygott. Nem félt ő az ördögtől sem.

— Mit játszunk? — kérdezte az ördög.
— Amit akar. Nekem mindegy. De csak 

valami jó szerencsejátékot . .  .
Persze, persze — dörzsölgelte a két kezét i 

az ördög. — Én is azt szeretem.
— Hát makaózzunk!
— Az a legkedvesebb játékom — ujjongott | 

az ördög és szaporán keverni kezdte a kártyát, j 
Don Bernardo figyelmesen nézte az ördögöt. Hátha ! 
csal? Nem csalt és mégis folyton nyert. Az apró- í

Sós Antal dr., Székely Vilmos, Sztancsay Miklós, 
Tandlich Ignác dr., Vértesi Tóth Imre dr., Vas 
Antal dr., Vitális István dr.. Vojlás Mátyás, \ örös 
Ferenc, Zólomy Imre és Zsáinbor Pál törvény
hatósági bizottsági tagok.

Jelen volt a közgyűlésen Czobor László 
országgyűlési képviselő is.

Az elnöklő főispán, pár szó kíséretében, meg
nyitja a gyűlést, üdvözli a megjelent országgyűlési 
képviselőt, a bizottsági tagokat s mivel napirend 
előtt való felszólalásra senkisem jelentkezett, áttér 
a tárgysorozatra.

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

A m. kir. belügyminiszternek három rend
beli rendeletét, melyekben a város részére rend
kívüli állami segítséget engedélyez, a városi rend
őrség fejlesztésére lü  ezer K segítséget utalványoz 
s az elhagyott gyermekek városi segílőalapja szá
mára 29 ezer K segítséget juttat, köszönettel veszi 
tudomásul a közgyűlés.

A közgyűlés 1914. április hó 14-én kivitelre 
elfogadta azokat a vázlatterveket, amelyeket Dob
rovils M ihály  városi mérnök a városi bérházról 
készített. A belügyminisztérium a közgyűlés hatá
rozatát nem hagyta jóvá, mert: »Nem lenne in
dokolt Selmecbányán egy ily magas, háromeme
letes ház építése, mert ott túlnyomóan földszintes 
és egyemeletes házak vannak és így a lakosság
nak és főként a cselédségnek nehezére esnék a 
több emeletre való járás. De másrészt esztétikai 
és városépítési szempontból sem lenne kívánatos 
ily magas épület emelése, mert a környező házak 
mind eltörpülnének az új ház mellett és minthogy 
a szomszédos házaknak hasonló méretekben való 
felépítése a közel jövőben nem remélhető, a ter
vezett új épület tűzfalai hosszú időn át rontanák 
a város képét*. Ezt a vieyokolást a közgyűlés 
tudomásul veszi s felszólítja a városi mérnököt, 
hogy új tervei és költségvetést készítsen.

Több rendeletnek és átiratnak tudomásul 
vétele után tudomásul veszi a közgyűlés Yihnye- 
fürdő gondnokának június hóról való jelentését. 
A jelentés szerint a fürdő június havi bevétele 
391832 K, kiadása 220205 K.

pénz, a nagy pénz, minden ott volt már az ördög 
előtt . ..

— A makaó nem megy — szólt az ördög.
Ne térjünk át a huszonegyesre?

— Nem bánom, szólt Don Bernardo és a 
zöld disznóra föltette a kis nyaralóját. Közbejött 
a makk alsó, azután a piros kilences. Don Ber
nardo fuccs volt. fuccs és mindig fuccs, az ördög 
pedig mindig huszonegyet vágott. Már a nagy 
kőház is elúszott és Don Bernardo izzadni kezdett.

A huszonegyes sem megy — szólt az
ördög.

— Ma nem jár a kártya — csóválta a 
fejét Don Bernardo. — Térjünk át valami másra . . .

— Nem bánom —• szólt az ördög.
Don Bernardo az ablakhoz lépett.
— A szomszéd sarkon áll egy hordár. Páros 

vagy páratlan számú?
— Páros — szólt az ördög habozás nélkül.
Fölhivatták a hordárt, a száma csakugyan

páros volt. Az ördög nyert
Most rajtam a sor — szólt az ördög. — 

A ház előtt áll egy bérkocsi. Kgyfogatú vagy 
kélfogalú ?

— Kélfogalú, szólt Don Bernardo és veszi- 
lelt. mert a bérkocsi egy fogatú volt. És elveszí
tette a fogatát meg a lovait. Meglörölte veríték
től gyöngyöző homlokát, nem volt már egyebe, 
csak a szeretője meg a felesége. Hány ablak van 
nyitva a szomszéd ház első emeletén ? — kérdezte 
az ördögtől.

— Hal szólt az ördög és csakugyan 
hat volt. Don Bernardo elvesztette a szeretőjét. 
Most az ördög kérdezte:

Megállapítja a közgyűlés a  Selmecbányái ev. 
egyház és az izraelita hitközség 1916. évi segít
ségét. Az 1916. évi segítséghányadot az ev. egyház 
részére 5425Í8  K-ban, az izr. hitközség részére 
409775 K-ban állapítja meg.

Ernst és Schullz favállalkozó-cóg ajánlatát, 
különböző feltételekkel, elfogadja a  közgyűlés s a 
tanácsot a további intézkedések megtételére utasítja.

A város tulajdonában levő és a Bogya János 
bérelte vendéglő udvarának és istállóinak sürgős 
rendbehozatalát határozza el a közgyűlés s a 
munkák végzésére 5000 K-t utalványoztál.

A nagy szárazság okozta vízhiány megszün
tetése végett a közgyűlés a tanácsot a szükséges 
intézkedések megtételére utasítja.

Morávek Antal rendőrfőkapitány a tanács 
véghatározata ellen a közgyűléshez felebbez s kéri. 
hogy nyugdíjjárulékát ne az 5 0 0-os, hanem a 
3% -osku lcs szerint állapítsa meg. A közgyűlés a 
felebbezésl elutasítja s a tanács véghatározatát 
fenntartja. Megengedi a közgyűlés a rendőrfőkapi
tánynak, hogy a Selmeci Népbank igazgatósági 
tagsági megbízását elvállalhassa. Napibiztos azon
ban nem lehet.

Ballon István bélabányai lakos a Yajlava 
és Jam nala nevű föld 20. számú részének a bér
lete alól való fölmentését kéri. A közgyűlés a 
kérelemnek helyt ad, Ballon Istvánt a bérlet alól 
fölmenti s a Yajlava és Jam nala nevű föld 20 a. 
és 20 b. részletét, 1914. nov. 1-től 1921. okt. 31-ig, 
az eddigi bérösszegért, 77 K-érl, Pleva József 
bélabányai lakosnak adja bérbe s a tanácsol a 
további intézkedések megtételére utasítja.

Floch Béla városi kiadó a  Magasház hátsó 
emeletén levő s jelenleg özv. Singer Samuné bé
relte lakásnak részére való bérbeadását kéri A 
közgyűlés a kérdéses lakást, 1915. nov. 1-től. évi 
500 K-ért, Floch Béla városi kiadónak adja bérbe 
s a tanácsot a további intézkedések megtételére 
utasítja.

Húsz Vilmos órásm ester a Sembery-házban 
bérelt bolthelyiség bérének 500 K-róI 400 K-ra 
való leszállítását kéri. A közgyűlés a kérelmet 
nem teljesíti.

