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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelo

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendök.

hova az összes pénzküldemcnyek is küidendúk.

Háború és irodalom .
Kevéssel ;i háború előtt egy angol 

könyv jelent meg rólunk s megdöbbenéssel 
láthattuk belőle, milyen torzító tükörben 
szemlélt bennünket a külföld. Most már 
megismertek bennünket, de ami még fon
tosabb, megismertük önmagunkat. S ennek 
az önmegismerésnek az irodalomban az lesz 
a következménye, hogy visszatérünk önma
gunkhoz, hogy hívebben, élesebben fog 
kidomborodni a magyarságunk. Nem fogunk 
rajongani idegen hatásokért s különösen 
nem akkor, ha ezek az idegen hatások 
ellenkeznek a jellemünkkel s téves utakra 
vezetnek. Múltunk bizonyítja, hogy a ma
gyar irodalom, idegen hatások nélkül is, 
tudott nagyszerűt teremteni. A szolgáló- 
leány énekétől kezdve, melyet szent Gellert 
hallott az erdőben, csendes alkonyaikor, 
Arany Jánosig dúsan patakzott a teremtő 
erő s a magyar nyelv tudott imádkozni a

himnuszok bájos egyszerűségében, tudott 
sírni a kurucok kesergőiben, tudott dalolni, 
pajkosan enyelégni Csokonai ajkán, tudott 
ujjongani, lelkesedni Petőfi szilaj dalaiban.

Igaz, gyakran kitárta lelkét idegen 
népek irodalmának szépségei előtt is, de 
mindig a saját poraiból ébredt új életre. 
Ki tagadhatná, hogy Berzsenyi bájt és gyön
gédséget Matthissontul tanult, hogy fenséget 
és erőt Horatius ódáiból merített, mégis a 
legmagyarabb költő? Ki tagadhatná, hogy 
Petőfi, Arany, Madách hatás nélkül áll? 
Keményt emlegetik, mint olyat, aki a saját 
küzködő világába zárkózott, mégis érezzük, 
hogy regényei fölé a görög sorstragédiák 
fekete levegője nehezedik.

Mindez csak azt igazolja, hogy a ma
gyar irodalom tudott szépet, örökéletűt ma
gából is kibányászni és sohasem volt olyan 
koldús, mint a mostani, mely elveti saját 
kincseit s idegen, talmi értékek után sóhaj
tozik. Igazolja azonban azt is, hogy nem 
hányta be szemét a kívülről jövő hatás előtt 
sem, ha fejlődésének újabb és szebb irányt 
adott, lm az idegen hatás csak arra szolgált,

hogy a mi saját egyéniségünket, magyar
ságunkat élénkebben kiemelje.

A második szempont, melynek a jövő 
irodalmán meg kell érződnie: az idealizmus. 
Ez az irodalmi ideálizmus nem azt jelenti, 
hogy a földtől eltávozva, víziókon keresztül 
lássuk a világot, hanem hogy az irodalom 
hű tükre maradjon az életnek, anélkül, hogy 
a naturálizmus csupasz szókimondásába sií- 
lyedne. Aranyozza meg szépséggel az élet 
durvaságait, finomítsa meg az emberek 
szennyes indulatait, fonja a szépség suga
raiba, amit az élet, válogatás nélkül, nap
világra vet.

Hadat kell üzennie a „holnap", most 
már a „tegnap" irodalmának, mely Páriából 
hozta magával a bűnök izgalmas emlékeit, 
a beteg világnézetet, a művészetnek eddig 
nem hallott elveit; mely bántó kozmopoli- 
tizmusba merült, szidta, átkozta Magyar- 
ország „halálszagú rónáit", ahová még nem 
érkeztek el az „új csodák". Ezt a nemze
tietlen, „magyart és múltat szánva uézdelő" 
irodalmat teljesen el kell tipornunk. Nekünk 
nincs s nem lesz szükségünk arra, hogy a

Dalolj nel^em . . .
Kicsin? fiúgecskáin, jor csak az ölembe, 
Dalolj eg? nótái, szépet, szomorút,
51lk? fiaik s z á n já v a l ránk terül az este 
S  mesevirágból fon ránk koszorút.
SlolvaH, lásd, a harmat a sugáron :
3g? alszik el majd búm is csendesen . . . 
Szálljon a lelked édes zene*szárn?on,
Dalolj eg? nótát, szomorút, nekem.

Ne bánd, ha nénéd itt marad a csendbe’
S  nem szállhat dalok szárn?ain veled,
Ha tél emészt, míg itt ül az ölembe’
Gl g?ermckszívü ifjú kikelet . . .
T9ág?iam dalolni én is, ah, de vág?am 
Mlegmérhetetlen mél?re hullt velem . . . 
Szálljon a lelked édes zeno*szárn?on,
Dalolj eg? nótát, szomorút, nekem.

Tejem kiesin?, fürtös fejedre hajtva,
13alga hitem kél: hátha, hátha még 
Teléled árva, bús lelkem a dalra,
Mtel? csend honának néma rabja rég . . . 
Hátija dalod még, mint sugaras álom,
£g? pillanatra álcseng szivemen!
Szálljon a lelked édes zene-szárn?on,
Dalolj cg? nótát, szomorút, nekem.

Kriizselyi Srzsi^c.

harctéri tudósító.
— Az utolsó három nap volt a legszebb 

összes háborús utazásaim alatt, — mondta 
Stephenson, a »Pált Mail (lazetta* tudósitója. 
miközben keskenvkai imájú szalmakalapját mélyeb
ben fejére szorította. — Ilyen kedvesen, szereteire- 
méllóan még sohasem fogadlak, mint itt, Orosz
országban!

Kbben a pillanatban a gépkocsi kattogni 
kezdeti, a solTőr fürgén elfoglalta helyét és mint
egy kérdöleg hátrafordilolla fejét. Stephenson, 
búcsúzóul, barátságosan kezel szorított az orosz 
lisztekkel.

— Isten önnel, miszler Stephenson. Kiáru
lom, amit épen ebben a pillanatban közöllek 
velem a telefonon: tegnap az egyik kollégája, mr. 
Arbuthnot, a »Morning Posl« tudósítója, ugyan
arra az útra indult, amelyre most ön készül és 
valószínű, hogy valahol a csatatér szélein talál
kozik majd vele.

Még néhány rövid, szives húcsúszó, a koc^i 
ajtaja becsapódott és az automobil elrobogott 
észak felé.

Azerdő mögött, a látóhatáron, épen leáldozóban 
volt a nap. A hűvös esti levegőben fojtó füst 
terjedi szét: valahol valami épület égett.

Az országút keresztezésénél a solTőr féke
zett és figyelve hátrafordilolla fejét. A félelmetes

csendet tompa dörgés szakította meg. Az automobil 
bekanyarodott a keskenyebb útra, mely a távoli 
ágyúdörgés felé vezeteti.

Stephenson szeméhez illesztette a távcsövet 
és felnézett a levegőbe, ahonnan valami berregést 
hallott. Két léghajó közeledett gyors repüléssel. 
Most majdnem a feje fölött kóvályogtak. A fekete 
keresztek elárulták, hogy német származásúak. 
A solfőr is feltekintett, azután mosolygott és 
meggyorsította a gép menetét. A földön és a 
levegőben levő gépek közt valóságos verseny fej
lődőit ki.

Lassacskán eltűnt az egyik repülőgép az 
estalkonyalban és a másik is alig volt már lát
ható. Az automobil egy sötét erdőhöz ért.

A solTőr fordított egyet a kormányon és 
végigkocsizolt az erdő szélén, amíg végre az er
dőbe vivő országúira talált, amelybe gépét irányí
totta.

Lassankinl leszállt az est és az égen feltűnt 
a hold sarlója. Az automobd két fényszórója mint 
tüzes kígyó világított be a sötétségbe. A nagy 
csendben semmisem hallatszott, csak a gép kat
togása. mely kísértetiesen visszhangzott az erdő 
sűrűjében.

A solTőr balkezével hirtelen előremutatott 
és meglassította a kocsi menetét.

Stephenson felállt és a következő pillanat
ban a fényszórók világításánál megpillantott egy



Szajna vizéből igyunk, a naturalizmus vér
kultuszában tobzódjunk, hogy annak a vég
zetes világnézetnek hódoljunk, melynek is
tene az anyag s amely csak földi örömök 
felé irányítja az élet célját. Nincs szüksé
günk impressziónizmnsra, szimbolizmusra, 
futurizmusra. testi kultúrára. Mi nem aka
runk alvajárók, szentimentálisak lenni, ha
nem erősek, magyarok, sovének, erkölcsben 
tiszták s ami ezt veszélyeztetheti, irgalom 
nélkül ki kell pusztítanunk.

