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F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :

Az expedíciót s hirdetéseket Illető reklamációk a lapkezeló

Joerges Ágost özvegye és fia
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak. 

-----  N y llt tó r  d ija  so ro n k é n t 20  f i l lé r . -----
DR. PA U LO V IC S ISTVÁN céghez intézendók.

hova az összes pénzklildemények is küldendők.

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

R e f l e x i ó k .
Mi, magyarok, a mostani világhábo

rútól, ettől a nagy ítéletidőtől, nemzeti aka- ; 
ratunk tökéletes érvényesülését várjuk. 
Teljes tudatában vagyunk annak, hogy 
koz- és magánéletünk terén, a lelkek mé
lyén mélységes katbarzist, nagy lelkitisztu- ; 
lást fog előidézni. Már eddig is sok önzést, 
sok törpeséget, elbizakodást és kicsinyhitű- i 
séget irtott ki milliók lelkivilágából s he- ! 
lyébe tette az önzetlen, emberséges érzést, 1 
a szív méltóságát s a bizalmat, nem az 
egyéni végességben, hanem a nagy, az 
egyetemes eszményekben. Helyébe tette 
parányiságunk érzetét, nem holmi apró- 
cseprő perpatvarral, hanem -a nemzettel, az ; 
emberiséggel, az isteni gondviseléssel kap- , 
csolatban.

A háború hatása alatt nemes, emberi ; 
cselekvések lépnek elő onnan, ahonnan 
máskor az undor aljas bűze érzett messzire. 
Emberi, nemzeti, állami eszményeink új 
hajnalának máris hány gyönyörűséges csil
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kadét rózsája.
Már négy hele düböröglek az ágyúk Galí

ciában. Már négy hete öntözte a meleg, piros vér 
a sárguló mezőket, mikor inegfogyott ezredünket 
új emberekkel egészítették ki.

láma tetszett föl! Hiszünk nemzeti hivatá
sunkban, lelkesedünk magyar voltunkért, 
áldozunk készségesen, élünk nagy eszmé
nyekért, örökkévaló célokért.

Gigászi küzdelmünk okával, céljával 
mindnyájan tisztában vagyunk. Tudjuk, 
hogy a világhatalom birtokosai: a nagy 
tengeri kalóz és Észak rémes kolosszusa 
ellen folyik a küzdelem, folyik az orgyil
kossággal és a finomkodó hisztériával telt 
erkölcstelenség politikája ellen. Folyik, nem 
azért, hogy azoknak a hatalmasoknak a 
helyébe lépve, hasonló Önzéssel, hasonló ha
talmi szóval űzzünk Uzsorát, igázzunk le 
nemzeteket, vessük béklyóba a világot, ha
nem csupán azért, hogy senkise merészeljen 
a magunk szabadságában, a magunk boldo
gulásában korlátozni bennünket Folyik 
azért, hogy szűnjék meg már valahára a 
politikai képmutatás, a politikai erkölcs
telenség, legyen vége már a bombavető 
nemzetközi érintkezésnek, a francia hiszté
riának, legyen végük a balkáni erkölcsök
nek. Folyik a magunk létéért, nemzeti ön
érzetünk teljességéért, milliók jólétéért, nem

Egy kis, galíciai faluban voltunk, mikor a 
póllócsapat megérkezett. Fiatal gyerekek voltak 
egytől-egyig, arcukra piros szint festett a lelke
sedés. szemükben tüzelt a harcikedv és sapkájukon 
vidáman' lobogott a nemzeliszínű pántlika.

A századhoz, melyben szolgálatot teljesítet
tem, beosztottak többek között egy kadétot is. Szép 
fiú volt, nagy, ábrándos szemű és Gyurinak hívták.

Az oroszok még messze jártak. Az ezred 
pihent. Gyurival kikeveredtünk a napsütéses fűre 
és beszélgetni kezdtünk előbb hazulról, azután a 
háborúról, majd másról. Beszédküzben Gyuri 
véletlenül az ujjamra pillantott, meglátta a jegy
gyűrűmet, a szemembe nézett és halkan kérdezte:

— Nős vagy ?
— Az. Te is?
— Még nem. Vőlegény vagyok. Menyasz- 

szonyom akarta, hogy esküdjünk meg, mielőtt a 
harctérre mennék, de én lebeszéltem róla.

— Miért? — kérdeztem meglepődve.
— Nem akartam tönkretenni az életét — 

szólt Gyuri, egy fűszálat lelépett, két újjá közt 
forgatta és a fűszálat nézve, tovább beszélt. — Én 
úgy érzem, nem megyek többé haza.

— Ostobaság! Hogy lehel ilyesmire gondolni ?
Gyuri felhúzta u vállát.

Háború van. Az ember csak azt tudja, 
hogy ma él, de nem tudhatja, hogy holnap él-e. 
Egy golyó és vége!

— És a remény, a milliók vigasza?

leigázás végett, hanem az igát nyögő nem
zetek fölszabadításáért.

Ügy tetszik, hogy e roppant viadalban 
két pártra szakad a világ. Egyik felől állunk 
mi, a magunk politikai és erkölcsi igazai
nak zászlajával s ellenünk szegi fegyverét, 
óh nem a muszka nemzeti önérzet, nem az 
angol „becsületesség14 s nem a francia gloire, 
hanem a zsarnok békecár, a bussines, a 
rothadó francia szellemesség, mint az or
gyilkossággal telt balkáni banda pátrónusai.

Fáj nekik, hogy más nemzetben is van 
élni való erő, fáj nekik, hogy az orgyil
kosságot nincs kedvünk még anyagi elő
nyökkel is feldíszíteni. Az igazság, az 
erkölcs fáj nekik.

Közgyűlés.
Selmee- és Bélabánya szab. kir. bánya

város törvényhatósági bizottsága, I v á n k a  

I s t v á n  főispán elnöklésével, e hó 10-én 
tartotta meg augusztus havi rendes közgyű
lését.

Gyuri legyintett és anélkül, hogy felelt volna, 
mélyet sóhajlott.

— A minap láttam egy özvegyet, nagyon 
elszorult a szívem, alig volt húsz éves. Maliidra 
gondoltam, a menyasszonyomra. Ha feleségül 
vettem volna és elesem . . . Csak tizennyolc 
éves . ..

Megértettem és csodálattal néztem rá.
— Nézd ezt a rózsát — szólt kis idő múlva 

és a tárcájából elővett egy lepréselt rózsát. Ezt 
adta, mielőtt eljöttem. Azt mondta, ha nehéz 
helyzetbe kerülök, vegyem elő, szorítsam a szí
vemre, ő megérzi és imádkozik értem.

Megcsókolta a rózsát és a szive fölé tette.
— Itt hordom, hogy kéznél legyen.
Hűvöá szél kerekedéit, alkonyodon. Be

mentünk a sátrunkba, lefeküdtünk, egyikünk sem 
szólt, valami megnevezhetetlen szomorúság ült 
a lelkünkre.

Másnap reggel a járőrök hírül hozták, hogy 
nagyszámú ellenség közeledik felénk.

A parancsokat kiadták és gyors menetelés
ben elindultunk abban az irányba, ahonnan az 
élletiség jelezve volt. Nemsokára megszólaltak az 
ágyúk és rövid, de heves tüzérségi harc után a 
gyalogságra került a sor.

Az oroszok erdőben voltak, nekünk onnan 
kellett kivernünk őket. I.assan haladtunk előre. 
Délután négy óra felé rohamra ment az ezred és 
rövid félórai kézitusa után az oroszok megfutottak.
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Lefolyásáról szóló részletes tudósítá
sunk a következő :

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

Jelen voltak: Altman Imre, Artliold Géza, 
Ács József. Árkosi Béla. Balás llúgó dr., Barlai 
Béla dr., Beneze Gergely, Binder Antal, t'.sányi 
Ottó, Dobó Sándor, Dobrovits Mihály, Dutkó János, 
Farbaky István, Fizély Károly, Greguss János, 
Haverla József. Hiindel Vilmos, Horváth Kálmán, 
Jezsovits Károly, Joerges Ágost, Kapp Jakab dr.. 
Káhlich Károly, Király Ernő, Lestyánszky Jó
zsef, Miklósy Zoltán dr., Morávek Antal, Oszvaldt 
Gusztáv, Pachmayer János, Siposs Ferenc, Székely 
Vilmos, Sztancsay Miklós, Timkó Pál, Vértesi Tóth 
Imre dr.. Vas Antal dr., Vojtás Mátyás, Vörös 
Ferenc, Z.ólomy Imre és Xsámbor Pál törvény
hatósági bizottsági tagok.