Sztrmen Vendel Selmecbányái lakos 21.T4 
□ -ö l városi területnek 80 fillér négyszögölenként:

— Hány cégtábla van a szomszéd házon ?
— Három — szólt Don Bernardo és elvesz

tette a feleségét. Nem volt m ár semmije sem. 
csak az élete. Odafordult az ördöghöz.

— Dupla vagy semmi. Az életem et teszem 
az egész ellen, am it eddig vesztettem . . .

— Nagyon helyes — kacagott az ördög. — 
Önön a sor. Kérdezzen . . .

Don Bernardonak m ár nem ju to tt semmi az 
eszébe. Mit kérdezzen? Úgyis mindegy, úgysem 
tudja visszanyerni, amit eddig veszített. És csak 
úgy a nyerés reménye nélkül vetette oda:

— Hány éves a feleségem?
— Harminchat — szólt az ördög gondolk" is 

nélkül.
Don Bernardo elsápadt:
— Harminchat csakugyan vagy harminchét 

m ár magam sem tudom tisztán . . .  de hiszel 
rögtön megbizonyosodunk a dologról . .

Ingadozó lépésekkel közeledett az ajtóhoz 
és beszól i tol la a feleségét.

— Bt van, kérdezze meg tőle!
Az ördög egy pillanatig elgondolkozott, 

nézte az asszonyt, azután lemondólag intett:
— Hagyjuk . . .  Ön visszanyert mindent. — 

és bizalmasan odasúgla Don Bernardonak:
— Nem merem megkérdezni . . .
Kénköves bűzt terjesztve maga körül, az

Ördög nyomtalanul eltűnt. Don Bernardo meg 
haloltan ölelte meg a feleségéi és ezentúl még 
nagyobb kártyás lelt.

H eltai Jenő.
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egységáron való eladását kéri. A közgyűlés a kér
déses fdldlerülolel, névszerinti szavazással, eladja, 
olyan föltétellel azonban, hogyha a városnak az 
ingatlanokra szüksége volna, köteles a vevő a 
város rendelkezésére bocsátani őket.

A közgyűlés a hősi halált halt Lovász József 
városi számlljlkt özvegyének, Malzán Mária Jolán
nak, 1014. szopt. 1-iül évi Sün K nyugdijai, három 
gyermekének pedig évi 160— 160 K nevelési járu
lékot engedélyez.

Horváth József dr. közigazgatási gyakornok 
a megválasztását kéri. A közgyűlés kimondja, hogy 
Horváth Józsel dr. közigazgatási gyakornokot a 
\1. liz. oszt.-ba, 1400 K javadalmazással, II. oszt. 
rendőrfogalmazóvá választja, további intézkedésig 
Istvánházán hagyja s megbízza az ottani rendőr- 
biztosi teendők ellátásával.

Az elnöklő főispán a közgyűlés jegyzőköny
vének a hitelesítésére július 16-ának délutáni 4 
óráját tűzi ki, hitelesítőkul Kinder Aulai, Káhlich 
Károly, Király Ernő, Láng Károly, Pachmaycr Já
nos, Rauchbauer József dr. és Zsámbor Pál törvény- 1 
hatósági bizottsági tagokat jelöli ki s a gyűlést 
délután 1 , 5  órakor bezárja.

Amerika.
Ez a lávoleső, ifjú világ, az Újvilág, ép oly 

titokzatos most, a világháború alatt, mint azelőtt 
Nem tudjuk, akar-e valamit. M itakar? Kivel ro 
konszenvez? Úgy tekintünk feléje - -  Isten tudja, 
m iért m intha módjában volna megszüntetni 
az általános ellenségeskedést, csak akarnia kellene. 
A semlegessége tele van forrongással. Van hábo
rús pártja, békés-pártja, angol-párlja, német-pártja. 
Alig múlik el nap, hogy valamiféle hír ne érkez
nék a tengeren túlról, de ezek a hírek, talán a 
bosszú úttól, oly zavarosak és fakók, hogy nem 
lehet olvasni belőlük.

Csak annyit tudunk, hogy ez a kíméletlen 
és számi ló ifjú óriás most sem mulasztja el a 
kínálkozó üzleti alkalmat s a háborút alaposan 
kihasználja a saját gazdagodására. A munkáske
zet erősen foglalkoztatja a kitűnően jövedelmező 
municiógyártással. Hizlalja a háborút, hogy bíz
hasson. Az üzleti pult páholyából nézi az ((világ 
vérének bő hullását, régi tradiciójú népek erejé
nek marcangolását. Talán titkon ürül is Európa 
elgyengülésének, m ert hiszen ez csak elősegítheti 
az amerikanizmus céljait.

Az amerikanizmus az lIjvilág gazdasági had
járata Európa ellen. Amerika a hatalma és be
folyása alá szerelné keríteni Európát, szeretné, ha 
az egész európai mezőgazdaság, ipar és kereske
delem minden vonalon tőle függne, az ő érdekeit 
szolgálná. Az ifjúság elbizakodottsága és őrülete 
beszél az amerikanizmusból, de nincs kizárva, 
hogy Amerika száguldó munkatempója elöbb- 
ulúbb versenyre fogja kényszeríteni az európai 
államok népeit.

Ez az idő még messze van. Egy tekintetben 
azonban nekünk, magyaroknak, mindjárt a béke 
legelső napjaiban fel fog kelleni vennünk a ver
senyt ezzel a távoli, sülét, kíméletlen és félelme
tes világrésszel, amelyről sohasem tudjuk ponto
san, hány testvérünkéi falja fel évonkinl a bé
kében.

Kel fog kelleni vennünk a versenyt azon a 
csatatéren, amelyen gyárkeményok Irombitálnuk, 
bányászcsákányok csengenek, tárnák dörögnek, 
munkászászlóaljak dereka görbül szigorú, kemény 
kommandókra. A kivándorlók pirosilúval festeti 
Eldorádójának tragikus csábításaival kell lel ven
nünk a versenyt. A kivándorlóink, ezek az önkén
les száműzetésbe menők, akik aranyhegyekről ál
modnak úlrakclés előli s kiszikkadt szívvel és 
fantáziával jönnek haza gyötrelmei évek után le-

melkezni a hazai földbe, ők a megmondhatói, 
milyen kevés reményt vált virágra és aranyra ez 
a kérkedő, kihívó, kormos, fialal óriás, az Újvilág, 
az emberfalkák kegyetlen hajszolója, aki millió 
meg millió pöröllyel zúzza a milliárdosoknak ki
szolgáltatott gerinceket és kemény izmokat, Ók 
roboghatnék róla, milyen csalókon)- kárpótlást kap 
a hazájaveszlell magyar munkás a száraz roboi- 
ban elsorvadt életért s mit érez odakint, mikor 
az idegen világ lassankinl elszedi a nyelvéi, a 
gondolatait, kedvéi, szája Izéi, madárdalos regge
led, nólás estéit, a magyar egoi, magyar vizet, 
magyar bori s elöbb-utóbb a büszke szabadság
hoz szokoli, könnyen forró, játékos, bűvös ma- 
gyúr véri.

A csábítás azonban minden évben megteszi 
a maga útját a magyar rónák és hegyek ellen- 
őrizhetetien útjain, megkeríti a maga áldozatait s 
most majd, a béke Öntudatos nemzeti tevékeny
sége idején, végleg 1c fog kelleni számolnunk ez
zel a kísértéssel.