Félve néztük ezt az „új“ irodalmat, 
ezt az iszapból nőtt exotikus, sárga virágot, 
melynek buja illata olyan sokakat elhódí
tott. Indultak is a letörésére, de vagy meg
feneklettek a komolytalanságban, vagy ki
merültek a gúnyolódásban, tagadhatatlan, 
hogy a virág virult s a hívők tábora nőttön- 
nőtt. Általános volt a meggyőződés, hogy 
csak valami tisztító vihar tudná letördelni 
az irodalom otromba vadhajtásait. A vihar 
megérkezett s a viharra elnémultak a „köl
tők w. Egy-kettő dadog ugyan még, mond 
néha valamit, de nem hallgat rájuk többé 
senkisem.

Az új irodalom, a háború utáni magyar 
irodalom anyaga már készül. Ennek az iro
dalomnak a tartalma mindnyájunké lesz, 
nemcsak a degenerált szellemi epikureistáké. 
Ez az irodalom fölmelegíti majd a közös 
szenvedés és a közös diadal édességével az 
árvák és az elhagyottak szivét, puhákká 
teszi a bénák útjait, a büszkeség örömköny- 
nyeivel harmatozza be a hősök szemét s 
halhatatlanságra támasztja azokat, akik a 
hazáért ontották drága vérüket Mire a béke 
ráhajnalodik a világra s legendává foszlik 
a borzalmas valóság, a négy folyam és 
hármas bérc hónában új dalt himbál majd

emberi alakot, aki széttárt karokkal az út köze
pén állt. .

— Fékezzen! — kiáltotta a soffőr felé.
Charlev dürmögve fékezett, mire az auto

mobil még néhány méternyire előbbre robogott, 
azután prüszkölve megállt. Az idegen félreugrotl 
és mozdulatlanul álit egy fa törzse mögött.

— Mit akar:' — kiáltotta feléje Slephenson 
és revolveréi szorongatta markában.

Az idegen néhány lépési telt előre, azután 
földre rogyott az autó oldala mellett.

— Nagyságos uram, mentsen meg, — kü- 
nyörgölt az idegen, remegő hangon. — 'Vigyen 
el magával . . .

— Hóvá?
— Mindegy, bárhová . . . Csak el innen . . . 

í Időznek és ha utolérnek, elvesztem. Né/.ze, ott 
jönnek már . . . agyon akarnak lőni . . .

— - Kicsodák ?
— A kocsiban mindent elmondok, — lihegte 

az üldözött, aki kétségbeesésében, félelmében 
hirtelen fellépte a kocsi ajtaját és az autóba 
ugrott.

— Isten nevében, tehát előre, Charlev'
— De minél gyorsabban! könyörgölt 

halkan az idegen.
Az autó tovább robogott.
Stephenson. aki még mindig kézben lartotta

a szellő: a vérrel öntözött mezőkre újra 
visszatér a tavasz, az új magyar irodalom 
tavasza.

Tájékoztató.
A háborús viszonyok szolgálhatnak magya

rázatul, hogy nap-nap után jelennek meg fontos 
rendeleiek, amelyek gyakran kiegészítésre, vagy 
legalább is magyarázatra szorulnak.

Leginkább a közélelmezés terén kergetik és 
váltogatják egymást a kormányrendeletek, úgyhogy 
ma már közélelmezési speciálislának kell lennie, 
hogy bennük teljesen el tudjon igazodni.

Ebben a rendelejtömkelegben hivatott kellő 
útmutatást nyújtani az a belügyminiszteri tájékoz
tatórendelet. amely holnap jelenik meg.

A rendelet lényege löbb vonásokban — ille
tékes helyen szerzett értesülésünk szerint • a kö
vetkező:

Az idei gabonatermés zár alá vétetvén, a 
fogyasztóközönséghez való juttatásáról a szabad
kereskedelem helyett a hatóságoknak kell gondos
kodniuk olt, ahol szükséges.

A hatósági gabonaszerzés azonban, ha a la
kosság részére szükséges nagymennyiségű gabona 
bevásárlását, elszállítását, megőrüllelésél, gondo
zását, szétosztását stb. tekintjük, nemcsak nagy 
feladatot és felelősséget ró a hatóságokra, de 
amellett nagy kockázattal is jár. Valamely fontos 
esemény bekövetkezle (pl. külföldi gabona beüzön- 
lése, a háborús állapotok megszűnése) ugyanis 
nagy árleszállító hatással lehet a gabona áraira 
s ez esetben az a hatóság, amely ennek a körül
ménynek a figyelmen kívül hagyásával gondos
kodott ;i lakosság szükségletéről, jelentékeny anyagi 
veszteségnek lehet kitéve. Ez a körülmény teljesen 
igazolja a belügyminiszter ama intenciójának a 
a helyességét, hogy t. i. a hatóságok oda töreked
jenek, hogy lakosaik maguk lássák el háztartá
saikat a szükséges gabonakészlettel.

Igaz azonban, hogy a nagyobb, főleg ipari 
városok lakossága — a saját törvényhatóságaik 
területére lévén szorítva ennek az intenciónak 
csak nagyon csekély részben felelhet meg. Viszont 
a lakosság egy része, amennyiben valamely ipar-
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a revolveréi, gyanús lekinteliel szemlélte az 
idegent és röviden kérdezte:

— Miért üldözik azok az emberek?
Az idegen lehunyta szeméi s halk sóhajtással 

hátradőlt az ülésben.
— Azzal gyanúsítanak, hogy jeleket adtain 

a németeknek. De esküszöm önnek, hogy ártatlan 
vagyok. Persze, azok nem sokat törődnek vele 
A mai mozgalmas időben a gyanú halvány ár
nyéka is elegendő) arra. hogy valakinek golyót rö
pítsenek az agyába.

A távolból lövés irányult feléjük.
Slephenson hátrafordult és látta, hogy auto

mobilon két ember hajszolja őket és meglehetős 
közelségbe jutottak.

— Megálljalok! — harsogott ál egy hang a 
néma éjszakán.

— Gyorsítsd menetünket, Charlcy. - biz
tatta Slephenson a soffőrt.

— Már bekapcsoltam a legnagyobb sebes
séget, — válaszolta a solfőr. - A motor már 
többet el nem bir.

Egymásután újabb két lövés dördült el és 
az egyik golyó mélyen befúródolt az úlszélén álló 
fa törzsébe.

Az idegen fogai vacoglak a halálos félelemtől.
— Vége . . minden hiábavaló, — lihegte 

kétségbeesetten.
I'jabb harsány kiállás és még egy lövés

telepnél, közlekedési és egyéb vállalatnál, fogyasz
tási szövetkezetnél, vagy egyéb közinlézetnél ér
dekelt. ezeknek az útján látja el magát gabonával.

Ha már most a városi lakosság közül, aki 
csak teheti, megragadja a neki kínálkozó alkalmat 
a beszerzésre s csak azokról kell a hatóságnak 
gondoskodni, akik semmiféle vonatkozásban nin
csenek a bevásárlásra jogosult vállalatokkal és 
intézetekkel, vagy akik kellő tőke híján az évi, 
vagy legalább is hosszú időre szóló beszerzésre 
anyagi erő híján képtelenek, akkor a hatósági 
kockázat a lehető legkisebb mértékre szorítkozik.

A városok tehát különösen azt tartják szem 
előtt, hogy a hatósági a  szorulók száma s így az 
ezek részére szükséges gabona mennyisége minél 
kevesebb legyen.

Ezeknek a szükségletéről azután a város 
volna hivatva gondoskodni.

Még az így mutatkozó szükségletről való 
gondoskodás is nagy befektetést, munkát és kocká
zatot igényel. Hogy már most ez a kockázat minél 
kisebb legyen, illetőleg, hogy a város minél bizto
sabban tudhassa azt a mennyiségei, amit be kell 
szereznie, ennek kipuhalolására legcélszerűbb volna 
alkalmas módon felhívni a közönséget, hogy záros 
határidőig jelentse be a hatóságnál azt a gabona- 
mennyiségei, amire szüksége van s amire a ható
sági közvetítést igénybe akarja venni. Arra kell 
azután a hatóságnak törekednie, hogy. ennek a 
mennyiségnek a várostól való átvételére a jelent
kezők garanciát is vállaljanak.

így tájékozódván a város a szükségletről, 
ehhez a mennyiséghez hozzá kell még adni bizo
nyos százalékot tartalékkészletként s csak az így 
mutatkozó mennyiség beszerzéséről kell csupán 
gondoskodnia.

Ennek a tartalékkészletnek hozzászámítsa 
azért kell, hogy pótolható legyen a beszerzett 
készletnek az a része, ami esetleg megsemmisül 
vagy elromlik.

A pékeknek, cukrászoknak és vendéglősüknek 
szükséges gabona hatósági beszerzéséről külön ren
deletben fog a miniszter intézkedni.

A hatósági gabona beszerzése már most 
kétféleképen történhetik. Vagy megbízza a város 
a Haditerménv-Részvénytársaságol, vagy pedig 
maga, illetőleg megbízottja, (hatósági közege) vagy 
ügynöke útján gondoskodik a füldmívelésügyi mi
niszter állal kijelölt területen a bevásárlásról.

1915. augusztus 8.

hangzott el. A következő pillanatban a gép kat
togása megszűnt és az automobil hirtelen megállt.