Jelen voltak a közgyűlésen, mint vendégek, 
Czobor László országgyűlési képviselő és Kari 
Kappstein festőművész, a berlini feslőakadémia 
tanára.

Az elnöklő főispán üdvözölte a vendégeket, 
a megjelent bizottsági tagokat s ismert ékesen- 
szólásával a következő megnyitói mondotta:

»Tekinleles városi Törvényhatósági Bizottság!
Igen tisztelt Közgyűlés.'

A tavaly ilyentájon kitört világháborúnak, 
melynek időtartamát hivatásos katonák, közgazda- 
sági szakférfiak, nagy látókörű politikusok és 
diplomaták is legfeljebb pár hónapra terjedhelőnek 
jósolták, ime, már első születésnapi évfordulóját 
is túlhaladtuk, anélkül, hogy hevességéből veszí
tene. Sőt mi. a dicső német szövetségeseinkkel 
s derék török testvéreinkkel vállvetve s különösen 
az elsővel a véres, nagy harcok s a közös, fényes 
győzelmek tüzében egybeforradva, erősebbek va
gyunk s bizakodóbban nézünk a jövőbe, mint 
valaha.

Varsó már szövetségeseinké, Ivangorod a 
miénk. S az út mindinkább szabadabb lesz Szent
pétervár felé, a medve odújához. S ha így haladha
tunk tovább, remélhetjük, hogy mihamarább onnan 
is kifüstölhetjük, vagy épen belefojtjuk. S akkor

A győzelem fényes volt. Számtalan foglyot 
ejtettünk és nyolc gépfegyvert zsákmányoltunk.

Este egy kis faluban gyülekezett az ezred. 
Kerestem Gyurit, nem találtam sehol. Kérdezős
ködtem: senkisem tudóit róla. Már keserű sej
tések kezdtek kínozni, mikor kél baka hordozó- 
ágyon hozott egy sebesültet. Odaszaladlam. Gyuri 
volt. Az arca sápadt volt. a szeme fátyolos.

— Mi bajod, Gyuri ? — kérdeztem ijedten 
és lehajoltam hozzá.

— Semmi! — suttogta Gyuri. — Egy golyó — 
és a mellére mutatott, majd intett, hogy hajoljak 
közelebb.

Föléje hajoltam. Kivette kebléből a rózsátr 
a rózsa csupa vér volt. Ajkához emelte és meg
csókolta.

— Add ál Maliidnak — suttogta halkan és 
erősen zihált. — Mondd neki. benne küldöm a 
lelkem . . . Imádkozzék! . . .  Éljen és . . .  feledjen.

Ál akarta nyújtani a rózsái, félúton vissza- 
csuklott a karja, a lózsa kihullt kezéből és egye
nesen a szivére esett . . . Meghall.

Levettem sapkámat s amint könnyes szem
mel néztem az arcát, úgy láttam, mintha az 
ajkai mozogtak volna:

Háború van . . .  Az ember csak annyit 
tud, hogy ma él. de nem tudhatja, hogy holnap 
él-e . . Egy golyó és . . vége.

— Vége! sóhajtottam és a rózsái ott
hagytam a szívén.

Nyáry Andor.

biztat a remény, hogy e vérözün Nóégalambja 
még a tél beállta előtt visszatér a világbéke 
olajágával s a zivataros égen fölragyog a világ- 
szövetség színes szivárványa.

E nagy, dicső események hatása alatt székes
fővárosunk törvényhatósága, Magyarország szí
véhez méltóan, hazalias dobbanással fölvetette az 
eszmét, hogy az ország törvényhatóságai íényes 
küldöttséggel járuljanak Őfelsége, a 85 éves király 
elé. Ezirányú átirata mai közgyűlésünk lárgv- 
során van.

Meg vagyok róla győződve, hogy ez a király- 
hűségében is rendületlen, hazalias törvényhatóság 
általános lelkesedéssel teszi magáévá ez átiratban 
foglalt indítványt s örömmel ragadja meg az 
alkalmat, hogy e dicsőséges napok derűjében sze
retett királyának, mint legfőbb hadurunknak, hódo
latát az összes törvényhatóságok küldöttségében 
ő is bemutathassa s a további küzdelemre életét 
és vérét, minden javát és összes tetterejét fölajánlja.

Bécsbe megyünk, mert öreg királyunkat 
pátriárkái kora s legfőbb hadúri kötelességei 
odakölik.

De jól is van ez így. Hadd lássák az osztrá
kok a saját szemükkel, hogyan szereljük, hogyan 
ünnepeljük mi a mi atyai uralkodónkat, az alkot
mányos magyar királyt, még Bécsben is. Hadd 
tudja az egész világ, az ellenünk szövetkezett s 
reánk tört ádáz népek gonosz világa, hogy a ma
gyar nemzetet sem az ő roppant hatalmuk, se 
fenyegetéseik, se csábításaik királyhűségében meg 
nem ingatták s az annyi ember- és vagyoni ál
dozatot követelő háború borzalmai és fáradalmai 
hazafias lelkesedésében, harcra készségében, ki
tartásában meg nem törték.

S hogyha kell, hazánk szabadságáért és 
függetlenségéért, legfőbb hadúrunk vezérlete és 
zászlai alatt, az utolsó emberig, az utolsó csepp 
vérig, az utolsó betevő falatig fogunk küzdeni a 
harcvonalban, a polgári foglalkozások összes 
mezején egyaránt.

Mert vagy leszünk szabad hazában szabadok 
és magyarok, vagy mind elmegyünk oda, a szebb, 
a jobb, a szabad, örök hazába . . .«

A főispán lelkes megnyitóját éljenzéssel, nagy 
tetszéssel fogadta a közgyűlés s Farbaky István  
miniszteri tanácsos, biz. tag ajánlatára elhatározta, 
hogy egész terjedelmében jegyzőkönyvben örö
kíti meg.

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

A közgyűlés tudomásul veszi a belügy
miniszter rendeletét, melyben a törvényhatóságok 
gabonaszükségletének beszerzésében követendő el
járást szabályozza.

A rendelethez Farbaky István miniszteri 
tanácsos, biz. tag szólal hozzá s hosszabb beszéd
ben fejtegeti, hogy a szükséges lisztmennyiség és 
a kormány rendeletében megszabott gabonameny- 
nviség közölt óriási a különbség. A kormány 
mintegy 200 vaggon gabonái helyez kilátásba, a 
városnak pedig körülbelül -Í00 vaggon lisztre van 
évenkint szüksége. így, ha beáll a hiány, a szük
ségletet sehonnan sem tudja a város beszerezni. 
Ki kell tehát pontosan mutatni, mennyi a város 
liszlszükséglete s a hiányzó mennyiségért a kor
mányhoz kell folyamodni. Nagy bajt lát abban 
is. hogy a kormány a lisztnek csak a nagyban 
való maximális árát határozta meg. a kicsinyben 
való eladásban pedig teljesen az eladó önkényének 
teszi ki a fogyasztóközönséget. írjon fel tehát a 
törvényhatóság a kormányhoz, hogy állapítsa meg 
a kicsinyben való liszteladás árát vagy bízza a 
megállapítását a törvényhatóságokra. Hendezni 
kell ezt, mert eladónak, vevőnek egyaránt érde
kében áll.