A nép küzveletlen vezetőié lesz a feladat s 
az érdem, hogy a népmesék csodái közt bolyongó 
fantázia itthon sajátítson el egy kis amerikai élel
mességet, kezdeményező szellemet, praktikus jó
zanságot s a balsikerek után is kitartó követke
zetességet. Saját fegyverével kell legyőzni az ellen
felei. A munkaalkalmak megszaporilása, új erek 
nyílása magasabb államgazdasági feladat, amelyen 
teljes érdeklődéssel és körültekintéssel dolgoznak 
a felsőbb mun kaküfükben, de a belyifeladaiok 
megoldására emellett nagy tér fog nyílni s csak 
a nép küzveletlen vezetői őrködhetnek a nép el
fogulatlanságán s ők adhatják meg. praktikus 
eszközökkel, azt a lelkinevelési, amely melleit az 
ingó földek népe is meg akar és meg fog tudni 
kapaszkodni, minden csábítással szemben, a szülő
hazája ősi fáiban és köveiben.

S ha majd az amerikai magyarság hiába 
fogja várni a hazai emlékeket vivő friss kiván
dorló-csapatokat, meg fogja érezni, hogy itt az 
ideje s szállingózni fog. mindig nagyobb rajokban, 
boldog sejtelmek szárnyain, vissza az ó-haza felé.

ji I K E K.
— Roszner m iniszter üdvözlése. Selmec- 

és Uélabánya szab. kir. bányaváros közönsége 
Roszner Ervin báró dr. v. b. t. l.-t, ((felsége 
személye körüli miniszterré történt kinevezése 
alkalmából, a következő feliratban üdvözölte: 
»Nagy méltóságú Miniszter IJ r ! Kegyelmes Urunk! 
<3s bányavárosunk közönsége e hó x-án megtar
tott rendes havi közgyűlésén egyhangúan, általá
nos lelkesedéssel elhatározta, hogy Nngyméllósá- 
godat, ((felsége személye körüli m. kir. miniszterré 
történi kinevezése alkalmából, külön fölterjesz
téssel is üdvözli, úgyis mint e város díszpolgárát 
és egykori főispánját, kinek tisztelelkürnyezte 
egyéniségéhez nem inú ló szeretettel ragaszkodunk 
kezdet óta, amidőn kiváló jóindulatáról meggyő
ződni, Nagyméltóságodat, mint városunk érdekei
nek nemeslelkű felkaroljál, önzetlen pártfogónkat 
megismerni alkalmunk nyílott. így ez egyhangúan 
és közlelkesedéssel hozott határozatban a mull 
érdemeinek hálás méltatása és a jövő iránt táp
lált remény és bizalom nyilatkozik meg: Kegyelmes 
Urunk érdemekben gazdag múltjáé, mely új lendü
letet adott városunk fejlődésének, abban az irány
ban, melyet Kegyelmes Urunknak közigazgatási 
és társadalmi életünk terén éveken át kifejlett 
közéleti tevékenysége a fejlődés és haladás útján 
követendőnek kijelölt.

E hálás méltatás mellé sorakozik az a re
mény és bizalom, mellyel a királyi kegy újabb 
megnyilatkozása folytán szélesbcdeü hatáskörében

Kegyelmes Urunk iránt e város közönsége foko
zott mértékben viseltetik. Annak a tudata balja 
át lelkünket, hogy ebben, a világtörténelem lap
jain páratlanul álló mérkőzésben, mely új világot 
teremt földön, tengeren, a levegőégben és egész 
lelkiéit*!ünk terén, a legjelesebb erőkel. a legki
válóbb elméket óhajtja dicsőségesen uralkodó 
királyunk a legfényesebb trón mellett tanácsadókul 
látni és hogy, amikor e legfelsőbb királyi ügyelem 
Kegyelmes Urunk kimagasló személye felé irányult, 
a léginéllóbbra esett Őfelségének a választása. E 

| boldogító tudatban a legőszinlébb örömmel üdvö
zöljük ismételten Kegyelmes Urunkat s maradunk 
kivaló tisztelettel alázatos szolgái s igaz tisztelői. 
Horváth K álm án  kir. tan., polgármester. Selmec
bánya, 1915. június hó libán.

A feliratot a miniszter a következő szép 
írásban köszönte meg: »ö«5 Kin. szám. Selmee 
és Uélabánya sz. kir. bányaváros közönségének 
.Mindig csak hálával és szeretettel emlékszem 
vissza arra az osztatlan támogatásra, méllyé 
Selmee- és Mélabánya sz. kir. bányaváros haza- 
lias közönsége engem abban az időben részesíleli 

I midőn szerencsém volt e nemes város főispánj: 
lehetni s ez érzelmeimből kifolyólag őszinte ö rö 
mei szerzett nekem a bizalom és rokonszen/ 
azon újabb megnyilatkozása, mellyel polgártársain 
engem, miniszteri kinevezésem alkalmával, felke
resni kegyeskedtek. Fogadják e megtiszteltetéseinél t 
hálás köszönetéin nyilvánítását, mellyel maradó' , 
Mécs, 1915 évi július hó 8-án, igaz hívük Bár \ 
Roszner Ervin, Selmee- és Bél ahány a sz. ki \ 
bányaváros díszpolgára.*

K itüntetés. Ferenc Szalvalor kir. bérce 5, 
az osztrák-magyar monarchia Vüröskereszlegyl - 
lének védőhelyetlesc, Peterka János  népfülke-;ő 

1 főhadnagynak, a szandriki ezüslárúgyár igazgat -  
jának és Rávd Á rpád  orvostanhallgatónak, a 
lö-ik honvédgyalogézrod hadapródjának. a selnu > 
bányai lic.- főgimnázium volt növendékének, a 
katonai hadi egészségápolás körüli különös eh\ e- 
meik elismeréséül, a Vöröskereszt hadiékílmén. :>s 
ezüst érdemérmét adományozta.

Hősi halál. Őszirőlitczky János  lám ló, 
tartalékos hadapródjelölt, a Selmecbányái kerül -ti 
( Isemez-tanílóképzőintézet volt növendéke, fciyó 
évi június hó (i án. 22 éves korában, a galíciai 
harctéren hősi halált ball.

Halálozás. Vizy Férnie, a künn c- 
bányai m. kir. állami főreáliskola nyugalmaz itt 
tanára, Körmöcbánya város volt országgyű'esi 
képviselője, folyó hó 7-én, életének Gíl-ik, nyuga
lomba vonulásának 10-ik évében Hudanes en 
clhúnyl.

h i  Lenesé János, régi, előkelő és érdemes 
budapesti polgár, Lencsó János  Selmecbányái 
lic. főgimnáziumi tanár édesapja, folyó hó 10 én, 
éleiének 78-ik évében, Budapesten elhunyt.

Özv. Ernst A do lf né, szül. VVasserm mn 
Regina, Ernst Zsiym ond  Selmecbányái nag ke
reskedő édesanyja, folyó hó 18-án, életének (> >-ik 

: évében, Budapesten elhunyt.
Katonai kinevezések. Őfelsége, a ki ály, 

Knclnír Géza Selmecbányái kir. kath. főgin ná- 
ziumi és Leholzky Pál kürmöcbányai állam fő
reáliskolai tanárt, népfölkelő hadnagyokat, nép- 
fülkclő főhadnagyokká; Dobrozcmsky M átyás 
bányamérnököt, a 7-ik honvéd tábori ágyúst íred 
tartalékos tisztjelöltjét, Sándor Béla erdőméi nök- 
gyakornokol, a 4-ik honvéd tábori ágyús'zred 
zászlósát, a Selmecbányái lic. főgimnázium volt 
növendékét és Ráess József tartalékos zászlóst, a 
Selmecbányái kir. kath. főgimnázium tanárát, l irta- 
lékos hadnagyokká nevezte ki.