— Mit jelentsen ez, Cliarley ? - -  kérdezte.
— Bocsánat, uram, de arra nem szerződtem, 

hogy agyonlüvessem magamat. Sokkal tüubre 
becsülöm az édesanyám fiát . .  .

Alig fejezte be szavait, mikor a másik kocsi 
közelükbe ért és két marcona orosz katona ugrott 
ki belőle.

— Gyere le a kocsiról, áruló! — kiáltotta 
' az egyik.

Az idegen könyörögve emelte kezét a ludó- 
1 siló felé.

— Mit akartok ettől az embertől? — kér
dezte Slephenson.

— Jeleket adott a németeknek a hitvány kém! 
i — Hazudik! — kiáltotta kétségbeesetten a

vádlott
— Es parancsunk az, hogy lőjjük agyon, 

bárhol találjuk!
A kél katona lövésre szegezte fegyverét, 

miié az idegen reszketve kiszállt az autóból. 
Megkötözték kezét és közrefogták. Slephenson 
egy pillanatig elgondolkozott, majd igy szólt:

— Adok ezer rubelt, ha szabadon bocsát-
- jálok!

A kél katona egymásra nézett.
— Nem tehetjük, uram ' — válaszolta vég

re az egyik. — Teljesíteni kell kötelességünket



A megvásárolt gabona őröllelése ugyanazon 
a módon történhetik, mint eddig, I. i. a város az 
őrlésre valamely malommal szerződik.

A gabona beszerzési árára vonatkozólag a 
belügyminiszter tájékoztatni kívánván a városokat, 
a Haditermény- Részvénytársaságtól árajánlatot 
szerez be, azt a városokkal közli, hogy azután 
ezek összehasonlítási tehessenek a megbízottjaik 
vagy ügynökeik által kipuhatolt árajánlattal s meg
bírálhassák, hogy a kettő közül melyik az elő
nyösebb.

Reméljük, hogy a belügyminiszternek most 
kibocsátandó rendelete tisztázni fogja a helyzetet 
s útmutatása szerint a városok a leghelyesebben 
felelnek meg annak a feladatnak, ami a lakosság 
gabonaszükséglelének az ellátása körül reájuk hárul.

Várhidy Lajos.

1915. augusztus 8.

Nők a közigazgatásban.
A háború, a szükség és a kölelességérzct 

gyönyörűen megszervezte a magyar nők önkéntes 
légióját a közigazgatás mindenféle feladatai szá
mára. Jut belőlük a közjótékonyságnak, köz- 
egészségügynek, köztisztaságnak, közlekedésügynek, 
sőt a szorosan adminisztratív közigazgatási mun
kának is. Régi, szép, magyar női erény, hogy 
amikor a férfikéz fegyvert forgat a harcmezőn, 
az anyákban, feleségekben és leányokban egy
szerre férfiassá válik a lélek itthon.

Felejthetetlen kép jut eszembe a háború 
elejéről. Egy dunántúli garasos magyar faluban 
az éppen olt üdülő városi leányok jártak házról- 
házra összegyűjteni a falu adományait - tollat, 
vánkost, miegymást — a magyar vöröskereszt 
számára. Rekopogtak minden hajlékba, de ha nem 
kopoglak volna is, hívták volna őket befelé, min
denki részt akart venni áldott sebesülljeink nyu
godt álmának megszerzésében. Ki-ki odaadta, 
amije volt. akadt, aki gyermeke pólyájából szedte 
ki a tollal, csakhogy adhasson valamit. Láttam 
öreg, küzküdö özvegyei, aki egyetlen koroná
jáért boldog izgalommal vásárolt össze hirtelen 
egy kis pelyhel, hogy, mire a leányok önkéntes 
csapata viskójához ér, ő is készen várhassa a 
gyűjtőket néhány maroknyi áldozatával. Minden 
lelkesítő szónoklatnál hódítóbb erő volt a - -  
máskor bizony kényeskedő — leányok komoly,

— Adok ezerölszáz rubelt . .  .
A két katona ismét egymásra nézett és 

csaknem egyidejűleg dörmöglék.
— Ezerötszáz rubel? Ez már valami. Az 

angol tudósító cinikus hidegvérrel elővette pénz
tárcáját és csábítóan fitogtatta ujjai közt a bank
jegyeket.

— Hát . .  . vigyen az ördög! Fuss, amerre 
látsz! — mondta az egyik katona és nagyot rú
gott a szerencsétlen idegenen, aki a következő 
pillanatban egy ugrással eltűnt a sűrű erdő sö
tétségében.

Az orosz katonák átvették a pénzt, némán 
szalutállak, azután felüllek az autóba és elro
bogtak.

Stephenson megvető, gúnyos mosolygással 
nézett utánuk.

— Ilyenek a mi hű szövetségeseink! — 
dörmögte magában bosszankodva

A következő estén Stephenson már a tábor
tűz mellett hevert kollégájával, mr. Arbulhnollal, 
a »Morning Rost* tudósítójával és elmondván 
neki háborús élményeit, beszédét igy fejezte be:

— Tegnap pedig megmentettem egy szegény 
ördög életét.

I szerény, férfias fellépésében. Az ajándékok össze
gyűjtése után megvásárolták a párnák elkészíté- 

I séhez szükséges vásznakat s elfelejtve a nyaraló 
j  élet minden szórakozását, összeültek egy kertben 

s alkonyaira az utolsó szál pehely is párnává 
vált serény ujjaik alatt, éjfélkor pedig óriási zsákok 
indultak útnak a falu adományával a főváros felé.

Ezt csinálták a háború legelején a magyar 
leányok országszerte. Már akkor látnivaló volt, 
hogy egy második hadsereg szerveződik itt. Azóta 
nagy kerékkel fordult a háború sorsa. A feladatok 
megsokszorozódlak, megnőttek. És a feladatokkal 

| együtt nőtt és szerveződött ez a második itthoni 
hadsereg. A háborús közegészségügy egész zászló
aljakat teremtett magának belőlük. A kórházakban 
mindenütt a nőké a munka dandárja. A póstai 

j szolgálatban, a mogcsökkenl férfilétszám mellett, 
imponálóan megnövekedőit a nők fontossága. Nem 
egy közülük hősi módon állta meg a helyéi akkor 
is, mikor a munkája szintere hirtelen harctérré 
változott.

A fővárosban a közlekedést lehetetlen volna 
nélkülük lebonyolítani. A villamos-kalauzok nagy 
része nő és már be is bizonyították, hogy rájuk 
lehet bízni a férjük felelősséggelteljes, lárasztó 
munkáját. Már vannak női utcaseprők, sőt 
mint legújabban olvassuk — már olyan leány is 
akadt, aki hadbavonull apja és katona-segédei he
lyett a kéményseprés kormos munkáját látja el.

Csak éppen érinteni óhajtottuk annak a 
széles feladatkörnek pontjait, amelyben a nők a 
háború alatt elhelyezkedtek s elhelyezkedhetnek. 
El nem lehel ma már sorolni azokat a posztokat, 
amelyeken nők állanak — ha kell — a férfiak 
helyeit. Mindenki, akire szükség van s akit meg
mozgat a kötelességérzeto, megtalálja a maga 
helyét a sok feladat valamelyik őrhelyén.

Tudjuk — és mérhetetlenül büszkék vagyunk 
reá, — hogy a községházak jegyzői irodáiban 
számtalan helyen női kezek szántanak a hivatalos 
papirosokon. A jegyzők feleségei, leányai látnak 
neki a felszaporodott munkának. A falu gondjai 
ezekben a lisztes szobákban gyűllek és oszollak 
mindig, de most minden gond érzékenyebb, parazsak 
fölött állnak az akták, tűkön a kérelmezők, mindent 
rögtön kell elintézni s ezt a felhalmozódott há
borús munkát házi munkájává teszi a jegyzői 
lakás háziasszonya és házikisasszonya. Különösen, 
ahol a jegyző, vagy a segédje hadbavonull.

A régi magyar asszonyok és leányok tradi-
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— Hogyan ? — kérdezte kíváncsian Ar- 
buthnot.

— Mikor a sötét erdőn álroboglunk, egy 
kitárt kezű ember állta hirtelen utunkat és könyör- 
güll, hogy vigyük magunkkal, mert üldözik . . .

— Bocsánat, hogy félbeszakilom, kolléga 
úr, — de ugy-e, azt akarta mondani, hogy az 
erdőben egy autó tűnt fel, amelyben két orosz 
katona ült?

— Igen, de honnan tudja ezt, kolléga ur?
— Es miután ön ezer rubelt fizetett, az 

állítólagos kémet futni engedték?
— Ezerölszáz rubelt fizettem . .  .
— Akkor ötszáz rubellel megcsalták . . .  én 

olcsóbban menekültem, mert nekem a gaz tréfa 
csak ezer rubelbe került. Tudnia kell ugyanis, 
hogy ezt a történetet tegnapelőtt magam is át
éltem! . . .  A kél tudósító egy pillanatig bámulva 
meredt egymásra, azután hangosan felkacaglak 
és kezet nyújtottak egymásnak . . .