Szóvá teszi azután a piacon tapasztalható 
élelmiszeruzsorát. A piacon az eladó annyit kér

az árújáért, amennyi neki tetszik. Kartelben van
nak az eladók s minden törekvésük arra irányul, 
hogy a közönséget minél jobban kiszipolyozzák s 
különösen a lixlizetésből élő emberek megélhe
tését elviselhetetlenné tegyék. Elismeri, hogy a 
rendőrség eléggé erélyes, de eljárásának nincs 
foganatja, mert ha az a rendőri közeg elfordul, 
minden a régiben marad s az elárusító megint 
csak annyit kér, amennyit akar. Hatóságilag kell 
a piaci élelmicikkek árait szabályozni s az árakat 
táblára kifüggeszteni, hogy a közönség az árakat 
illetőleg teljesen tájékozva legyen. Ebben az 
esetben azonban az a veszedelem fenyegetheti a 
város közönségét, hogy az elárusító nem jön 
Selmecbányára, hanem oda megy, ahol árúját 
jobban értékesítheti, drágábban adhatja el. Erre 
nézve azt javasolja, lépjen érintkezésbe a város 
tanácsa a környékbeli városok vezetőségeivel s 
közösen állapítsák meg a piaci élelmiszerek maxi
mális árait.

Horváth K álm án  kir. tanácsos, polgármester 
a felszólalásra adott válaszában jelenti, hogy 
épen most érkezett le a belügyminiszternek egy 
rendeleté, melyben a város polgármesterét bízza 
meg az összes élelmiszerek maximális árának a 
megállapításával. De csínyján kell vele bánni. 
Ennek a rendeletnek a megvalósítását úgy gon
dolja kivihetőnek, hogy átír Hont, Bars és Zólyom 
vármegyék alispánjaihoz s felkéri őket, lépjenek 
a várossal trösztbe s egyöntetűen állapítsák meg 
az élelmiszerek árait. Selmecbányán azonban 
mindeneseire valamivel nagyobb árakat kell meg
szabni, mint máshol, mert ha pl. Zsarnócán vala
mely élelmicikkért annyit kap az eladó, mint 
Selmecbányán, sohasem fog vele ide felfáradni. — 
Ami a felszólaló másik megjegyzését illeti, hogy 
miért van a városnak 400 vaggon lisztre szük
sége, a polgármester kijelenti, hogy Selmecbányán 
vagy 10-12 község lakosai vásárolnak lisztet, 
mindazok, akik Selmecbányára járnak piacra, 
napszámba, bányába és erdei munkákra. A város 
tehát 40G vaggon lisztet kér a kormánytól, s ké
rését a íölterjesztésben fogja megokolni.

Több rendbeli zárószámadás jóváhagyásának 
tudomásul vétele után elhatározta a közgyűlés, 
hogy. a Nemzeti Áldozalrakészség Szobrán leendő 
elhelyezés végett, 200 K költséggel .megrendeli a 
város nagy címeres lemezét, a pikkelyes lemezek 
megrendelhelése végeit pedig gyűjtői veket köröztet 
a város közönsége körében.

0 cs. és kir. apostoli Felségéi, születésének 
85-ik évfordulója alkalmából, az ország összes 
törvényhatóságai díszküldöttségben üdvözlik. A 
közgyűlés a díszküldöttségben való részvételre. 
Ivánka István  főispán vezetésével, Czobor László 
országgyűlési képviselőt, Horváth K álm án  kir. 
tanácsos, polgármesteri, Farbaky István  minisz- 

; téri tanácsost, Hamlet Vilmos honli ev. főesperest 
és Haverla József plébánost kéri föl.

Kél átiratnak tudomásul vétele után ki
mondja a közgyűlés, hogy Sáros és Zemplén 
vármegyék háború-sújtottá községeinek a segíté
sére a Gerhardl-alapból 200—200 K segítséget 
engetfélyez.

Elfogadja a közgyűlés az 1010. évi favága- 
tási tervei s tudomásul veszi Vihnyefürdő gond
nokának július havi jelentését.

A bélabányai r. k. iskolaszék az Oldinger- 
alapítványból fenntartott bélabányai r. k. leány
iskola s a vezető tanílónővérek számára tűzifát 
kér. A közgyűlés, 1915. szeptember 1-től, 
további egy évre, 00 m3 kemény tűzifái enge
délyez s a tanácsot a további intézkedések meg
tételére utasítja.

Mivel Bélabányán elegendő számú elemi 
iskolai tanuló nincsen, kimondja a közgyűlés, 
hogy a bélabányai egyik tanítói állást, további 
intézkedésig, megszünteti, illetőleg a L á n y i Károly 
tanító elhalálozásával megüresedett tanítói állást
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nem UHti be és a bélabányai r. k. fiúiskola vala
mennyi osztályának az osztatlan tanításával 
Czelder József tanítói bízza meg.

Zólom y Imre tb városi tanácsos, erdőmester, 
a VIII. fizetési osztályból a VII. fizetési osztályba 
való helyezése ügyében, a városi tanács véghatá- 
rozala ellen a közgyűléshez fellebbez. A közgyűlés 
a tanács határozatát jóváhagyja és, Zsámbor Pál 
biz. tag javaslatára, Zólomy Im re tb. városi ta
nácsosnak, erdőmesternek, a városi erdészet s a 
társadalom terén kifejtett, kiváló tevékenységéért 
elismerését nyilvánítja. Mivel Székely Vilmos 
biz. tag a törvénynek azt az intézkedését, hogy 
a főiskolát végzett, főiskolai oklevéllel biró szak
emberek a kevésbbé képzettekkel vagy egyéb ok
levéllel bírókkal szemben hátrányt szenvednek, 
sérelmesnek tartja s az 1912. évi 58. t.-c. erre 
vonatkozó rendelkezését módosílandónak véli, 
kimondja a közgyűlés, hogy alkalmas időben 
módosító fölterjesztést intéz a kormányhoz.

Donner Anna Selmecbányái lakost a tanács 
a háza mögött bedőlt gyalogút helyreállítására 
kötelezte. Ez ellen a határozat, ellen a közgyűléshez 
íelebbez. — A közgyűlés a felebbezést elutasítja.

Az elnöklő főispán a közgyűlés jegyzőköny
vének a hitelesítésére augusztus 14-ének délutáni 
4 óráját tűzi ki, hitelesítőikül, a tanács tagjain 
kívül, Bencze Gergely, Dutkó János, K irály  
Ernő, L estyánszky József, Oszvaldt Gusztáv, 
Pachmayer János  és Vojtás M átyás törvény
hatósági bizottsági tagokat jelöli ki s a gyűlési 
délután 5 órakor bezárja.

A tejkérdés megoldása.
Irta: Ploehmann Emil ni. kir. főállatorvos.

Élelmiszereink sorában a tej nem foglalja 
még el az őt megillető helyet. A tej nemcsak a 
legelterjedtebb és a legalkalmasabb, hanem a leg
olcsóbb élelmiszer is, mellyel jelenleg rendelke
zünk. Tekintve ugyanis rendkívül tápláló értékét 
és olcsóságát, tápláló érlékegysége jelentékenyen 
kedvezőbb, mint a többi élelmiszeré.

Ha meggondoljuk, hogy a tej a csecsemők 
és gyermekek számára nélkülözhetetlen élelmi
szer és a mesterségesen táplált gyermekek szá
ma, a szoptatni nem tudó anyák miatt, folyton 
növekedik, csodálkoznunk kell, miért nem mél
tatták a tejet eddig több figyelemre.

Mint sok mindenben, ebben a tekintetben is 
Németország volt a kezdeményező. A nagymér
tékű csecsemőhalandóság okait kutatva, ráakad
lak, hogy a halandóság, a szoptatni nem tudó 
anyák és a szociális viszonyok mellett, főképen 
a  tehéntej rossz minőségének tudható be. A gyer
mekhalandóság ellen való küzdelem az utóbbi 
években az általános érdeklődés középpontja lett 
s minden igyekezet odairányul, hogy, különösen 
azoknak a csecsemőknek és gyermekeknek a szá
mára, akiknek a tehéntej az egyedüli és pótol
hatatlan táplálékuk, hibátlan és kifogástalan tej 
termeltessék.