Egyházi kinevezés. Csernoch J ín o s  
dr. bíboros-hercegprímás Tvicsics U ilárinsz JrnÓ 
hegybányai sogédlelkészl ószombati admini zlrá- 
lorrá, K dkonyi Zoltán ár.-1 pedig hegyb nyui 
segédlelkésszé nevezte ki.



4 S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R L A P 1915. július 18.

— Esküvő. Stegő • ózsef ra. kir. bánya
mérnök főivé 1.6 21-én, léli 12 érakor larlja 
esküvőjét a Selmecbányái izraelita templomban 
U'ehmrd Valival, W ehtdril ■lakai) igazgaté- 
tanító és rabbiliolyeltes le. nytlval.

Bányászaltiszti 1 nevezések. A selmcc- 
bánvai ni. kir. bányaigazi! ttöság, a kerületéhez 
tarlozémüveknél alkalmaz. Ialtisztek létszámában, 
Hrnlsdr Sándor, iá. Hivat F rnnc  és Cldadnn 
Berni Intézőkéi művezetők! é, U rálim éin Vilmos 
altisztet és Város Lajos gépkezelőt intézőkké, 
Uieill Béla és Moczik l  erenc segédaltiszteket 
altisztekké, U illay O.iboi Jakub inyi Sándor, 
i B a j o s  es Wlodika Miklós végzett bá- 
nvásziskolai tanulókat péti g segédalliszlekké ne- 
vezte ki.

A sebesült és bet tg  katonák meg-ven- 
dégelése. Selmecbánya hazafias és nemeslelkű 
közönsége, Pogány Béláin úrasszony es Pogány 
Béla rendőrtiszt kezdetném ezésére, folyó hó 12 én, 
a Polgári Lövészegyesület értjében, a Sembery- 
és a Frilz-házban ápolt 5« sebesült és beteg ka
tona számára, vacsorát re idézett, melyen, a ka
tonákon kívül, nagyszámú közönség vett részt. A 
vacsorán Pogány Bein re időrliszt lelkes beszéd
ben üdvözölte a haza hősei!, a nagy időkhöz 
mindenben méltó fiait a h izár.ak. Utána Zólomy 
Imre tb. városi tanácsos, erdőinesler, a Vörös- 
keroszlegylel Selmecbányái választmányának a tit
kára szólott s köszönte m íg, a Vörüskereszlegy- 
let nevében, a polgárságnak és a vacsora lelkes 
és fáradhatatlan rendezőjenek áldozatra készsé
gét és szíves adományait. A vacsora végén egy 
altiszt mondott pár meleg, elismerő szót s hálá
val emelte ki, hogy seholsam fogadták s látták el 
olyan szeretettel a sebesült és beteg hősöket, mint 
Selmecbányán. Minden baitársa élete végéig há
lával és szeretettel gondol vissza a Selmecbányái 
közönségre, különösen Zc'om y Imre tb városi 
tanácsosra, erdőmesterre, akinek apai gondosko
dását nem tudja elég hál; s szóval megköszönni. 
Esti 9 órakor a katonák visszatérlek a kórházakba. 
Különösen ki kell emelnüi k, hogy a vacsora ren
dezésében s a reá szükség .s élelmiszerek gyűjté
sében Pogány Béla rendőrtiszt minden elisme
résre érdemes s arra érdi mos Pogány Béláné 
úrasszony is, aki a főzést végezte, a kenyeret 
süllelle s a háziasszony I iradságos szerepét vé
gezte.

A vacsorára élelmiszereket, bort, pénzt, do
hányozni valókat adomáin ózlak a következők: az 
áll. tisztviselők fogyasztó-szövetkezete, Marok Fe
renc, özv. Bari!) Lászlóné, Bogya János, ifj. Bo- 
gya Jánosné, Borhegyi Is ván, CJiolvács Andor, 
Deutsch Zsigmond, Erdős Ármin, Ernst Zsigmond, 
Elek Béla, Friebert Pere ic, Einkelslein Alajos, 
Gemeiner József, Géméin ;r Vilmos, Goldberger 
Mór. Gürller János, Hirsthl Jakab. Ilovszky Jó
zsef, Julin Vilmos. Joerges Ágost, Kadlecz Antal, 
Kovács F. Lajos, Kozák L: jós, Millenovich Ferenc, 
Molnár János, Malzner József, Müllner Adolf, Mát- 
ray Gusztáv, Novák József, Nemeskürlhi Károly, 
Neuschwenlner Gusztáv, ’ostrnák István, Paulik 
Károly, Pálos Pál, Polli. Zsigmond. Réz Géza, 
Rimele Sándor, Strkula lózseí, Schindler Rúgó, 
Somogyi István, Sulcz S :.) íonné, Siket Pál, Turza 
András, Tocsek Emil, Ti íiter János, Tilsár Fe- 
renoné Turc:.an János, Y’eiszgerber Ede, Weisz 
Adolf, Wallersdorfer Kirőly, Welzler Mórné, W’eisz 
Zseni, ifj. VVeisz Simon, Winlerstein Bernát és 
Zólomy Imre.

Ugyanitt adjuk h r il, hogy Pogány Béla 
rendőrtiszt folyó hó 21-ér, délután 6 órakor, ugyan
csak a Polgári Lövészegyi ülőt kertjében, az összes 
kórházakban ápolt sebes; ll és beteg katonák szá
mára, újból vacsorát rer ez s kéri a város jószívű 
közönségéi, hogy a vac- rára ételneinüeket, lisz
tet, húst stb. adományoz',i szíveskedjék.

— A líceumi főg-i inázium  értesítő je. A

Selmecbányái ág. hitv. ev. líceumi főgimnázium
nak a múlt héten jelent meg az 1914,15. tanév
ről szóló értesítője. A gondosan és szépen kiállí
tott füzetből a következőket emeljük ki: Az inté
zetbe beiratkozott 243 tanuló, vizsgálatot te tt 231 
tanuló. A vizsgálatot lett tanulók közül jeles 23, 
jó 35, elégséges 100; egy tárgyból elégtelen 32, 
két tárgyból elégtelen 23, .több tárgyból elégtelen
12. Az iskola tanárai közül hadbavonullak: Fucskó 
M ihály (ír., (1914. dec. ,8-án hősi halált halt), 
Künsztler János, Szever Pál és Zwick Vilmos. 
A hadbavonull tanárokat a többi tanárok, továbbá 
Vitális István ár. főiskolai és W agner Géza taní
tóképzőintézeti tanár helyettesítették. Az iskola 
volt tanítványai közül hősi halált haltak: Ágfalvi 
Endre, Erdélyszky Zsigmond, G roszmann Imre, 
Jakobey Andor, Kachelm ann Oszkár, K lein M i
hály, Lilschauer Lajos, Lovász József, Moravecz 
János, Ondrcjkovics Titusz, Singer Lajos, Varga 
Jenő  és Z surü la  Pál.

A javító- és póllóvizsgálalokat augusztus 
31-én fogják megtartani, a beiratások pedig szep
tember 1-én, 2-án és 3-án lesznek.

Díjlövészet és díjtekézés. A Selmecbá
nyái Polgári Lüvészegyesülel folyó hó 25-én díj
lövészetet és díj tekézést rendez s erre az egyesü
let tagjait ezúton is megjiívja. A kiosztásra ke
rülő díjak G rohm ann Gyula  könyvkereskedő ki
rakatában tekinthetők meg.