A háborúnak is megvan a maga keserű 
humora! . . .

eió t látjuk új életre kelni s megerősödik szép 
hitünk önmagunkban. Kimerülhetellen erő fészkel 
abl an a nemzetben, amelynek ilyen asszonyai 
vai nak. H. A.

J-l I F  E  K .
■̂a9yar* nők a békééit.

Szinte megillelődéssel vesszük kezünkbe a tollal, 
midőn arról teszünk jelentést, hogy a mi m a
gyar asszonyaink törekvése nem merül ki az 
ápolás és jótékonykodás másodrangú s csak 
a meglevő sebeket kötöző munkájában, ha
nem. öntudatra és felelősségérzetre ébredve, 
magán a baj gyökerén kíván kötelességtudóm) 
dolgozni.

Tudvalevőleg nálunk is megalakult 'az Állandó 
Béke Magyar Bizottsága, melyhez bizalommal 
várjuk minden lelkiismeretes magyar asszony 
csatlakozását.

Bármennyire méltányoljuk is azt az önfeláldozó, 
szamaritánus munkál, melyet a főrangú vi
lágtól kezdve egészen a legalsó rétegekig vé
gez ma minden igaz honleány, érezzük, hogy 
elérkezett az idő a  gyökeres és alapvető 
asszonvi munkára ! A mi ápolásunk, sebkö- 
tér.ünk és jótékonykodásunk magában véve 
még egyetlen egy felebarátot som ment meg- 
a halál torkából és még kevésbbé akadá
lyozza meg a jövendő vérfürdőjét.

Már pedig korunk egyik legnagyobb humanistája 
és szónoka Írásban és beszédben fanatikusan 
hirdeti, hogy a legjóhiszeműbb és legbuzgóbb 
munka sem igazán embermenlő cselekedet, 
ha egyúttal nem a fejlettebb jövőt szolgálja! 

íme, ennek a rettenetes világháborúnak kelleti 
jönnie, hogy megkínzott és összezúzott lelkű 
asszonyaink tömegesen megérezzék ezért a 
jövendőért folytatott komoly és célhoz vezető 
munka hiányát az egész világon! Belátták, 
hogy immár a nagy fele emberiségei képvi
selő női tábor r.em nézheti passzív magatar
tással a világ vérben gázoló »haladás*-ál, 
nem töltheti idejét pusztán házidolgokkal vagy 
az emberiség nagy és égbekiáltó sebeinek 
aprólékos kezelésével és foltozásával, hanem, 
bármilyen vád, kigúnyolás vagy félreértés 
ellenére is, minden erejét és talentumát iga
zán a közjóért áldozza

H )gy ezúttal csak a bennünket legérzékenyebben 
érintő meggondolatlan vádra feleljen: mi, ma
gyar asszonyok, nem »hazafia Hanságból* kí
vánunk lelkünk egész erejével, szivünk leg
melegebb érzésével az emberiség egyetemes 
békéjéért dolgozni, hanem mert öszlönsze- 
rűen érezzük, hogy magyar hazánk is csak 
akkor lehel igazán nagy és igazi kullúror- 
szág, akkor várhatjuk reá Istennek megérde
melt áldását és igazságos Ítéletét, ha, áthatva 
a testvériség krisztusi gondolatától, az egye
temes békéért való kultúrháborúra fordítja 
összes harci erejét.

Mikor mi ezt az egész emberiség boldog Húsára 
célzó ideális eszmét hirdetjük, -  melyet úgy 
szeretnek a felületesen gondolkodó emberek 
nemzetellenes eszmének nevezni — akkor mi 
szent meggyőződéssel érezzük, hogy elsősor
ban' szeretett hazánk emelésén, sőt felma- 
gaszlosulásán dolgozunk!

Vaj on ki merné félteni nemzetét legelső példa
adónk: Jézus Krisztus m inden emberi bol
dogítani kívánó, testvériséget hirdető tanaitól?! 
Ki merné bizalmatlanul hallgatni az evan
gélium szavait s félteni tőle a nemzeti érzést ?! 

S vájjon a mi béketörekvésünk nem evangéliumi 
programm-e, mely csak újjászületést eredmé
nyezhet minden irányban ? '

Nyugodt lelkiismerettel, sőt jóleső áhítattal berni
jük k: tehát hófehér zászlóinkat, melyek

3



S E L M E C R A N Y A I H Í R L A P 1915. augusztus 8.

szimbuUúl.i k az összes színek együttes vol- 
lát, vngy'n i mi esetünkben m inden nemzet 
érdekel.

Nemrég oiv’nsL'! i gyik ismeri napilapunkban, hogy 
a magyar nemzet egy a nobilílás fogalmá
val! Nos h i lehet-e nagyobb nobilílás a vi
lágon, min testvérgyilkolás ellen irányuló 
köteles 1 ü T lem ' ?

jmgyar társad? !u unkbau való rendíthetetlen hit
tel várjuk n. Állandó Hóke Magyar Bizott
ságához való tömeges és lelkes csatlakozást. 
K,. a Lózüilsag arra lesz hivatva, hogy a ha
talmak körű' ti hivatalos békelárgyalások al
kalmával 'iO hivatalos képviselőt és 10 helyet
test küldjön a hely színére, az egész világ 
asszonyai na olt tartandó kongresszusára, 
melynek feladata a békelárgyalásokat az 
állandó léke érdekében befolyásolni.

KöztfJ'áiés. Selmec- és Bélabánya szab. 
kir. bányaváros ‘ irvényhalósági bizottsága augusz
tus havi rendes özgyülését, Ivánka István  főis
pán elnöklésével folyó hó 10-én, kedden délután 
3 órakor fogja a városháza tanácstermében meg
tartani.

Míniszfőri köszönet. A m. kir. vallás- 
és közoktatásiig; i miniszter Vas Antal dr. nyu- 
galmazottálíami nmnáziumiigazgatónak. Ilappens- 
berger Vilmos Kegyesrendi nyug. igazgatónak és ! 
Miklósy Zoltán dr. városi főlevéltárosnak, a Sel
mecbányái kir. k íth. főgimnáziumban a mull, há- 
borús tanév! >on végzett önkéntes tanításukért, kö
szönetét fejezte ki.

A vári si múzeum bezárása. A városi 
múzeumot, egy tűzfal fenyegető omlása miatt, be
zárták s csal: az építkezés befejeztével nyitják 
meg újra.

Katón li kinevezés. Őfelsége, a király, 
Galantlia d iss f  bányamérnökül, az 5 várlüzér- 
ezred tarialéko hadnagyát és Iliteké Kálmánt. 
a zólyombrézói állami vasgyár mérnökét, a 18. 
tábori tüzérezii.d tartalékos hadnagyát, tartalékos j 
főhadnagyokká nevezte ki

Tanárt áthelyezés. A vallás- és közok
tatásügyi m. kir. miniszter Szentiványi Albert j 
kürmücbányai állami főreáliskolai rendes tanárt , 
a brassói állar.i főreáliskolához helyezte át.

— Kinevezés a dohánygyárakban. A m. 
kir. dohányjöve.léki központi igazgató Pólón y i  Bé
lát, a Selmecbányái lic. főgimnázium volt növen
dékét, a szóm linóki dohánygyárhoz dohánvjöve- 
déki segédtiszt é, Ács Iván  Selmecbányái díjtalan 
dohány jövedék i gyakornokot pedig ideiglenes mi
nőségű segély díjas gyakornokká nevezte ki.

Közigazgatási bizottsági gyűlés. Sel
mec- és F.élat anya szab. kir. bányaváros közigaz
gatási bizottsága augusztus havi rendes ülését, 
Ivánka István főispán elnöklésével, folyó hó 11-én, 
szerdán reggel 9 órakor fogja a városháza tanács
termében met tartani.

Hősi halál. Lapunk mull számában, hely- 
!• len iiiformá dó alapján, azt írluk, hogy Dippold 
Béla bányamérnök, a Selmecbányái m. kir. bá
nyászati és / re.észeli főiskola erőműtani tanszé
kének volt ti n. rsegéde, az északi harctéren hősi 
halált halt. /  i; jtold mérnök Kövest Antal lőis- 
kolai tanárnrk Augusztus 1-ről keltezett levelében 
azt írja. hogy 'Temesváron van, kórházban ápol
jál; s hegy, i lulvizsgálat útján, valószínűleg sza
badságolják.

7fz!iefult líceumi tanuló. Tereit József, 
a sehiocl.'án <■! líceumi főgimnázium VI. osztá
lyának lanti! Vj •, folyó hó 2-án, fürdés közben, a 
kohói ft ;ső t óba fulladt. A szorgalmas, kiváló la- 
nuh‘ te.netéu: folyó hó 4-én. délután 4 órakor 
volt, a he. í •gimnázium tanári karának, helybeli 
lanuió-.fji sá; j  mk és nagyszámú közönségnek a 
ré-zvét v 've , A sírnál Vitális Sándor  VI. o. t. 
inon dót'. m< g taló búcsúztatót.