A tej a legnehezebben kezelhető élelmiszer, 
mely a  fejéstől a fogyasztásig annyiszor ki van 
téve a beszennyeződésnek, hogy az egészségre ha
tározottan károssá válhatik.

A tejhygionia terén az utolsó években dí- 
csérelreméltó szorgalommal végzett tudományos 
vizsgálatok bebizonyították, hogy minden igyeke
zetei oda kell összpontosítani, hogy a tej egész
séges tehenektől, lehetőleg aszeptikus módon nye- 
ressék s hogy az egészségre ártalmas tej forga
lomba ne jöhessen.

Németországban szigorú ellenőrzés alá he
lyezték a fejőstehenek egészségi állapotát, istálóz- 
ta tását és ápolását, továbbá a fejést, a lej keze
lését és csekély költséggel, gondos tisztasággal el

érték. hogy a csecsemőhalandóságot a minimumra 
redukálták. — A főiskolák tantervébe már né
hány éve felvették a tejhygieniára vonatkozó elő
adásokat és gyakorlatokat s a tudományos vív
mányok gyakorlati eredményei a fejés, a lejke
zelés, a csecsemőtáplálás, a lejellenőrzés, a tej
kereskedés terén gyökeres átalakulásokra vezettek.

Evek óla elismert tény, hogy a tej közvetí
tésével ragadósbetegségek: tífusz, skarlát, difteri- 
lisz, tiidőgümőkor stb. is elterjedhetnek, nem is 
említve a különféle alakban fellépő gyomor- és 
bélbántalmakat, melyeket az egészségtelen lej él
vezete idéz elő, különösen a csecsemőknél.

A tejnél három követelmény jöhet tekin
tetbe: olcsó legyen, ne legyen hamisítva s ne le
gyen ártalmas az egészségre.

A nálunk közfogyasztásra kerülő tej, sajnos, 
e követelmények egyikének sem felel meg. A tej 
ára évről-évre emelkedik; a hamisítás úgyszólván 
állandó rovata lett a napisajtónak; de legrosszab
bul vagyunk a tisztaság tekintetében. Ami ugyanis 
a tisztaságot (orvosi értelemben véve) biztosítaná: 
a tej termelésének a helyén való ellenőrzés tör
vényesen szabályozva egyáltalában nincsen. Szó
val a mi lejünk ezidőszerint drága és rossz.

Törvényes intézkedésekre nálunk még sok
kal nagyobb szükség volna, mint másutt, ahol az 
emberek lelkiismerete elég garancia arra, hogy a 
tejel ne hamisítsák. Nálunk, sajnos, ez a lelkiis- 
merel nagyon is tág és hézagos. Pedig mdyen egy- 
szerűjvolna ezeknek a visszás állapotoknak a meg
szüntetése ! Egyszerűen utánozni kellene Német
országnak erre vonatkozó összes intézkedéseit.

Németországban nemcsak törvényes intéz
kedések és városi szabályrendeletek biztosítják a 
jó lej közforgalomba való hozatalát, de a német 
gazdát már a szakképzettsége, hygienikus érzéke 
és lelkiismerete bírja arra, hogy, a maga jószán
tából, a saját érdekeinek az előmozdítására, ki
fogástalan tejet termeljen. — Hol vagyunk mi még 
mindezektől !?

A tej hamisítása rendszerint háromféle mó
don történik: vizezéssel, ártalmas anyagok hozzá
adásával és lefölözéssel. Az első és a harmadik 
esetben a tej táplálóértéke csökken, a hamisítás
nak ez a módja azonban az emberi szervezetre 
egyébiránt nem ártalmas. A második esetben azon
ban életveszélyes is lehel. Nem .említem meg 
azoknak az ártalmas anyagoknak a sokféleségét, 
melyekkel hamisílani szokták a tejel, egyrészt, 
mert a felsorolásuk egy cikk keretében nem férne 
el, másrészt nem óhajtom megrémíteni a közönsé
get. Vannak a hamisításra szolgáló anyagok kö
zött undort keltő anyagok is s jobb az ilyesmik
ről nem tudni.

A tejhamisítást nálunk is kezdik némileg 
üldözni; igaz, hogy egyelőre inkább — papiroson, 
mint a valóságban s ami a legfeltűnőbb, az erre 
vonatkozó büntetések olyan csekélyek, hogy mel
lettük a lelkiismeretlen tejtermelőnek nagyon is 
érdemes a hamisítást tovább is folytatni. Félrend
szabályokkal nem érünk célt. Németországban a 
tojhamisítót becsukják, nálunk egy pár koronával 
el van intézve az ügy.

Mik volnának a jövő feladatai, hogy ezok a 
visszás állapotok megszűnjenek ?

Külföldi városok mintájára, minden nagyobb 
fogyasztó-központban, elsősorban a városokban, 
tojvizsgálókészülékekel kellene beszerezni. Ezok, 
igazán csekély költséggel, a berlini Hauptnor-cég- 
nél szerezhetők be. az u. n. »Argus« lejellenőr/.ő- 
szekrénykék, 8 drb szerszámmal. Ennek segítsé
gével az illetékes szakközeget rendszeres tejellen
őrzéssel kellene megbízni. A lejhamisílót, ha ár
talmatlan anyagot kever a tejbe, pl ha vizezi vagy 
lefölözi, ami az u. n. lejmérővel könnyen kimu
tatható, érzékenyebb pénzbüntetéssel; ha pedig a 
tejel az emberi egészségre ártalmas módon prae- 
parálja, szabadságvesztéssel kellene büntetni. A

tejkereskedést az egész vonalon bizonyos módon 
és mértékben kellene szervezni. Vannak ezidősze- 
rinl vidékek, ahol, a hiányos közlekedési viszo
nyok miatt, tejbőség van, a termelő nem tudja a 
tejet értékesíteni, míg másutt, főképen a városok 
közelében, állandó a lejhiány. Ennek a kiegyenlí
tődése volna a megalakítandó vidéki tejszövetke
zet feladata.

Reméljük, hogy a háború-okozla rengeteg 
emberanyagveszteség után, amidőn a még meg
maradó emberélet fenntartása és fejlesztése első
rendű államérdek lesz, az intózőkörök az eddigi
nél nagyobb gondol fognak fordítani arra, hogy 
a lakosság az ártalmas élelmiszerek élvezetével 
meg ne lizedellessék s jóval szigorúbb hatósági 
ellenőrzés alá fogják helyezni mindezeknek a cik
keknek közforgalomba való bocsátását.

Jd 1 ]R E  K .
— Őfelsége születésnapja és Szent István 

napja. Augusztus 18-án, Őfelsége 85-ik születés
napján, a plébánia-templomban, délelőtt 9 órakor, 
ünnepi hálaadó istentisztelet lesz. Az isteni tiszte
leten résztvesznek az összes hivatalok, hogy a 
nagyidőkhüz mindenben méltó módon ünnepeljék 
meg a legalkotmányosabb magyar király születés
napját.

Augusztus 20-án, Szent István első magyar 
királyunk ünnepén, 9 órakor magyar szentbeszéd, 
utána nagy szentmise lesz a plébánia-templomban. 
Az ünnep előestéjén félórai harangozás van or
szágszerte elrendelve.

— A plébánia-templom búcsúja. Augusz
tus 15-én, Nagyboldogasszony napján, a Selmec
bányái r. kath. plébánia-templomban búcsúünne
pet tartanak. Az ünnepen az istentiszteletek sor
rendje a következő: reggel fi órakor csendes szent
mise, 7 órakor énekes mise, tólnyelvű szentbe
széddel, melyet H lavalhy József istvánházai plé
bános mond. 9 órakor magyar szentbeszéd, mondja 
Várnai Béla besztercebányai egyházmegyei áldozó 
pap. Utána ünnepi nagymise, 11 órakor csendes 
szentmise.