K özigazgatási bizottsági gyűlés. Sel- 
mec- és Bélabánya szab. kir. bányaváros köz
igazgatási bizottsága, Ivánka István  főispán elnök
lésével, folyó hó 14-én tartotta július havi rendes 
üléséi. Jelen voltak: Arlhold Géza közig, tanácsos, 
árvaszéki elnökhelyettes, Balás Rúgó dr. tiszti 
főügyész, Draskóczy Jenő kir. műszaki tanácsos, 
Horváth Kálmán kir. lan., •polgármester, Kapp 
Jakab dr. tiszti főorvos. Kegye Sándor kir. tan., 
pénzügyigazgató, Lipcsey Ervin dr. kir. főügyész- 
helyettes, Pálfi Péter kir., tanfelügyelő, Sztancsay 
Miklós főjegyző; továbbá Farbaky István, Hündel 
Vilmos, Hlavalhy József. Jezsovics Károly, Joerges 
Ágost, üszvaldl Gusztáv és Rauchbauer József dr. 
választolt bizottsági tagok. Távolmaradását iga
zolta Lestyánszky József vál. biz. tag.

Az egyes szakreferensek jelentései után folyó
ügyekei, fegyelmi ügyeket tárgyalt a bizottság s 
adóügyi felebbezésekel intézett el.

D íjkuglizás. A Bauman-kerli kuglizóban 
folyó hó 10-én rendezték az első díjkuglizást. Ju
talmat nyert: Pelachy János, Bachraly József, 
Kopp Sándor, Rimele Sándor, Mihalik Károly, 
Drevey Sándor, Irmler Rezső. Mercz Róbert, 
Niederland Samu és Jakab Kálmán.

Adomány a H adsegélyzö-H ivatalnak. 
Az islvánházai r. k. egyháznak egy harangja,

; mellyel a hazáért hősi halált hall katonákat szok
ták elharangozni, megrepedt s így használhatat
lanná vált. Az egyház a harangot, a városnak, 
mint kegyúrnak a jóváhagyásával, a Hadsegélyzö- 
Hivatalnak adományozta.

— Adományok a kórházaknak . A Vörös
keresztegylet Selmecbányái szükségkórházainak, 
a sebesült és beteg katonák számára, az elmúlt 
héten a következők adományozlak: Engel Zsig- 
mondné 75 kenyerei, 5 kg. liptói túrót, 40 katona 
számára vajaszsemlyét, Goldberger Rózsika 85 
dkgr. lépési, Szlankay Ferencné 1 kosár sóskát, 
1 nagy kosár cseresznyét, Szenlistványi Gyuláné 
26 I. tejet, Horli Alfréddé 2 üveg paprikái, Du- 

' kász Gyuláné uborkái, Podhorszky Józsefné 200, 
Herrmann Emil 200, Weisz Zseni 100, Hertzog 
Ignác 100 cigarettát, Goldfusz Mihályné 14 1. te
jel, Taulmer Magda málnaszörpöt.

A városi kórháznak : Rappensberger Vil- 
i  mos 200, a Yörüskeresztogylet 200 cigarettát, 

Murgács Jánosné 1 üveg uborkát, Plochmann Emil 
i 5 kg. lisztet, Horti Alfrédné 2 üveg uborkái, 
j Blattny Tiborné 12 pár harisnyát, Engel Zsig-

mondné 46 zsemlyét, 2‘/8 kg. liptói túrót, Kiráiy 
Ernőmé 10 kg. zöldbabot, 100 sárgarépát, 100 fog
hagymát, 50 hagymái.

— Segítöakció. A hadbavonull katonáink 
visszamaradt családtagjainak a  segítésére szánt 
alapba az elmúlt héten a in. kir. dohánygyári 
munkásnők (negyvenedik  gyűjtés) 9 74 K-L ado
mányozlak.

Adományok a hegybányai katonai üdü
lőtelepnek. A hegybányai katonai üdülőtelepnek 
július 14-ig a következők adományoztak: Balás 
Rúgó dr. 5 K-t, Cziglan József mákot, túrót, 2'/., 
kg. lisztet, Hündel Marcsa 35 képeslevelezőlapol, 
Ivánka István főispán 6 K-l, Joerges Henrietté 100, 
Király Ernő 300 cigarettát, Kubik Mária 2 törlő
ruhát, Laszkáry Gyula 100 K-t, Liska Sulva Ka
talin 6 tojást, zöldbabot, 1 törülközői, Magaslak 
község 9 kenyeret, 3 zsák burgonyái, Pataki Je- 
nőné 2 kg. szappant, Sztrehárszky Gyula 4 K-t, 
özv. Weigl Samuné '/•, hálikosár cseresznyét, 
VVeisz Józsefné 12 I. bort, mákoskalácsot, csoko
ládét, 4 doboz cigarettát, Wagner Lajos 10 úszó
nadrágot.

A dományok a V öröskeresztegylet j a 
vára . A Vörüskereszlegylet Selmecbányái választ
mánya javára az elmúlt héten a következők ado
mányoztak: a schöpferlárói bányászaltiszlek és 
munkások 22 25 K-t, a zárdái polgári leányiskola 
16 K-t. A Füsllelen-napról fennmaradt 15 K, Bencze 
Ilonka, Joerges Ágost és Zólomy Imréné (a vö- 
röskercsztes jelvények eladásából) 152*36 K-t. A 
szíves adományokat hálásan köszöni a választ
mány elnöksége.

— A m onarchia kü lkereskedelm e 1915. 
első negyedében. Behozatal 4848 millió, 3935 
millióval kevesebb, mint az előző évben. Kivitel 
2933 millió, 3534 millióval kevesebb. A monar
chia kereskedelmi mérlegének passzívuma az első 
évnegyedben 19U5 millió korona, vagyis 40 mil
lió koronával kevesebb, mint az 1914. év első 
negyedében A behozatalnál a legjelentékenyebb 
csökkenés (234 millió) a nyersanyagokban volt, 
a kivitelnél a készgyárimányokban (2118 millió). 
Nyersanyagki vitelünk, íőként a tojás, bőr, vágó- 
és igásmarha, nyersía, ásványi égőanyag és a 
gyapjú kivitele, 77 7 millió koronával csökkent.

— M esszelátókat a h ad se re g n e k ! A cs. 
és kir. közös hadügyminisztérium gyűjtőhelyére 
nagyszámban érkeznek fegyverre való és tábori 
messzelálók, ezek azonban a három harcvonalon 
küzdő csapataink részére távolról sem elegen
dők. Különösen a déli hadszír.léri terepviszonyok 
teszik szükségessé, hogy minden csoport több 
messzelátós fegyverrel és jó messzelálókkal legyen 
fölszerelve. A központi hatalmak optikai ipara 
nem tudja a mostani keresletei teljes mértékben 
kielégíteni s ily körülmények közölt a közönség 
támogatására van utalva. A gyűjtés lezárása után 
minden ajándékozó emléklapot kap s a háború 
után, a lehetőség szerint, a messzelátókat is vissza
kapja.