Ál uyezés és megbízás. A in. kir. pénz- 
űg’ min szí?) Bernhard Arnold  körmöcbányai

pénzügyi számtanácsost, számvevőségi főnököt 
Kolozsvárra helyezte át s a kutató bányahivalal 
mellé rendelt számvevőség főnöki leendőivel bízta 
meg. — Schoeller Lajos körmöcbányai pénzügyi 
számvizsgálót ideiglenesen megbízta a körmöcbá- 
nyai pénzverőhivalal mellé rendelt számvevőség 
főnöki leendőinek az ellátásával.

Hazatias felvonulás Selm ecbányán. 
Varsó és Ivangorod bevétele alkalmából Selmec
bánya közönsége fellobogózla a várost s folyó hó
6-án, este hal órakor hazafias, zenés fölvonulási 
rendezett. A Szentháromságtéren Budin Elemér 
kir. közjegyző szólott a közönséghez, a Honvéd
szobor előtt pedig Zólomy Im re tb. városi taná
csos, erdőmesler méltatta a szövetségesek dicső 
fegyvertényeit s fejtegette a kél vár elfoglalásának 
várható következményeit. A felvonulás rendezése 
körül Székely Vilmos bányatanácsos, bányász- 
iskolái igazgatótanár fejlett ki nagy tevékenységei.

— Segítöakció. A hadbavonult Selmecbá
nyái katonák visszamaradt családtagjainak a se
gítésére szánt alapba az elmúlt héten Jierrmann 
Miksa 50 K-t, Millenovich Ferenc p  K-t adomá
nyozóit.

Halálozás. Darvas Ferenc államvasúti 
pályafelvigyázó folyó hó 3-án, életének 43-ik évé
ben, Selmecbányán meghall. Holttestét Körmöc
bányára szállították s folyó hó 5-én helyezték örök 
nyugalomra.

— Jótékonycélú  m űkedvelő-előadás. A
Selmecbányái kir. kath. főgimnázium és a líceumi 
főgimnázium helybeli növendékei holnap d. u. 2 
órakor, az új líceumi épületben, a Vöröskereszt- 
egylet Selmecbányái választmánya és a Selmec
bányái elesettek özvegyei és árvái javára, ifjúsági 
műkedvelő színielőadást rendeznek. A jólékonycélú 
előadást a közönség szíves ügyeimébe és meleg 
pártfogásába ajánljuk.

— Eljegyzés. Strausz Lajos slubnv a für
dői gyógyszerész eljegyezte Birseid Alicel Selmec
bányán.

Fogorvos Selm ecbányán. Kem ény Ede 
áll. vizsgázott fogtechnikus, Kalinovszky dr. fog
orvos társa, hétfőn és kedden a Szlankay-féle 
házban (felsőgyógyszcrlár) rendel.

— Halálozás. Pokorny József nyug. in. kir. 
bányaművezető folyó hó 5-én, életének 57-ik évé
ben, Selmecbányán elhunyt.

-  Selm ecbánya 1915. jú lius havi húsfo
gyasztása. Selmec- és Bélabánya szab. kir. bá
nyaváros küzvágóhidjain folyó év július havában 
leváglak 37 szarvasmarhát. 89 juhot, 41 sertést, 
55 borjút és (1 kecskéi. Levágott állapotban be
hoztak I szarvasmarhái, 19 borjút és 28 sertést. 
Elkoboztak ö szennyezett és 3 férges tüdőt, 5 gü- 
mőkóros, 8 métely kóros májat és egy egész szarvas- 
marhái.

— Adományok a V öröskeresztegylet ja 
vára . A Vöröskeresztegylet Selmecbányái választ
mánya javára az elmúlt héten a következők ada
koztak: dr. Fodor Lászlódé 5 K-t, özv. Slöhr Je
nődé 3 K t, N. N. 2 K-t, a lic. főgimnázium ta
nulói (Térén József koszorú fölöslegéből) 8‘78 K-t. 
A szíves adományokat hálásan köszöni a választ
mány elnöksége.

Adományok a kórházaknak . A Vörös
keresztegylet selmecbányai szükségkórházainak, 
a sebesült és beteg katonák számára, az elmúlt 
héten adományozott: Fischer Samuné 3 üveg bort, 
Jankó Sándornó 10 tököt, a Selmecbányái Ka
szinó 12 csomag játékkártyát, Schimkó Jánosné 
2 kalácsot, Antosik András 5 I. tejel, Kusik Já
nosné 1 1. tejet, Florek András 1 1. tejet, Révay 
Adolfné 12 1. tejel, Goldfusz Mihályné 14 1. tejet, 
Szerilislványi Gyuláné 7 1. tejet. Richler Fanny 
lépési, köpőcsészét, Szlankay Ferencné 1 pár 
vászonfélcipőt, Tomasovszky Lajosné 200 darab 
cigarettái.

A városi kórháznak: Hodrusbánya lakos
sága 2 hektoliter málnát, özv. Hrenkó Imréné 2

K-l, Xvobny Jánosné 50 f-t, Szkladányi Ferenc 
3 kg. mézet, Küvosi Antal 100 cigarettát.

Bélabá n yá ró l: Lalik Pál 5, Poldauf Lajos 
3, Antosik György, Sz.lrelecz György, Florek Mi
hály, Laube István, Fraj János, Lumnitzer Mihály, 
Z-atykó Mihály, Fraj Pál, Florek Zsuzsi, Kapuszla 
József, Jaskó János, Slubnya Márton, Schneider 
József. Lupták János, Lupták András 1 — 11. tejet.

Bélabánya lakossága a kórházaknak 22590 
kg. málnát adományozott. Az adományt Floch 
Géza szállíttatta be Selmecbányára.

A búzaliszt, rozsliszt stb . maximális 
ára , A in. kir. kormány újabb rendeleté értel
mében Selmec- és Bélabánya törvényhatósági jog
gal felruházott szab. kir. bányavárosban a finom 
lésztaliszl és dara maximális ára 78 K. a főző- 
liszlé 60 K, a kenyérliszté 4224 K, a korpáé és 
mindennemű őrlési hulladéké 18 K, a rozsliszté 
42'86 K, a korpáé és mindennemű őrlési hulla
déké 18 K.

Tilos a*kivándorIás. A miniszterelnök 
rendeletül adott ki, melyben a kormány a had
köteles és hadiszolgál tatásra köteles féríiak kiván
dorlását. 19 5. július 27-től kezdődően, a magyar 
szent korona országainak területéről további egy 
évre megtiltotta.

— Küzdelem a  kém ek ellen. A Nagy Há
ború című munka most megjelent 19. füzete hi
telesen föltárja a nagy orosz előrenyomulás tör
ténetét, amely tudvalévőén nem kevesebb, mint 
tizenegy irányból történt s melynek nagy segít
ségére volt a kitűnően kiépített kőmhálózal. Az 
új füzet tanulságos tartalma bizonyára még több 
barátot szerez a népszerű munkának, amelyet a 
nagyközönség részére elismert katonai írók írnak. 
Ezt a füzetet is számos illusztráció díszíti. Ára 
40 fillér s lapunk kiadóhivatalában kapható.

— Jaurésnek , a világháború első és talán 
legnagyobb áldozatának állít, halála évfordulója 
alkalmával, irodalmi emléket Kunfi Zsigmond- 
nak  most megjelent „Janrés, az emberiség és 
szocializmus nagy halottja“ című, ízléses kiállí
tású, tartalmas füzete. A magyar szocialista párt 
ismeri írója nagy vonásokban megrajzolja J-aurés 
tüneményes pályáját, különösen megvilágítva Jau- 
résnek a francia-orosz szövetséghez és a nem
zetközi béke kérdéseivel szemben való viszonyát. 
A füzetei Jaurésnek kitűnően sikerült arcképe dí
szíti. A könyv lapunk kiadóhivatalában kapható.