— Katonai kinevezés. Őfelsége, a király, 
Érti János dr. szolgálatonkívüli viszonyban levő 
főorvost ezredorvossá, Sinuiy Caesar gödöllői m. 
kir. adóhivalali pénztárosi, volt Selmecbányái kir. 
adóhivatali ellenőrt, szolgálatonkívüli hadnagyot, 
a gyalogságnál előbb viselt tiszti rendfokozatába 
hadnaggyá nevezte ki.

— Kinevezés. A m. kir. igazságügyminisz
ter Svehla Ervin dr.-1, az igazságügyminiszterium- 
ban alkalmazott bírósági jegyzőt, Svehla Gyula 
miniszteri tanácsos, volt Selmecbányái bányaigaz
gató fiát, miniszteri fogalmazóvá nevezte ki.

— K itüntetés. Őfelsége, a király, Vojtás 
Árpád  m. kir. erdőmérnöknek, Vojtás Mátyás 
Selmecbányái kir. kath. főgimnáziumi tanár fiának, 
az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó 
magatartása elismeréséül, a Signum Laudist s az 
elsőoszlályú nagy ezüst vitézségi érmet adomá
nyozta.

— Közigazgatási bizottság:! ülés. Selmec- 
és Rélabánya szab. kir. bányaváros közigazgatási 
bizottsága, Ivá)ika István főispán elnöklésével, f. 
hó 11-én tartotta meg augusztus havi rendes ülé
sét. Jelen voltak: Arlhold Géza közigazgatási ta
nácsos, árvaszéki elnökhelyettes, Hálás Húgó dr. 
tiszti főügyész, Draskóczy Jenő kir. műszaki ta
nácsos, Horváth Kálmán kir. tanácsos, polgármes
ter, Kegye Sándor kir. tanácsos, pénzügyigazgató, 
Lipcsey Ervin dr. kir. főügyészhely elles, Pálfl Pé
ter kir. tanfelügyelő, Sztancsay Miklós főjegyző és 
Vörös Ferenc tb. főjegyző, továbbá: Farbaky Ist
ván, Handcl Vilmos, Hornyacsek István, Oszvaldt 
Gusztáv és Rauchhauer József dr választott bi
zottsági tagok. Távolmaradását igazolta Kapp Ja
kab dr. tiszti főorvos.
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.Az egyes szakreferensek jelentéseinek meg- ' 
hallgatása ulán.folebbezésekel és folyőügyeket tár
gyalt a bizottság.

i— Hősi halál, Poska Jakab  másodé vés erdő- 
. mérnök hallgató, a cs. és kir. 50. gyalogezred tar- | 
Kilókos zászlósa, folyó hó 1 én, az Ivangorodtól 
nyugatra vívott ütközetben, hősi halált halt.

Ifjúsági műkedvelő előadás. A Selm ec
bányái kir. kath. főgimnázium és a líceumi fő
gimnázium helyheh-növendékei s néhány úrileányka 
a mull vasárnap, az új líceumi- épületben, a Vö
röskeresztegylet Selmecbányái választmánya és a 
Selmecbányái elesett katonák özvegyei és árvái : 
javára, kedves és szépen sikerült műkedvelő elő
adást rendeztek. Elsőnek lJolldk M atyit lépett'a ! 
színre -s bátran, csengő hangon szavalta el az :
• Erzsébet királyné emléke* c. költeményt. Az elő
adás egyik-legsikerültebb száma volt a »Moni, a 
sebesült* c. alkalmi víg^genrekép, melyet Pollük 
Maráit, Itann: M ihály £s Zsáhnbor Id vá n  adott 
elő. Kovács A nnuska  .Makai Emil: »Izé kisasszony* 
c. monológját adta elő, szépen és kedvesen. Az
• Árkádia* c. dráma szereplői híven adták a mq- 
sevilág ismeri alakjait: a kegyetlen királyt, a sze
relmes herceget s a pásztorleányt. A következő 
szám Zsáinhor Pál »Veronka levele* c. verse 
volt. Pártái Patina a »Monológ«-ol szavalta ej, 
biztosan, ügyesen, rutinos fellépéssel. A »Rügyfa- 
kadás* c. dialógusban Pausz Mihály és Pártái 
Editke játszott, nagyon kedvesen. Az »Egyes szám
ban pem, lehet* c. verset szintén Pártái Edit 
adta elő. »A hazaáruló* c. alkalmi színmű volt 
az előadás legnívósabb, legszebb száma, melyben 
különösen Zsámbor István  tűnt ki, (je a többi 
szereplő is kiválóan ,inegállla helyét. Pausz Mi
hály a »Papunek« c. kupiét énekelte el, általános 
derültség közben. A kedves előadás a Himnusz 
eléneklésével. végződött.

Az előadáson .befolyt: jegyekből, 9U40 K, 
fel ül fizetésekből 11^ 60 K, összesen 203s K. Költ

ség volt 6;22 K) tiszta jövedelem 196 78 korona.
Felüllifietptt. Grillusz Emil 4 K-t, Szolár 

Lajosné 8 80 K-t, Teltamanli Jenőné 340 K-t, 
Herrmann Miksáné 310 K-t, Rappensberger Vilmos, 
Hoznék Gyula, Szever Jánosné 3 - 3 K-t, Buchna 
Vilmos, Hajidei Vilmos, 2’80—280 K-t, Farbak\ 
István 270 ,K-t, . Baán Elemér és neje 2 10 K-t, 
dr, Rarlai Béláné, Barlai Béla dr., Balás Húgó 
dr., Bálinti) Nándorné, Fodor László d r, Kapp 
Jakab dr., .Haverja József, N. N., Zsámbor Pál, 
Zsák Győző, Rauchbauer József dr., Zsilvay János 
2 —]2 K-t, Engel Zsigmond, özv. Hlavatsek András- 
né: 170—íJ'i7ö K-t, Vitális Károly és Sándor 160 
K-t. Jankó Sándor, Raksányi Samu, özv. Remenyik 
Károly né, Schelle Róbert l -40—l -40 K-t, Borhegyi 
István, Fizély Károjyné, Fekete Zoltánná, Király 
Ernő, N. N., N- N., Suhajda Lajos, Szever Pálné, 
Vqdas Margit 110— 110 K-t; a bull'etben: Ernst 
Zsigmond,. Grohmann Gyula, özv. Gáspár Jánosné, 
K .o y á e sL a jo s , Novák József, Üszvaldl Gusztáv, 
Réz (Jéza,,.ülicsny Eugénia, Weiner Lipót, Weisz 
SjnjjOüa. Kövessi, Ferenc dr. 1 — 1 K-t, Krippel 
Móric, N. N. 90—90 f-l, Kövesi Antal 80 f-t, 
Finkelstein Alajos, Joergcs Henrika, Jacóby László, 
Lander Irén, Longauer Nándor dr., Millenovich 
Ferenc,. Krulkovszkv Erzsiké, N. N., N. N.. Papp 
György 70—70. f-l, Sümegh János, N..N. 60—60 
f-t, özv. Kuli Istvánná, N. N., N. N., Bőczey Jenő, 
Vas Antal dr. 50--50 f-l, Balázs Évike, Chrien 
Gyula* Geist Pisla, llauszntann Béláné, Holzapfel 
Józsefné, Kachelruann Farkas, Kaurics Sándorné, 
N. N., N.. N., Láng Aurél, Suijánszky Kálmán, 
Schramek Lajos, Széki Jánosné, Széki Jancsi, 'fur
csán Jánosné. . Walek Károly dr. 40—40 í-l, 
Dukász Gyula, Neczpál Zsuzsi, Pogány Béla, 
Rosenlhal Bandi 30—30 f-t. Künsztler Jánosné, 
N. N., Rausz Margit 20- 20 f-l, Barlh l.ászlóné, 
Reményi Sándor, IJnger Aranka, N. N., N. N.. N. 
N , N. N., N. N., N. N. 10—10 f i.