Nincs cukorhiány. A pénzügyminiszté
riumnak most közzétett kimutatása szerint az idei 
kampányban, 1914. szept. 1 - töl 1915. május vé
géig, a magyarországi cukorgyárakban 3,379.222 
mm. fogyasztási cukrot termeltek, vagyis 479.804 
mm.-val kevesebbel, mint az előző kampányban. 
Készletben m aradt május végén 1,668.316 mm. 
fogyasztási cukor, vagyis 274.991 mm.-val több, 
mint a mull év hasonló időpontjában. Ezenkívül, 
mivel export alig volt, május végén még 509.170 
mm. nyerscukor volt készletben, 510.306 mm.-val 
több, mint a mull év hasonló időszakában. Az 
idei kampányban, a takarmányhiány miatt, álla
tok etetésére 141.787 mm. nyerscukrot használ
tak el. A fenti adatokból kitűnik, hogy agyárakban 
és raktárakban elegendő mennyiségű cukor áll 
rendelkezésre s így semmi alapja sincs annak az
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aggodalomnak, hogy esetleg cukorhiány fog majd 
beállani.

— Az árm axim álás h á trán y a i és veszélyei.
Félhivatalosan jelentik: Mind erősebben nyilvánul 
az a kívánság, hogy a kormány necsak a gabona- 
nemüeknek és lisztnek, hanem egyéb élelmicik
keknek, elsősorban a hús- és zsiradékféléknek 
árát is maximálja.

Ilyen intézkedés nagyon kétélű fegyver volna. 
Az ármaximálásnak általában igen komoly hát
rányai és veszélyei vannak: különösen pedig a 
tényleges viszonyoknak teljesen meg nem felelő 
ármaximum nagyon könnyen idézhetné elő az 
illető árúcikk teljes visszahúzódását és ezzel 
teljesen lehetetlenné tenné a  fogyasztók szükség
letének kielégítését. Az ármaximálást tehát csak 
az összes idevágó körülmények pontos figyelembe
vételével szabad eszközölni s annak a változó 
helyiviszonyokhoz gondosan hozzá kell simulnia.

Ennélfogva a kormány nem vállalkozik arra, 
hogy e cikkek maximális árát is országosan 
állapítsa meg, viszont azonban módot kíván a 
a helyhatóságoknak nyújtani reá, hogy ott, ahol 
egyes cikkek maximális árának megállapítása, a 
helyi körülményekből kifolyólag, szükségesnek 
mutatkozik, ebben a tekintetben saját hatáskö
rükben járhassanak el.

Amennyiben tehát egyes törvényhatóságok 
felhatalmazást kérnek bizonyos fogyasztási-cikkek 
maximális árának megállapítására, ezt a felhatal
mazást a belügyminiszter, indokolt esetekben, 
nem fogja megtagadni.

A kormány a közvélemény általános kíván
ságának enged, amidőn ez intézkedéssel olyan 
modalitások mellett nyújt módot a maximális 
árak megállapítására, amelyek leginkább mitigál- 
halják az ilyen rendszabályok hátrányait. De 
nyomatékosan figyelmezteti a törvényhatóságokat, 
hogy a megadandó felhatalmazással a leggondosabb 
körültekintéssel és csak olyan viszonyok között 
éljenek, amidőn vele valóban mérsékelhetik a 
drágaságot és biztosíthatják a fogyasztók szükség
leteinek olcsóbb ellátását.

— A F. M. K. E. új a lap itó tag ja i. A F. 
M. K. E. újabban ismét több hagyományt kapott. 
Néhai F arkas Ödön budapesti lakos 5000 koronát, 
néhai Görgey Is tván  budapesti kir. közjegyző 200 
koronát, néhai özv. Fiilöpp Alajosné  nagytapol- 
csányi lakos 3000 koronát, néhai özv. M ajthényi 
Alajosné  budapesti lakos 2000 koronát, néhai 
N yitra y  Ferenc lévai lakos 500 koronái hagyomá
nyozott az egyesületnek, 200—200 koronával pedig 
alapilótagságot jegyzettek: Nemes János gróf, 
K utvaszer István  apátkanonok, H alasi Lipót 
dr. ügyvéd, Jorisch A do lf és Koiisch Mór nagy- 
surányi cukorgyári igazgatók, S z in n ye i Merse 
Is tván  Sáros-Árva-megyék főispánja, T ruzsinszky  
Is tván  igazgató-tanító és Váyújhely nagyközség 
közönsége.

— A H adsegélyző-Hlvatal feladata iró l. A
háborús jótékonysági intézmények homlokterében 
kétségkívül a magyar királyi honvédelmi minisz
térium felállította Hadsegélyző-Hivatal áll, amely, 
mindjárt a háború .kitörése után, a király paran
csára létesült, hogy központi szerve legyen Ma
gyarország területén az önkéntes segélynyújtásnak 
és irányitója a jótékonysági cselekvéseknek.

Mivel a háború ez alkalmi alakulásra rend
kívüli kötelességeket hárít, az elengedhetetlen 
együttműködés érdekében szükséges, hogy a tár
sadalom figyelmét ismételten rálereljük a Hadse- 
gélyző-Hivalalra.

A Hivatal tevékenységi és működési köre 
főbb vonásaiban az, hogy alapot gyűjt a katonák 
özvegyei és árvái, valamint a rokkantak részére, 
segíti a harctéren küzdő katonákat és eljuttatja 
hozzájuk az áldozatra kész közönség szeretetado- 
mányait, ruhaneműeket oszt ki a rokkantaknak, 
a katonai özvegyeknek és árváknak és minden

téren segítője, gyámolítója a háború szerencsét- 
leneinek.

A Hivatal kezelte jótékonysági alapok ösz- 
szege már meghaladta a két millió, természetben 
való gyűjtésének eredménye pedig a három millió 
koronát.

A direkt gyűjtéseken kívül a Hivatal céljai
nak szolgálatában állanak:

1. A Magyar Nők Korona-Alapja, melynek 
tagja lehet minden magyar asszony és leány, aki 
legalább egy koronát fizet az alap pénztárába. A 
teljes bevétel, mint a többi gyűjtésektől elkülönülő 
alap, a katonai üzvogyeké és árváké. Az adomá
nyok hivatalos emlékszelvények ellenében történ
nek, amelyek a lladsegélyző-Hivatalnál és vidé
ken a Hadsegélyező Hölgybizollságoknál szerez
hetők be.

2. A Nemzeti áldozatra készség szobrának 
alapzatára és a lovasalak páncélzatára illesztendő 
brozlemezek jövedelme felerészben az özvegyeké 
és árváké, felerészben a rokkant katonáké. Ezt 
az akciót a Gyorssegély Auguszla-Alappal együtte
sen viszi keresztül a Hadsegélyző-Hivatal. E 
bronzlemezek, az adományozó nevével ellátva, két 
korona minimális áron foglalhatók le.

3. Az alakulóban levő Hadsegély ező-Szövel- 
ségbe beléphet mindenki, aki öt éven keresztül 
évi egy korona tagsági díj fizetésére vállal köte
lezettséget. Ennek a szövetségnek teljes jövedelme 
felerészben az özvegyeké és árváké, felerészben a 
rokkantaké. Vidéken a szövetség akcióit tagsági 
ívvel a tanítóság hazafias áldozatra készséggel 
intézi.

4. Családi és egyéb gyüjtőperselyeket ho
zott forgalomba a Hivatal; a családi perselyek 40 
fillér árban Budapesten, IV., Kossuth Lajos-utca 
12. szám alatt, vagy a lladsegélyző-Hivatalnál 
(Képviselőház) rendelhetők meg. Vidéki megren
delések utóbbi helyre intézendők. A befolyó össze
gek fele az özvegyeké és árváké, fele pedig a 
rokkantaké.