B akabánya község adom ányai a hegy
bányai katonai üdülő telepnek. A hegybányai 
katonai üdülőtelep szám ára Bakabánya községből 
a következők adományozlak: Hicz Pálné lekvárt, 
burgonyát, 1 K-l, Hicz István GO f-t, Hicz János 
1 kenyeret. Hegedűs Károly 1 inget, 2 törlőt, 1 
alsónadrágot, Herschel Sándorné '/•> kg. babot, 
zöldséget, Hlaska János 1 K-t, Hlaska Dániel 1 
K-t, Hlaska János 5 K-t, Hlaska Mihály 1 K-l. 
llleskó Jánosné burgonyát, karalábét, 30 tojást, 
5 inget, 3 K-t, Hlaska György zöldbabot, zöldsé
get. Hlaska Pál burgonyát, 1 K-t, Ifraskó Dániel
1 K-t, Hraskó Samu 1 K-t. Hraskó János 1 k 
nyeret, Ilrúz Kalarina 2 K-l, llrúz Samuné zöld
séget, 7 , kg. rizst, 10 tojást, 2 inget, 2 törlőru
hái, I K-l, Hrúz János zöldbabot, zöldséget, llrúz 
Kalarina hagymát, 3 inget, 3 nadrágot, 4 K-l 
Hruskovics István 2 K-t, Hruskovics Sarolta 1 
K-l, Hruskovics Pál zöldséget, burgonyát, 1 K-l, 
Hruskovics Anna babot, burgonyái, 230 K-t. 
Hruskovics Samu babot, burgonyát, Hruskovics 
Mária 40 f-t, Hruskovics János 2 K-t, Hruskovics 
Mihály 20 f-t, Hruskovics Antal 1 K-t, Hrncsiar 
György zöldséget, túrót, inget, alsónadrágot, 2 K-t, 
Hrerjak Jánosné hagymát, Ilornyák Márton 80 
f-t, Homola József 50 f-t, Horoska Samuné lek
várt, babot, lloloska Samuné babot, burgonyát, 
karalábéi, Hrncsiar György 1 kenyeret, 2 K-l, 
lloluby Adolf 10 K-t, Ivanovics Anna 1 kenyerei,
2 törülközőt, Ivanovics József zöldbabot, füstölt- 
húst, Izrael Pálné zöldséget, uborkát, inget, nad-
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ragot, lekvárt, 1 K-t, Izrael Dánielné lekvárt, Iz
rael Jánosné lekvárt, málnaszörpül. 2 K-t, Ja- 
kucs János 80 f-t. Jelen Pálné babot, uborkát, 
Jagoda Samu 50 f-l. Kajplik Józsefné 20 f-t, K i
zár János 1 K-t, Knepka Józsefné zöldséget, bur
gonyát, Klinkó Jánosné zöldbabot, Klinkó Dánielné
1 kenyeret, Klinkó Ferenc 5 kg. lisztet, Klinkó 
Samuné 2 K-t. Keviczky Vilmos 20 K-t, Reviczky 
Samu lekvárt, babot, kenyeret, 2 K-t, özv. Ke
viczky Adolfné P/s kg. szalonnál, 1 K-t, Kiszu- 
csan János 1-20 K-t, Kováesik Samu 3 K-t. Kő
váraik Samu 1 K-t, Kováesik Katalin 3 K-t, Ko- 
vácsik János 2 kg. babot, 2 kg. rizst, 2 K-t, Ko- 
vácsik Jánosné 1 K-t, Kováesik János zöldséget, 
babot, borsót, 2 K-t, Kováesik Samu zöldséget, 
babot, 2 K-t, Kováesik Pálné zöldséget, burgonyát, 
karalábéi, tököl, 3 K-t, Kovács Judit 3 K-t, Ko
vács Mihály né 20 f-l, Kovács Antal 10 f-l, Ko
vács J. zöldségei. 2 0 f-l. Kovács Anna 1 K-t, Kor- 
bela Samu 2 kg. lisztet, 5 kg. babot, 2 K-t, Ko- 
larik Mihály 1 K-l, Korbale Mártonná 7- kg- lisz- 
tét, burgonyát, 4 inget, 60 f-t, Korbela János 1 
K-t, Karafa András I K-t, Kocsis József 1 K-l, 
Korgyela János 60 f l, Kokavec Mária 60 f-t, Ko- 
ralevszkv Dániel lisztet, tojást, lekvárt, burgonyát,
2 K-t. Korbela Pál burgonyát, karalábét, Kohd- 
jera János babot, burgonyái, Kocsnekné lekvárt, 
zöldséget, Krubucsik Mihály 1 K-t, Krubusik Já
nosné 60 f-t. Kedrbányi 20 f-t. Krump Pálné 1 
K-t. id. Krump Dániel 4 kg. túrót, 4 kg. zsírt, 
dohányt. 1 K-t, özv. Kruppa Sándorné babot, zöld
séget, 2 törülközőt, Krump Jánosné zöldséget, 
burgonyát, 2 K-l, Krizsan Eszter 1 K-t, Krkos 
Mária 30 f-t, Kraies Mihály 2 K-t, Králik Já
nosné 1 K-t, Králik Samuné 8 kg. lisztet, ciga
rettát, 1 kenyeret, Krizsan Jánosné mézel, do
hányt, l kenyeret, Králik Pál burgonyát, Králik 
Mária zöldséget, tököt, Kraies Sándor 1 K-t, Ka- 
mina János 2 K-t, Kuchla Samuné lekvárt, ke
nyeret, 5 K-t, Kutzba Jánosné 40 f-t, Kujcsik Mi
hály 1 K-t, Kulrela Katarina 1 K-t, Kuzeláné lek
várt, aszaltszilvát, Kurjacska Anna babot, Kur- 
jacska Katalin babot, 2 törlőruhát, hagymái. Kur
jacska Samu 2 kg. szalonnát, Kurjacska János 
lekvárt, kenyerei, Lalik János,. Lacs János 2—2 
K-l, Lányi Gvörgyné 1 K-l, Ladrán Katalin 60 
f-l. Lalik Mária 1 K-t, Laczkovszky Jánosné 1 kg. 
szalonnál, 1 inget, Lehoczky Dániel, Lehoczky Já
nos 1—1 K-t. Larjan Jánosné zöldséget, 1 inget, 
Lehoczky Mihály 80 f-t. Leczner Zsuzsi, Lencsi 
Samuné I — I K-l. Lencsi Katarina lekvárt, ba
bot. zöldséget, 2 K-t. Lencsi N. 1 K-t, Lencsi Pál 
zsírt. 1 K-t, Lencsi Katarina 1 K-t, Lencsi Já
nosné 2 inget, Lilék Katalin 2 K-l, Lehoczky Já
nosné I K-t, Liska Márton lekvárt, tojást, 3 K-t, 
Lienhovszky István lekvárt, hagymái, I K-t. Lan- 
gauer Samu babot, lekvárt, kenyeret, 3 K-t, Ná- 
dai Pál 110 K-t. Mazur Katalin 4 K-l. Mazur 
János lekvárt, 100 cigarettát, babot, 1 üveg ru
mot. 1 K-t. Mazur Zsuzsanna 2 K-l. Mazur Plavec 
Mária szilvaízt, babot, Mazur Samu 3 inget, 3 
alsónadrágot, Macák János 2 K-t, Mayer Józsefné 
2 K-l. Marsko Márton 1 K-t, Majesko Mihály 
bábot, hagymái, Manciar István zöldséget, Macák 
János, kenyeret, szilvaizl, 2 törülközőt, Maréli 
Samuné lisztet, babot, zöldséget, Moicska Józsefné 
babot, tököt, Melis János 2 kg. szalonnát, 2 K-l, 
Mecho János 40 f-l, Meliska József 40 f-l, Mészár 
Mihály burgonyái, zöldségei, 2 K-t, Mecho Pál 3 
kg. lisztet, ugorkál, Melja Samuné zöldséget, bur
gonyát, Milgan Judilh 1 K-t, Mihalovics Lajos 5 
1. tejel, 1 inget, 20 tojást, 1 K-l, Mihalovics Jánosné 
hagymái. 5 inget, Mihalovics Samu 6 K-t, Miha
lovics Pálné szilvaízt, Miji K arlarina40 f-t, Milán 
János 1 K-t. Mikuska Jánosné 2 kg. lisztet, babot, 
Moravcsik Jánosné 3 kg. lisztet, 1 kenyeret, 1 K-t, 
Moravcsik Samu 1 K-t, Moravján János I 20 K-l, 
Mozsir Mária I K-t, Moravik János 1 K-t, Molo- 
siczka Pál szilvaízt, buigonyát, hagymát, kenyeret. 
(Folyt, a köv. számban).

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

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIB. VÁBOS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései
1915. jú lius haváról.

S z ü l e t é s .
János Ferenc, Kcljar Emília, fiú, Selmecbánya.

| Leikcrl Nándor, Kántor Antónia, > >
] Vásáry István, Filip Emília, > >

Orcsik Lajos, Kollár Mária, > »
Debnár János, Urbanszky Ilona, leány,

j Greschó András, Balkovitz Hona,
Koszta Lajos, Mozola Mária. »
Pusztai Béla, Kozák Emila, >

, Klímán József. Mikulás Mária, >
| líomola János, Nécsey Teréz, Hodrusbánya.

Makovinszky Péter, Istvanek Irén, » »
! Tokár'József, Paulinszky Rozália, fiú, >

l'oloreczky Antal, Turmann Mária »
| Mihalik István, Szlena Katalin. Islvánháza.

Kasiár János, Sziuop Krisztina, >
| Weisz János, Virgula Zsuzsanna, leány,
1 Uuriau Ferenc, Valent Mária, » »
I Kreiler Sándor, Ghovan Veronika. fiú. Felsőróna.

Ivanics János, Sztrelccz Zsuzsanna, leány. Kisbánya.

H á z a s s á i í .
1 Sziakel Mihály, Raran Teréz, Selmecbánya.