Hálás szívvel mondanak a szereplők köszö
netét a felülfizetőknek s mindazoknak, akik az 
előadás sikeréhez hozzájárultak. így különösen 
Suhajda Lajos tanár úrnak, a terem átengedé
séért, Sümegh János  kereskedő úrnak, a színpad 
felállításáért és a díszletek kölcsönzéséért, a 
Joergcs Ágost özv. és Fia cégnek, a meghívók 
ingyenes nyomásáért, Molnár János  fodrász 
úrnak, a szereplők művészi maszkírozásáért, 
Schramek Lajos festő úrnak, a műsor festéséért 
és [jengyei Sam u  pedellus úrnak, az előadás 
körül kifejlett fáradozásáért.

— Hősi halál. Lupták József teplafőj föld
műves, a cs. és kir. 26. gyalogezred tartalékos 
közvitéze, az északi harctéren kapott súlyos se
besülése következtében, folyó hó 8-án, a Selmec
bányái városi kórházban hősi halált halt. Holt
testét Teplafőre szállították s az oltani r. k. te
metőben[ jielyeglék örök nyugalomra-

— Hősi halált halt és e ltűn t Selmecbá
nyái katonák. Az észtéi gomi cs. és kir. 26-ik 
gyalogezred parancsnokságának hi vatalos értesítése 
szerint a hadbavonult Selmecbányái illetőségű 
alonák közül hősi halált halt: Jiihn József és Mráz 
Lajos: eltűnt: Slepiga János, Goldschmied Jenő, 
Fábián Márton, Feigl József, Dolelina János, 
Czibula József, Benyó Jakab, Benyó János, 
Blahul József, Bernát József, Kripner Győző, Ko
vács István, Lupták József, Miertusz Béla, Müller 
Ferenc, Mollek Vilmos, Oszvald Ignác, Pllaurl Nán
dor, Slezák János, Schmidtberger Ferenc, Tokár 
Pál, W allner Ferenc, Weisz Vilmos, Zrebeny Ci
rill. Horák István,. Miertusz Albert, Dömötör Jó
zsef. Haskó Antal ós Schajmer József.

Újabb sebesültek Selmecbányán. Folyó 
hó 9-én, a komáromi csapalkórházból, újabb 34 
sebesült katona érkezett. Selmecbányára. A vasúti 
állomáson óváry Dezsőné, VVagner Kálmánná, 
Wetzler Mórné és Siposs Ferenc vendégelték meg 
a katonákat, a városba pedig Zólomy Imre tb. 
városi tanácsos, erdőmester, Barna Danóné, a 
város, a gázgyár, a kölőgyár és Slanga Albert 
szállíttatták fel őket. A város hatósága 12 kato
nát a bányászkórházban, 22 katonát pedig a Vö- 
rüskeresztegylet szükségkórházaiban helyeztetett el.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
Kapsz János  Selmecbányái lakost a Selmecbá
nyái m. kir. bányaigazgatóság mellé rendelt szám
vevőséghez ideiglenes minőségű pénzügyi szám 
gyakornokká nevezte ki.

— A sebesült és beteg katonák megven- 
dégelése. A Vüröskereszlegylet Selmecbányái vá
lasztmánya, Őfelsége születésnapjának és Varsó 
elestének a megünneplésére, a közönség adomár 
nyaiból megvendégeli a Selmecbányái kórházak
ban ápolt sebesült és. beteg katonákat. A gyűjtést 
az egylet részéről lóikért hüjgyek végzik s kér
jük a közönséget, hogy erre a célra akár pénzt, 
akár terményeket adományozni szíveskedjék. A 
megmaradó összegből fehérneinüekel vásárol az 
egylet a katonáknak. — Az ünnep részletes prog- 
rammja még nincsen összeállítva, annyit azonban 
már most jelezhetünk, hogy a vacsorát, szép ün
nepség keretében, e hó 17-én, délután 4 órakor, 
a városi vigadó kertjében fogják megtartani. A 
szabadban színpadot fognak fölállítani s énekkel, 
zenével, szavalattal, tréfás dolgokkal slb. fogják 
a katonákat mulattatni. Belépődíj nincsen s fel
nőtteket, gyermekeket, mindenkit szívesen lát a 
Vöröskeresztegylet ' A főrendezést Zólomy Imre 
tb. városi tanácsos, crdőmesler, az egylet titkára 
végzi, a vigalmi részt Székely Vilmos bányata
nácsos, bányásziskolai igazgató, Pecker Nándor 
és Suhajda Lajos lic. főgimn. tanárok rendezik, 
az élelmezést Pogány Béla rendőrtiszt és neje 
intézi, a helyiség díszítését pedig Sclnvott Lajos 
városgazda eszközli. ,A részletes programinol pla
kátokon fogja az egylet közzétenni.

— A Selmeci Vadászegylet közgyűlése.

A Selmeci Vadászegylet, Jezsovics Károly kir. 
tanácsos elnüklésével, július 23-án tartotta évi 
rendes közgyűlését. A vadászmester jelentése sze
rint az elmúlt évben 154 drb vad került terítékre: 
7 őz, 42 nyúl, 1 császármadár, 29 fogoly. 14 róka,
2 nyesi, .35 kóbor eb, 16 kóbor macska és 8 
egyéb ragadozó. A közgyűlés, a vadállomány kí
mélése végett, elhatározta, hogy a vadászatot 
csak október hó elsején kezdi meg s hogy a so- 
bóhogyi, a hídeghegyi és györgytárói részeket tel
jesen tilalmazza. Kimondotta a közgyűlés, hogy, 
a terület csekélységére való tekintettel, új tago
kat egyelőre nem vesz fel s hogy a hadbavonult 
tagokat a tagsági díjak fizetése alól fölmenti.

—• Adományok a V öröskeresztegyletnek. 
A Vöröskeresztegylet Selmecbányái választmánya 
javára az elmúlt héten a következők adakoztak: 
a városi kórházulap pénztára (a katonák temeté
sére) 16'40 K-t, Kalmár István és leánya (a ka
tonák temetésére) 2 K-t, Székely Vilmosné 6 K-t. 
Gyermekszínielőadásból 98'39 K gyűlt be. A szí
ves adományokat hálásan köszöni a választmány 
elnöksége.

— Segítőakció. Hadbavonult katonáink vissza
maradt családtagjainak a segítésére szánt alapba 
az elmúlt héten a következők adakoztak: a m. 
kir. dohánygyári munkásnők (negyvenkettedik 
gyűjtés 5'01 K, negyvenharmadik gyűjtés 764 
K) 1265 K-t, az alsó rózsa-utcai ifjúság (az aug. 
8-án rendezeti színielőadás jövedelmének a fele) 
98'39 koronát.

A Vöröskeresztegylet szükségkórházainak a 
fenntartására a kötő- és szövőgyári munkások 5 
K-t adakoztak, a városi kórház részére a külő- 
és szövőgyár 24 pár harisnyát adományozott.

— Adományok a kórházaknak. A Vörös
keresztegylet selmecbányai szükségkórházainak, 
a sebesült és beteg katonák számára, az elmúlt 
héten a következők adományozlak: Engel Zsig
mond 2 szappant, 3 körömkefél, Chrien Mariska
3 tököt, karalábét, salátacéklát, Révay Adolf 8 1. 
tejet, Ulicsny Eugénia (Rozsnyó) 16 üveg sört, 
Philadelphy Mórné 15 kg. zöldbabot, Mazur Ka- 
tarina Zöldséget, Sztankay Ferencné málnaszörpöt, 
Csermely Istvánná 500 cigarettát, Goldfusz 14 I. 
tejet, Szentistványi Gyuláné 5 1. tejel, Kusik Já
nosné 1 I. tejet, Lupták Györgyné 1 1. tejet, Palkó 
Pál 6 I. tejet, burgonyái, Mákávé Miklósné 25 pár 
virslit.

A városi kórháznak: Rappensberger Vil
mos 200 cigarettát, Immerblum Károly 2 kg. tú
rói, 100 cigarettát.