5. Gyűjti a Hivatal a közönség természet
ben való szereteladománvaít élelmi és élvezeti 
cikkekben, pénzbeli adományokat a harctéren 
levő és Magyarország területén kiegészülő közös 
honvéd- és népfölkelő-csapatok részére és az ado
mányokat eljuttatja a harctérre.

6. Elfogad és gyűjt mindenfajta pótruháza
tot és felszerelési tárgyakat a harctéren levő csa
patok részére.

7. Forgalomba hoz jelvényeket, emlékérme
ket, emléklapokat, csataképes levelezőlapokat, 
egyéb mű-, dísz- és használati tárgyakat, melyek a 
Hadsegélyző-Hivatal jelvényével vannak díszítve. 
Jótékonysági bélyegeket és számolócédulákat ad 
ki, üzleti számlákat, levélpapirosokat és névjegye
ket jótékonysági bélyegzővel lát el. Mindezek jö
vedelme az özvegy- és árvaalapé.

8. Gyűjt féríiruházati tárgyakat a katonai 
kötelékből elbocsájtolt rokkantak részére. Női- 
és gyermekruhát a katonák özvegyei és árvái 
számára.

9. Elfogad készpénzt, arany-, ezüst- és egyéb 
értéktárgyat, képet, szobrot slb. az özvegy és árva
alap javára.

10. Azokat a hozzá érkezeit élemicikkeket, 
amelyek a harctérre való szállításra nem alkal
masak, értékesíti s a befolyó összegei az üzvegy- 
és árvaalaphoz csatolja.

A közönség forduljon bizalommal és szere
tettel minden hadsegélyző ügyben a Hadsegélyző- 
llivatálhoz, mely a legnagyobb készséggel és 
díjtalanul ad tanácsot és felvilágosítást. Elintéz 
a lehetőséghez képest ez irányban minden kíván
ságot. Felkarolja a háború szerencsélleneit, segíti 
a rászorulókat.

Épen a kielégítésre váró igények nagy mér
téke indokolja, hogy a Hivatal fejlődő alapjai a

társadalom állandó jóindulatára és tám ogatására' 
szorulnak.

A Hadsegélyző-Hivatal vezetősége a Képviselő
ház palotájában van. Átvételi különítménye és 
nagy raktára Budapesten, Váci-utca 38. szám 
alatt található és ide címzendők az élelmi és él
vezeti cikkeket, ruhanemüeket stb. tartalmazó 
csomagok, ládák. A pénzküldeményeket a Hivatal 
pénztára (a Képviselöház földszintjén) veszi át. 
A gyűjtő- és propagandaosztály (Képviselőház, 
földszint) az összes jelvényekre és egyéb kiadvá
nyokra vonatkozólag szívesen szolgál szóval vagy 
írásban útbaigazítással. Ugyanitt van a Nemzeti 
áldozatrakészség szobrának végrehajtóbizottsága is.

— A vidék a Vörös Félholdért. Ferenc 
Salvalor főhercegnek az a kijelentése, hogy reméli 
a török szövetségesért való magyar lelkesedésnek 
állhatatosságát, úgy látszik, további adományokra 
biztatja a magyar közönséget. A szövetséges török 
hadsereg sebesültjeinek javára újabban Gicatricis 
Lajos dr. főispán közel 6000 koronái kitevő összeget 
küldött be, mint Csongrád vármegyének, továbbá 
Szeged és Hódmezővásárhely városoknak eddigi 
gyűjtését a Vörös Félhold javára. Megjegyezte a fő
ispán, hogy a gyűjtések tovább folynak. Nógrád- 
vármegye ugyancsak jelentékeny összeget, több 
mint 4000 K-t gyűjtött, amit Prónay Mihály fő
ispán bocsátott a Vörös Félhold Támogatására 
Alakult Országos Bizottság rendelkezésére.

— A szülők figyelmébe. A világháború 
borzalmas eseményei vasmarokkal rázzák fel 
lethargiájukból a hadviselő nemzeteket s munkára 
késztetnek mindenkit, még az olyat is, akinek 
érdekeit a háború eshetőségei nem is érintik.

A nagy veszteség, ami most rengeteg munkás
kéz elpusztulása révén éri a nemzet anyagi és 
szellemi termelését, megsokszorozza a jövendő 
életpálya megválasztásának fontosságát. Mert egy 
esetleges győzelmes békében is egyedül csak úgy 
lehet naggyá és boldoggá hazánk és népe, ha 
képességeit és erejét a legteljesebb mértékben és 
a neki megfelelő pályán fejti ki mindenki.

Azért ne okozzon fejtörést egy szülőnek sem, 
hogy serdülő fiát vagy leányát milyen pályára 
nevelje. Budapesten e célra szakemberekből lé
tesült a „Pályaválasztási Tanácsadó'1 -égésűiéi, 
amely díjtalanul ad tanácsot fiúknak és leányok- 
naka pályaválasztásra vonatkozó minden kérdésben.

Ez egyesület feladatául tűzte ki, hogy a jö 
vendő életpálya megválasztását a tudomány és 
gyakorlati élet eredményeinek felhasználásával 
helyes útra terelje. A köz meggyőződésévé kívánja 
tenni, hogy a helyes pályaválasztás óriási fontos
ságú nemcsak az egyénre, de a családra, nemzetre 
és az illető foglalkozási ágra is. Éppen azért el
határozás előtt az egyén összes körülményeit és 
a választolt pálya minden kívánalmát alapos 
megvizsgálás, körültekintő és higgadt megfontolás 
tárgyává kell lenni.

Azért kívánatos, hogy a tanácsot kérő gyer
mekek apjukkal vagy anyjukkal együtt menjenek 
s vigyék el iskolai bizonyítványukat is a •Pálya- 
választási Tanácsadó* vezetőségéhez, amely hétfőn  
a IX., Ranolder-ulca 22., kedden  a II., Margit- 
körút 21. és pénteken  a VII., Dohány utca 65. 
sz. a. levő iskolában, mindenkor délután 6—8 
óráig készségesen áll az érdeklődő közönség rendel
kezésére.

— Olaszország1 címmel jelent meg a ‘ Há
borús nagyhatalmak* című füzetsorozat negyedik 
füzete. A kis füzetben, amelyet Olaszország és 
Albánia kitűnően megrajzolt térképe díszít, Varga 
Jenő dr., a kiváló közgazdasági és külpolitikai 
iró, ismerteti sok tudással, nagy alapossággal és 
tömeges adulcsoporlosílással a modern Olasz
országot. A füzet taitalmából kiemeljük a követ
kező érdekes és tanulságos fejezeteket. Az olasz 
föld. Az olasz föld mull ja. Az új Olaszország 
megalakulása. A mai Olaszország közgazdasága.
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Olasz demokrácia, olasz osztályállam. Az olasz 
munkásság és munkásmozgalom. Az olasz kiván
dorlás. Az olasz külpolilika. Az olasz haderő és 
imperializmus.

A csinosan kiállított füzet ára 80 fillér s 
lapunk kiadóhivatalában kapható.

- Körözés. Budapest székesfőváros tanácsa 
a következő két körüzőlevelel teszi közzé: Az Ara- 
nyosgerend községben 1883-bati született, állandó 
lakással nem biró Nyamecz Karol in  napszámos 
(Miklós és Moldován Anna leánya) és a Békés 
községben 1872-ben született, állandó lakással nem 
biró Kellner Ignác nyomdász, állomásfelvigyázó 
(szülei: Gábor és Engel Eszter) illetőségének a 
megállapítása vált szükségessé. Felkérjük az összes 
hazai közigazgatási hatóságokat, hogy nevezette
ket nyomoztatni, feltalálásuk esetén a saját és 
szüleik illetőségi viszonyaira tüzetesen kihallgatni 
s a fölvett jegyzőkönyveket nekünk megküldeni 
szíveskedjenek.