Szegő József Islvánháza, Welwárd Vali Selmecbánya.
Érnek Ferenc, Biles Cecília Felsőróna. 
Pachinger István Islvánháza, Turzik Antóniia Szitnyatő.

H a l á l o z á  
| Vcrdon Zsuzsanna, 58 éves. szívbaj.
1 Stubna József. 67 éves, szívizoméba.julás,

Selmecbánya

Magyar Ilona, 4 éves, tüdőgümőkór. »
Beiiyó Iniro, 4 hónapos, bélhurut,
Slrick István, 10 éves, veselob.
Koszta Anna, 1 órás, veleszületett gyengeség, » 
Dinda János, 42 éves, tüdőlégdaganat, »
Pazder Jánosné, 25 éves. tüdőgümőkór, Bélabánya 
Nagy Antalné, 77 éves, aggkór, »
Antosik András, 67 éves, tüdőgUmőkór, »

Dobák Márton, 60 éves, sérv.
özv. Oravecz Mihályné, 62 éves, inéhrák, Hodrusbánya. 
özv. Neuschl Józsefné, AJ. éves, végelgyengülés, » 
Komora Ferenc, 58 éves, véredényelmeszesedés, » 
özv. Haverla lgnácné, 48 éves, tüdőgümőkór, » 
Nyitrai Emil, 5) éves. gyomorfekély, »
Hallay József. 25 éves, tüdőgümőkór,
Riedl József. 76 éves, gyomorhurut, Islvánháza.
Majovszky Júlia. 8 hónapos, tüdőgümőkór, »
özv. Magyar Mihályné, 76 éves, vízkór, »
Cstzik József, 52 éves. tüdőgümőkór, Felsőróna. 
özv. Parilla Györgyné. 52 éves, vízibetegség, Kisbánya.

2468/1915. M. E. sz.

Rendelet
az 1915. évi búza-, í’ozs-, kétszeres-, árpa- és zab
termésnek zár alá vételéről 2072 1915. M. E. szám 

alatt kiadott rendelet kiegészítése tárgyában.
A m. kir. minisztérium a háború esetére 

szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes 
rendelkezések alapján, az 1915. évi búza-, rozs-, 
kétszeres-, árpa- és zabtermésnek zár alá véte
léről 1915. évi június hó 16. napján 2072/1915. 
M. E. szám alatt kiadott rendeletének kiegészíté
séről a kővetkezőket rendeli:

1. §•
A közérdekből vagy kiviteli célokra szük

séges gabonamennyiségek megvásárlásával és 
szállításával a 2072 1915. M. E. számú rendelet
8. §-a alapján megbizolt társaság a jelzett célokra 
szükséges gabonamennyiségek megvásárlásánál bi
zományosok közreműködését is igénybe veheti 
és az idézett 8. §. 4. pontjában említett kölcsön 
és előleg nyújtására vonatkozó kötelezettségét

ilykép is teljesítheti, bt i) erre a kölcsön- és elő- 
legnyujtásra az áltálul fölött vételi ügyletek kö
rében a vásárlással n-gbizott bizományosokat 
kötelezi.

, A bizományosok k» telesek vásárlásaik meg
kezdése előtt a társas \g által részükre kiállított 
igazolójegyet a vásái lás helye szerint illetékes 
főszolgabírónál (város! io' íánnesternél) láltamozás 
végett bemutatni és i h .lóságnak felhívásra fel
mutatni.

A 2072/1916. M. E. számú rendelet 4. §-a 
értelmében a termelt töl való vétellel fedezhető 
gazdasági szükséglet "imén mezőgazdasági üzemek 
birtokosai csak az á! alul; természetben kiszolgál
tatandó terménybeli j ran-Jóságokra, a vetőmagra, 
valamint a lenyész- s haszonállatok eltartására 
és hizlalására szűk?- ges és a saját termésükből 
nem fedezhető gaboi amennyiséget, egyéb üzemek 
birtokosai csak a ’állalalukban alkalmazottak 
terménybeli járandÓfcAgaira és a vállalat folytatá
sára szükséges iga\ onóállalok eltartására szük
séges gabonamennyi égeket, mások pedig csak a 
saját háztartásuk cé jára és a foglalkozásuk vagy 
hivatásuk teljesítésébe rendelt állatok eltartására 
szükséges gabonamc ínyiségekel vásárolhatják. A 
fél vállalatában való feldolgozásra szánt, valamint 
az állathizlalásra (gyébként szükséges gabona- 
mennyiségek nem tekinthetők oly gazdasági szük
ségletnek, amely, . 2072/1915. M. E. rendelet 
4. §-a értelmében, a termelőtől való vásárlásra 
jogosít, az ily szükséglet kielégítésére szolgáló 
gabonamennyiségek beszerzésére nézve az idézett 
rendelet 10. § ána!. szabályai irányadók.

Az előbbi bekezdés a 2072/1915. M. E. számú 
rendelet 4. §-ának 4. bekezdése helyébe lép.

3. §.
Kereskedők, nevezetesen a fogyasztószövet

kezelek is, ha gaL ma adásvételével eddig is fog
lalkoztak, annak a törvényhatóságnak a területén, 
ahol üzleti telepi k van, a termelőktől búzát, 
rozsot, kétszerest, árpát és zabot lovábbeladás 
céljára is vásárol!' itnak, de csak oly termelőtől, 
akinek eladásra s árit termése a felsoroll gabona- 
neműekböl együtlv Ive legfeljebb száz ntétermázsál 
lesz ki.

Az előbbi bekezdés alapján vásárolt gabona- 
mennyiségeket a ’ evő csak az államnak, a 2072/

. 1915. M. E. számi rendelet 8. §-a alapján meg
bízott társaságnak, e társaság bizományosainak, 
vagy azoknak adhatja el, akik a 2072/1915. M. 
E. számú rendele 6. £-a alapján vásárlásra van
nak jogosítva.

Tilos az e első bekezdése alapján vásárolt 
gabonáért az oll e nlítetl kereskedőnek (fogyasztó- 
szövetkezetnek) i lovábbeladásnál olyan árat 
felszámítania, an elv, habár a hatóságilag meg
állapított legnagyobb árat hem haladja is meg, 
mégis aránytalan .1 nagyobb az általa a termelőnek 
űzetett árnál.

Aki a jelen j. rendelkezéseit megszegi, az — 
amennyiben cs*ii kményc súlyosr.bh büntető ;en- 
delkezés alá pori esik —- kihágtsl követ .d és 
az 1912. LXIIi ! -c. 15 S-ánal. 2. 1 !• • . dé-éhen 
megjelölt köziéi galási halé ágtól, r 1914. I. 
t.-c. 9. §-ában megjelöli közigazgatási hatóságtól 
az 1914. L. I. o. 9 íj a élteimében kél. hónapig 
terjedhető elz«.i al és hatszáz koronáig terjed
hető pénzbüntei ssel büntetendő. Az e kihágás 
miatt jogerősei .liléit, elveszti a jelen jj-on ala
puló vásár lőj ogo ultságát.

A fogya z össrüvelkezeteknek az a joguk, 
hogy a 2072 l l 5. \l. E. számú rendelet 6. §-a 
értelmében n^e l engedély alapján és korlátái 
között saját ta iáik élelmezésére a termelőtől 
vásárolhassanak érintetlenül marad és az ilykép 
vásárolt gabor a'.észtetekre az előbbi bekezdések 
szabályai nem > onn:koznak.



Ez a rendelet kihirde 
életbe. Hatálya, amenny bei 
magyar szent korona országa 
hatályos törvényben szabályo 
vonatkozik. Horvát-Szlavonor. 
A Horvál-Szlavonországokra 
zéseket, amennyiben végrehajt 
kormányt illeti, a bán hajija 

Amennyiben ez a rendele 
utal, amelyeknek hatálya M 
gokra nem terjed ki, helyetti) 
gokban az ottani jogszabályol 

Budapest, 1915 évi júlit 
Gróf 1

4. §.
ésének napján lép 

ez a rendelet a 
nak egész területén 
-.ott jogviszonyokra 
zágokra is kiterjed, 
kiterjedő rendelke- 
ísuk nem a központi 
végre.
oly jogszabályokra 

' trvát-Szlavonorszá- 
ezekben az orszá- 

irányadók. 
s 13. napján, 
sza István s. k.
ir. miniszterelnök.

2405 1915. M. E sz.

Rendelet
a búzában, vagy rozsban köt jlezett terménybeli 
járandóságok tárgyában 9090 1114. M. E. szám alatt 
kiadott ren leletnek hatályon kívül helyezéséről.

A m. kir. minisztérium a háború esetére 
szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes 
rendelkezések alapján a következőkéi rendeli:

1- §•
A m. kir. mimszleriumn; k a búzában, vagy 

rozsban kötelezett tcrménvbel. járandóságok tár
gyában 1914. évi december 15 napján 9090/1914. 
M. E. szám alatt kiadott rendi- ele hatályát veszti. 
Ehhez képest az idézett rendel síben megállapított 
az a korlátozás, hogy a búza oan, vagy rozsban 
kötelezett terménybeli járan lóság egylmnnad- 
részét árpában, vagy tengeribei kell kiszolgáltatni, 
a jelen rendelet életbelépésévi I megszűnik.