— Erdőőri és vadőri vizsgálatok. Az idei 
őszi erdőőri és vadőri szakvizsgálatokat október 
hó 18-án és a rákövetkező napokon fogják Buda
pesten, Pozsonyban, Besztercebányán, Miskolcon, 
Kassán, Máramarosszigelen, Kolozsvárt. Brassó
ban, Nagyszebenben, Temesváron, Pécsett ésSzom- 
balhelyen megtartani. Azok, akik az erdőőri vagy 
vadőri vizsgálatot le akarják tenni, kellően föl
szerelt kérvényeiket, 1915. szeptember 30-ig, ahhoz 
a kir. erdőfelügyelőséghez nyújtsák be, amelynek 
a székhelyén vizsgázni akarnak.

— Az erdészeti állam vizsgázók figyel
mébe. Horváth Sándor  miniszteri tanácsos, az 
erdészeti államvizsgálóbizottság elnöke, felhívja 
azokat az erdőmérnökjelölteket, akik a folyó év 
őszén erdészeti államvizsgálatot akarnak lenni, 
hogy kellően fölszerelt kérvényeiket, legkésőbb 1915. 
szeptember hó végéig, a földművelésügyi minisz
térium I A főosztályának címére (Budapest, V., 
Zoltán-ulca 16.) bórmenlvo küldjék be. — Az 
erdészeti állam vizsgálatra való bocsátásra ez al
kalommal, kivételesen, azok is igényi tarthatnak, 
akiknek gyakorlati szolgálata, a vizsgálat idejéig 
számítva, a két ével nem éri el, ha igazolják, hogy a 
megkívánt kétévi gyakorlati szolgálatban mutat
kozó hiány önhibájukon kívül, valamely, a hábo
rúval kapcsolatos, méltánylást érdemlő ok követ
keztében állott elő.



1915. augusztus 15. S K I. M K C B A N Y A 1 H Í R L A P 5

— Tirol fegyverben. A Selmecbányái Apolló 
mozgószinház, a helybeli Vöröskeresztegylet ja
vára, folyó hó 18-án elsőrendű előadást rendez. 
Legfőbb része a „Tirol fegyverben" című dráma, 
mely megkapó s remek képekben mutatja be a 
tiroliak vitézségét. Továbbá „Hindenburg szabója“ 
aktuális kitűnő vígjáték. A nemescélú, rendkívül 
érdekes és szórakoztató előadást a közönség szí
ves figyelmébe és meleg pártfogásába ajánljuk.

A háború  á ldozata i. A Vöröskereszt ki
mutatása szerint a világháborúnak eddig 8.831.000 
áldozata van. Ebből a németek 432 ezret, a mo
narchia 341 ezret, a franciák 464 ezret, az ango
lok 116 ezret, az oroszok 733 ezret vesztettek 
halottakban. Ez összesen 2.146.000 halott. Aköny- 
nyebb sebesültek száma a németeknél 760 ezer, 
a monarchiában 618 ezer, a franciáknál 718 ezer, 
az oroszoknál 1,500.000, összesen 3,781.000. A ; 
németeknek 97 ezer, a monarchiának 83 ezer, a , 
franciáknak 439 ezer, az angoloknak 49,009, az 
az oroszoknak 482 ezer súlyos sebesültjük van. 
Foglyul 233 ezer német, 183 ezer osztrák-magyar, 
495 ezer fráncia, 83 ezer angol és 770 ezer orosz , 
katona esett. Ebbe a számba a június végén és 
július első felében történt veszteségek nincsenek 
beleszámítva.

— T áv ira tvá ltá s  orosz hadifoglyokkal.
Ezentúl az Oroszországgal való kölcsönös forga
lomban hadifoglyoknak szóló vagy tőlük eredő 
táviratok sürgős táviratokként és fizetett válasszal 
is feladhatók.

— Felvétel az Országos Színművészeti 
A kadém iába. Az Országos Színművészeli Akadé
mián, az előkészítő-osztályba, szeptember hó 9-én, 
10-én és 11-én. az Akadémia 1. és II. osztályába 
pedig szeptember hó 13-án. délután 3—5 óráig, 
lesznek beiratások. A felvételhez megkívántatik: 
a) színpadias, csinos alak, b) tisztakiejtésű, csengő 
hang, c) kifejlett leslalkolás mellett (erről az in
tézeti orvos ad véleményt) legalább 18 éves kor 
a férfiaknál, legalább 16 éves kor a leányoknál 
(ezt hiteles okirattal kell bizonyítani), d )  annyi 
műveltség (és iskolai képzettségről való bizonyít
vány), amennyit e korban minden művelt ifjútól 
megvárhatni, különösen magyar nyelvtan alapos 
ismerete, e) szülői vagy gyámi beleegyezés, f)  er
kölcsi bizonyítvány. A jelentkező növendék való
ságos és törvényes nevén iratkozhatik be. Bővebb 
értesítést készséggel ad az intézet igazgatósága 
(Budapest, VIII.. Rákóczi-út 21. II. em.)

A visszavonulás sz tra tég iá ja . Most, | 
amikor az oroszok kétségbeesett erőfeszítéseket 
tesznek, hogy hadseregeik tisztességes visszavonu
lását biztosítsák. világszerte sokat emlegetik a 
visszavonulás sztratégiájál. A német hadseregnek 
is volt egyszer m ár alkalma döntő, nagy csata, 
a marnei csata után visszavonulni. Ennek zseni
ális megvalósításáról ír a Nagy Háború most meg
jelent legújabb füzete. Az új füzet már a 20-ik 
és számos érdekes kép illusztrálja. Két mümellék- 
let is van benne: A* íüzet ára 40 fillér s lapunk 
kiadóhivatalában kapható.

A ro k k an t ka to n ák  kenyérkeresete . 
Mi lesz a rokkant katonákkal, csonkákkal, bénák
kal a háború után? Erre a szomorúan aggasztó 
kérdésre vígasztalban és szinte felvidámítóan 
laszol egy most megjelent s a ■ legszélesebb nép
szerűségre is szám oltarthaló füzet, mely példák- j 
kai, képekkel mind a 47 lapján azt bizonyítja, 
hogy a rokkant, béna-csonka ember nem koldús, 
nem nyomorék, hanem, ha maga is akarja, meg 
kissé mások is segítenek rajta, egészen önérzetes, 
munkabíró, munkára képes, hasznos tagja lehet a 
társadalomnak és a  maga családjának. A félkezű, 
féllábú, vagy egészen lábatlan katonából, becsü
letes. tisztes munkával, dolgavégezö, pénzkereső 
ember válhat. A hősök nem szorulnak kegyelem
kenyérre.

Amputált vagy másképen rokkantakká vált

katonák és ipari munkások egész megható soro
zatáról mutatja ki ez a könyvecske, miképen ta
nulhatnak meg balkézzel írni, félkézzel gyalulni, 
vésni, esztergályozni, kosarat vagy gyékényt fonni, 
varrógépen dolgozni s mimódon képezhetik ki ma
gukat a lábatlanok a székfonásban, asztalosságban, 
lakatosságban, fényképészetben, bőriparban, könyv
kötészetben stb. Vannak rokkantak, akik még a 
szobrászaiban, az építészeti rajzolásban, az órás
mesterségben, a szőnyegmunkában, sőt a festé
szetben is elegendő tökéletességre vihetik. Termé
szetesen, kinek mire van hajlandósága, testi és 
szellemi ereje; meg azután, hogy orvosi segítő
eszközökkel kit minő munkára leltet alkalmassá 
tenni.