— Bajorok a háborúban. A mi hadsere
günkben a magyarok, a német hadseregben a ba
jorok a legrettenthetetlenebb hősei a világháború 
véres rohamainak. A szemla íúk csodákat beszél
nek a bajorok ellenállhatatlan vitézségéről. A L án- 
dor Tivadar szerkesztésében megjelenő Nagy Há
ború most megjelent 16. füzete többek közölt hi
teles részleteket közöl a bajor katonák csodás 
harci modoráról és páratlan haditetteiről is. Az 
új füzet a nyugati harctér eseményeit írja le s 
az itt végbemenő gigászi küzdelmeket érzékelteti, 
megkapó érdekességgel. Ezt a borzalmasságában 
is fenséges színjátékot hiteles harctéri felvételek, 
művészi képek is elénk tárják, köztük két nagyobb- 
szabású műmelléklel. A Nagy Háborút az Alhe- 
naeum adja ki s egyes füzetei, 40 fillérért, lapunk 
kiadóhivatalában kaphatók.

— Hogyan lehet olcsón főzni? A felelet 
egyszerű: főzzön gázzal! A Selmecbányái légszesz
gyár a mull évben több helyen rendezett minta- 
főzést. A többek között egy 12— 15 személy szá
mára elegendő ebéd, mely állt húslevesből, 5 kg. 
marhahúsból, továbbá gombából tojással, nyárson 
sült libából, cseresznyés rétesből, egy óra és tíz 
perc alatt 1350 liter, azaz C5 fillér ára gázfogyasz
tással készült el. Ha a 33 fillérért nem gázt, ha
nem szenet veszünk, sok port. kormot, hamut, 
füstöt és bosszúságot nyelünk s emellett kevés 
kihasználható fűtőanyagot kapunk. Rendeljünk 
vagy béreljünk tehát gáztűzhelyet.

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

q

NYÍLT FÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős i szeik.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIK. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

247 5000. szám.

Hirdetmény.
A város gazdasági szakbizottságának és ta

nácsának előterjesztése a m. kir. kereskedelemügyi 
minisztérium 94300 1913. VI a. sz. rendelele alap-

Nyomalolt .

ján a fogadó, vendéglő, kávéház és kávémérési 
iparról szóló szabályrendelet kiegészítése végett.

Iparrendészeti és közegészségügyi érdekekre 
való tekintettel kimondja a közgyűlés, hogy a 
fogadó, vendéglő, kávéház és kávémérési ipar 
gyakorlásáról szóló és a 74288 1914. VI K. M. 
szám alatt jóváhagyott szabályrendeletet a követ
kező függelékkel egészíti ki:

1. A nyilvános étkezőhelyiségek (vendéglők, 
kávéházak, kávémérések stb.) tulajdonosai helyi
ségeikben a vendégek számára könnyen hozzá
férhető helyen kézmosásra használható, folyó
csappal ellátott mosdókészülékeket kötelesek fel
állítani.

2. Az alkalmazottak az evő- és ivóeszközöket 
tisztán tartoznak kezelni, kifejezetten elliltatván 
attól, hogy a poharakba, vízzel, itallal való meg
töltésükkor és a tálcákra való elhelyezésükkor 
ujjaikkal belenyúljanak.

Sztancsay Miklós
főjegyző, katonaügyi előadó.

Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 15537 
VI A. sz. Jóváhagyom, azzal, hogy az abban foglalt 
rendelkezéseknek meg nem tartása a szabály- 
rendelet 16. §-a alapjáu büntetendő.

Budapest, 1915. május hó 6-án.
A miniszter rendeletéből: 

Dr. Barthos s. k. 
miniszteri tanácsos.

5750 1915. vt. szám.

Hirdetmény
Ezennel közhírré teszem, hogy a málnaszedés 

csak 30 filléres, egy napra s egy személyre szóló 
bárca váltása mellett van megengedve. A bárcák 
Selmecbányán, a fogyasztási adóhivatalban s a 
városi erdőhivatalban, a külulcákban az illető 
erdőőröknél válthatók.

Selmecbányán, 1915. július 14-én.
H orváth Kálmán 

kir. tan , polgármester.

HIRDETÉSEK.
959.—1915/lsz. A Selmecbányái kir. járásbíróság.

Hirdetmény.
A Selmecbányái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy az állítólag elvesztett következő oki
rat Selmeci Takarékpénztár r. t. Selmecbányái 
bej. cég állal Petrásek Mária névre kiállított 
37177. sorsz. a., 67. betétkönyv 177. lapján veze
tett 183 K 52 fillér takarékbetétről szóló betét- 
könyvecske megsemmisítése iránt az eljárást özv. 
Petrásek Jánosné szül. Schmidal Mária Selmec
bányái lakos kérelmére folyamatba tette.

Ennélfogva az említett okirat birtokosát fel
hívja, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti 
Közlönyben történt harmadszori beiktatását kö
vető naptól számítolt egy év alatt az okiratot a 
bíróságnál mulassa be, mert ellenkező eselben a 
bíróság azt, a jelzett határidő letelte után, a 
folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyil
vánítani.

Selmecbányán. 1915. július 6.
Sztrehárszky s. k.

kir. járásbiró.

A Honvéd utca 57. számú (Czunna- 
féle) házban egy, háromszobából 
álló lakás, mellékhelyiségekkel, 
augusztus 1-töl kiadó. Bővebbet 

ugyanott, a háztulajdonosnál. .-. 
>erges Ágosl özv. és fia könyvnyomdájában Selmec

S te c k e n p fe rd -
lilio m te js za p p a n

B e r g m a n n  & C o .  c é g t ő l  T e t s c h e n  a  É l b e .
egyre nagyobb kodvrltségnek ős elterjedtségnek ör
vend szeplő ellen való elismert hatásánál fogva s a 
bor és szépség gondozásában való felülmulhatatlan- 
ságáért. Ezernyi elismerőlevél! Sok legnagyobb ki
tüntetés! Bevásárlásnál óvatosság! Egyeljen nyoma
tékosan a Sleckenpferd védőjegyre és a cég helye 
nevére! Darabja 1 koronáért kapható gyógyszer

tárakban, drogériákban, illatszcrUzlelekbcu stb. 
Hasonlóképen kitűnő Bergmann Maiiéra liliomkrémje, 
(80 lilléregy tubus). Kitűnő szer női kéz gondozására.
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Ha nem ehet, rosszul 
érzi magát, az orvo

silag kipróbált

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

megerősödik ismét
Éltető és üditő ha
tásuknál fogva 

meneteléseknél 
nélkülözhetetle

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

K aU ati: S S ö -
b á n . M lkovényl A. és Mar 
ffótsy J . ö rökösei gyógy 
ta ra ib a n  S e lm ecbányán  
W alko  J . K. S z e n tls t-  
vá n y l A. G ölnicbanyán.

(do ro n g ) két m é te r , h á z h o z  
s z á ll ítv a  16 K .

W e is z  A dolf Tópatak.
Mi'gmidtilliciö Joerges Á. özv. és fiánál.

Anyán 19 lő.