2- §•
Ez a rendelet kihirdetéséin k napján lép éleibe. 
Budapest, 1915. július 8.

Gróf Ti za István, s. k.
m. kir miniszterelnök.

10 5O0. 11. M. eln, 18.-1915. szám.

Bevonulási hirdetmény.
A népfelkelésre köteleze 

XX. törvénycikk alapján törtét 
folytán az 1876. és 1877. é< 
1878. évtől 1890. évi<j bezárok 
(1: 1892., 1898. és 189'í. 4vb( 
kelésre kötelezőit, — nenvkü 
lésről vagy a hadiszolgálta ás 
alapján kirendelt (igényL veti 
gálatból időközben elbocsáiolt 
kocsisok, hajcsárok, slb.)(/ hí. 
fölkelő bemulatószemlén, a 
illetőleg pólszemlén a népfölk 
latra alkalmasaknak taiáitatt; 
g u s z t u s  16-án - r  ame 
felmentve nincsenek — a né 
lapon feltüntetett in. kir. ho 
tőleg cs. és kir. kiegészítő ke 
székhelyére népföl kelő tény li: 
vonulni tartoznak.

Mindazok az egyének, I 
folytán, a honvédségbe vag\ 
hadseregbe (akár mint egyév 
besoroztatlak. tekintet nélkL 
születési évfolyamba tartozni 
latra 1915. évi a u g u s z t  
nu ln i  k ö te le se k .

Az 1878-1890. évi 
születésű hivatásos gépészeki 
saját kérelmükre, az illetéke 
nokság 19 ib. évi szeptember 
ságolt, ez a bevonulási hird. 
kozik, az 1876. és 1877. év 
gépészeknek és fűtöknek lény- 
kik a mezőgazdasági (arató

leknek az 1886. évi 
l általános behívása 
ben, valamint az 
d (született, továbbá 
n (született népfül- 
önben a népfölke- 
ikról szóló törvény 
, de ebből a szol- 
jgyének (munkások, 
a megtartóit nép- 

lóbemutatószemlén, 
jlő fegvveresszolgá- 
k, 1915. é v i  a u -  
ínynen névszerint 
fölkelő igazolványi- 
üvélkiegészilő, ille- 
lü’etiparancsnokság 
ges szolgálatra be

ik önkéntes belépés 
a cs. és kir. közős 
önkéntesek is) már 

l arra, hogy mely 
k, tényleges szolgá- 
<s 16-án b e v o -

■5f. 1892—1894 évi 
? és fűtőkre, kiket 
’> <iegészitőparancs- 
13-éig már szabad- 

. Irnény nem vonat- 
születésű hivatásos 

Tas szolgálata pedig, 
’.-éplő, kaszáló slb.)

gőz- vagy motorgépeknél alkalmazva vannak, be
igazolt alkalmaztatásuk esetében saját kérelmükre 
az illetékes kiegészitőparancsnokság által 1915. 
évi szeptember 15-éig elhalaszlatik.

A bevonulók bevonulásuk alkalmával lehe
tőleg erős lábbelit, evőeszközt, evőcsészét, apró
lékos kéziszereket és 2 napi élelmet hozzanak 

. magukkal.
Ezek a felszerelési tárgyak, amenyiben a 

katonai szolgálatban használhatóknak minősít
tetnek, értékük szerint meg fognak téríttetni.

A bevonulás alkalmával a népfölkelő iga
zolvány-nap birtokosa a vasutakon harmadik (gőz
hajón második) osztályon ingyen utazik: ez a 
népfölkelö igazolványilap azonban a vasúti-, gőz
hajó-állomáson jóval a vonal vagy hajó elindulása 
előtt az állomás jegypénztáránál lebélyegzendő.

Az a behívóit, népfölkelésre kötelezett, aki 
a kitűzött határidőre és helyre be nem vonul, 
karhatalommal vezettetik elő s a katonai behívás 
iránt tanúsított engedetlenség megbüntetéséről 
szóló 1890 évi XXI. t.-c. 4 §-a értelmében két 
évig terjedhető börtönnel bünlellelik.

A magyar királyi honvédségbe vagy a cs. 
és kir. közös hadseregbe önként belépni óhajtó 
népfölkelésro kötelezeti a törvényes korlátok 
között a csapattestet maga választhatja, a tény- 
leges szolgálatra történt bevonulása után azonban 
csak ahhoz a csapatleslhez kérheti felvételét, 
ahová, mint népfölkelésre kötelezeti, beosztását 
nyerte.

A hadiszolgáltatásokról szóló 1912. évi 
LXVIII. t.-c. alapján annak idején kirendelt vagy 
ezután kirendelendő azok a 18—50 éves népföl
kelésre kötelezetlek, kik a fegyvereserő kötelé
kében teljesítenek személyes szolgálatot, illetőleg 
a kőszénbánya munkásosztagokhoz tartoznak, az 
1886. évi XX, illetőleg az 1915. évi 11. t.-c. alapján 
behivottaknak tekintetnek.

Kelt 1915. évi július havában.
Sztancsay Miklós 

v. főjegyző, kalonaügyi előadó.

3651 1915. szv. szám.

Hirdetmény.
Selinec- és Bélabánya szabad királyi törvény- 

hatósági város adóhivatala ezennel felhívja a város 
' ‘adófizető közönségét, hogy a folyó évi III. negyedre 

esedékes adóját annál is inkább igyekezzék anyusz- 
tas hó 1ö-i{j befizetni, mert ellenkező esetben 
végrehajtással fogja beszedni.

Selmecbányán, 1915. évi július hó 20-án.
A városi ad ó h iv a ta l:

Pataki Ferenc Csányi Ottó
városi főszámvevő.

s E I. M E <: li A N V AJ II l R L A 1'

A Fürdő-utca 205. szám ú  
házban egy  kerti lakás 

l e  i á d ó .

Jókaiban levő

a s o  n  g  ó r a ,
elköltözés miatt, eladó

Ö Z V .  T u  i t Í I  A n t a l n é
A ls ó  R ó z s a -u tc a  7 3 . s z .

Három-, esetleg négyszobás 
utcai l a k á s  az emeleten, 
továbbá két udvari lakás 
k i a d ó  a z  Ó - p o s t á n .

1915 augusztus K.

J ó k a r b a n  le v ő  h a s z n á l t

z o x  o  o re a
j u t á n y o s á n  e la e l ő .  A r a  3 0 0  tv  
B ő v e l  ) b e t a  k ia<  ló  h i v a t a l b a n .

A Zsigmondy-u:ca 67. sz. alatti házban

2 utcai, 1 udvari szobából 
stb. álló földszinti la k á s

folyó évi november hó 1-töl k i a d ó .  
Évi b é r e  4 4 0  k o r o n a .

D r .  F o d o r  L á s z l ó .

A Z s ig m o n d y -u t c a  112. 
s z . h á z b a n  n o v . l-tö l
lakások kiadók.

B ő v e b b e t  a  h á z t u l a j d o n o s n á l .

( d o r o n g )  k é t  m é t e r ,  h á z h o z  
s z á l l í t v a  . ..  ____  ___ _ 16 K.

A d o lfH I R n F T F ^ F k T  W e is a
t  t   ̂* *  t—'  t—* a L . O L . i \ .  Megrendelhető Joerges Á. özv. és fiánál.

Tópatak.

1298 1915. szám.

Hirdetmény.
A geletneki körjegyzőségnél egy jó- 

magaviselettt. szorgalmas, nőtlen egyén — 
mint segédjegyzőhelycttes — ideiglenes a l
kalmazást nyerhet.

Javadalom : A nyolc középiskolát vég
zettek részére évi 1400 K ; a kisebb minő
sítésűek részére évi 1000 K, egyenlő havi 
részletekben.

Az állás lehetőleg folyó hó 18-én9 
legkésőbb azonban folyó évi szeptem
ber hó 1-én foglalandó el.

Ajánlatok, megfelelő bizonyítványokkal 
felszerelve, a nyelvismeret közlésével alul
írt körjegyzőhöz mielőbb benyújtandók.

Geletuck, 1915. augusztus 4.
Stevka Nándor,

körjegyző.
Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1915.

H:i nem ehet, rosszul 
érzi magút, az orvo

silag kipróbált

K l i s é t  g y o m o r - b o r s m e n t a  
k a r a m e l l á k
biztos segítséget hoz
nak. Jóétvágyai kap, 
a gyomor helyre áll és 

megerősödik ismét
Éltető és üdítő ha
tá sukná l fogva 

m eneteléseknél 
nélkü lözhetetle

nek.
Csomagoba 20 is 40 lillit

K a p h a tó : S S S ff iü J V i* .
bán. M ikoványi A. és  Mar 
Rótsy J. örök öse i gyógy- 
la r a lb a n  Selm ecbányán  
W alko J . K.. Szentlst-  
vá n y l A. G ölnicbanyán.