Erről beszél, bő részletességgel, ez a kis mű- 
vecske, melyet egy melegszívű, nemesen gondol
kozó, magyar főurinő: gróf Bethlen Balázsné, Jó
sika Beatrix bárónő ültetett á t németből magyarra 
s alkalmazott magyar viszonyokhoz. Címe: Rokkant 
katonáink jövője. Szerzője Biesalsky Konrád dr. 
orvostanár, a nagy Németországból, ahol már 
békeidőn, a háború előtt is 221 műteremmel gon
doskodtak a rokkantaknak 51 szakmában való 
oktatásáról. A németek ebben is hélmérföldes 
csizmában jártak előttünk. Mi most hát ne kul
logjunk, hanem siessünk utánuk társadalmi segítő- 
téren is s érjük utói őket, ahogyan már együtt, 
egy vonalban, egyforma hősiességgel harcolunk 
velük a csatamezükön. A Bethlen grófnő magyar 
szívével németből magyarra átvarázsolt kis lündér- 
mesekünyv önbizalmat, életkedvet önt, ha elol
vassák, csonka-béna katonáinkba. De egyúttal 
lelkesedést, érdeklődési és áldozatra készséget is 
támaszthat a társadalom minden rétegében azok 
iránt a hősük iránt, akik érettünk harcoltak. A kis 
könyvecske, melynek az élére Tisza István gróf 
miniszterelnök és Lumniczer dr. írlak ajánló elő
szavakat, méltó minden művelt ember elolvasá
sára és terjesztésére. Ára 1 K s a Lampel Róbert 
könyvkiadócégnél (Budapest, VI., Andrássy-út 21.) 
kapható.

— Lemberg. Tíz hónai) as orosz cárizmus 
uralm a alatt. Újfajta hadiludósílás jelenik meg 
ezzel az új könyvvel. Nem ilt-olt megjelent újság
cikkek gyűjteménye, hanem egységes, egyszerre 
írott munka. Talán legtalálóbban szociológiai hadi- 
tudósításnak lehelne mondani a könyv módszerét. 
Pogány József, az ismert szocialista író, mint 
harcoló katona és mint harcokat néző haditudó
sító kereszlül-kasül bejárta Galícia annyi magyar 
vértől áztatott földjét. A Lembergre* rázúduló orosz 
inváziót rajzolta meg és a városra nehezedő tíz- 
hónapos idegen uralom képét adja. De nem kró
nikát ír, nem események riportját pörgeti, hanem 
a Lembergre törő orosz invázióval voltaképpen 
egész Galíciának és valamennyi nagy problémá
jának a képét formálja meg. Rettentő vádirat ez 
a könyv, de nem az orosz nép ellen, hanem az 
orosz cárizmus és végső soron minden idegen 
uralom ellen. Megmutatja, milyen katasztrófás 
változáson megy keresztül a negyedmilliós nagy 
város a lízhónapos orosz uralom alatt. Lemberg 
és Galícia minddh életny’dvánulásáti boncolja; való
sággal anatómiái pontossággal tertíhkii előttünk 
ennek a háború tűzkörétől körülvett országnak 
a leste. Sorra vonul el az önálló Lengyelország 
kérdése, a harmincmilliós Ukraina izgató problé
mája, a galíciai szocializmus, a rutén-kérdés, a 

i zsidó-kérdés, a cionizmus. Nagy perspektívákat 
! vetít messze Galícián túlra is: Oroszlengyelország 

felé, Oroszország nagyhatalmi állása felé és a nagy 
orosz birodalom bomlása felé. De nemcsak a nagy 
közügyekel rajzolja. Az invázió alatti családi éle
tet csakúgy megmutatja, mint az orosz tiszteknek 
a prostituáltakhoz való viszonyát, a földalatti 
Lemberg bujdosóiról csak úgy képet ad mint az 
idegen uralom ellen a nép fantáziájában inegtermő 
mesékről, anekdotákról és élcekről. Érdekes, sok
helyt valósággal izgalmas olvasmány ez a könyv. 
Szociológia, riport, hadiludósílás. novella, sokféle 
elemből összetett és mégi* egységes munkája. Az 
elegáns kiállítású könyvet a Népszava könyvkeres
kedés adta ki és az ára 160 korona. Kapható 
lapunk kiadóhivatalában.

Bakabánya község- adom ányai a hegy

bányai katonai üdülőtelepnek. A hegybányai 
katonai üdülőtelep számára Bakabánya községből 
a következők adományoztak: Muha József 4 K-t, 
Muha Pál 2 K-l, Murancsan Károly 6 K-t, Muhi* 
Katalin 40 f-t, Műid Károly 2 kilogramm diót, 
Mráz János 1 K-t, Mráz Sándor 1 K-t, N. N. 1 
K-t, Neufeld Józsefné zöldbabot, 1 inget, 60 í-t, 
Németh Zsófia 1 K-t. Noska Jánosné 20 tojást,
3 K-t, Ollik Gyula 3 K-t, Ollik Kálmánná 100 
cigarettát, 13 kilogramm lisztet, 6 kg. rizst, 2 K-t, 
Ohorszky Jánosné I kg. lisztet, szilvaízt, 1 K-t, 
üszlanai Károly 1 K-t, üszvaldt János 1 K-t, 
Pacer Katalin kolbászt, zöldbabot, Petrasek Ágoston 
10 K-t, Petrasek József 2 K-t, Pettilsz János
1 K-t, Pettilsz János 2 K-t, Plavec János bur
gonyát, tejet, 2 K-t, Plavec János 1 K-t, Plavec 
Gusztáv 30 tojást, Piavellay 1 K-t, Pillner Anna 
3 kg. lisztet, 2 törlői, 1 K-t, Polónyi Jánosné 1 
kg. szalonnál, burgonyái, babot, 2 K-t, Polónyi 
István 2 K-t, Polónyi Sainuné 70 f-t, Polónyi 
Gyuláné babot, kenyeret, Povezsán Jánosné babot, 
burgonyát, kenyeret, Povezsán Mihály né 6 kg. 
lisztet, 1 kg. szalonnát, babot, Povezsán Györgyné 
3 kg. lisztet, babot, 1 K-t, Povezsán József 3 kg. 
lisztet, hagymát, 4 inget, 1 alsónadrágot, 2 K-t, 
Povezsán József 1 K-t, Povezsán Józsefné 2 K-t, 
Povezsán Istvánná 1 K-t, Povezsán Ferencné 1 K-t, 
Povezsán Ferenc 1 K-t, Podharany János 4 kg. 
lisztet, 1 K-t, Podharany Samu 2-40 K-t, Pole- 
reczky Katalin 1 K-t, Polacsek Ferencné hagy
mát, uborkái, 12 tojást, 1 K-t, Pohordec György 
zöldségei, burgonyát, 50 f-t, Pozseszky Mihály 2 
1. tejet, burgonyát, Polereczky Sainuné zöldséget, 
lepedőt, Polereczky Pál zöldséget, 1 K-t, Pran- 
doríi György burgonyát, zöldséget, Prandorfi Samu
2 K-l, Prandorfi János 5 kg. lisztet. 1 kg. sza
lonnát, kenyerei, burgonyát, 4 K-t, Puch Vilmosné

i 60 f-t, Pohorecka Andrásné burgonyát, babot, 1 
| K-t, Raksányi Samu lekvárt, babot, aszaltszilvát,

1 K-l, Raksányi Samu 2 K-t, Raksányi Samuné 
| 5 K-t, Raksányi. János 2 K-t, Raksányi Katalin 
I 2 K-t. Raskó János 1 kenyeret, Regula József 40

f-t, Regula- Mihály 40 f-t, Regula József 40 f-t, 
i Regula Pál 2 kg. lisztet, burgonyát, 1 K-t, Rip- 

csik György 1 kg. szalonnát, lekvárt, Ribay Paula 
i 3 K-t, Ruskovics Anna zöldséget, burgonyái, Rus- 
1 kovics István zöldséget, Ruskovics János I kg. 

szalonnát, Sallai Jánosné 1 K-l. Sárkány 2 K-t, 
Salvi József babot, salátái. I K-t, Siket János 
lisztet, zöldséget, t K-l, Siket Pálné 5 K-t, Siket 
Zsuzsanna 1 K-t, Seljam Jánosné 2 K-t. Schwartz 
Sámuel, Schwartz. János 1 — 1 K, Sclnvarlz Já- 
nqsné 2 K-t. Sclnvarlz Puliié 1 K-t, Schwartz 
József I K-l, Schwartz. János dr. 10 K-t, Szkla 
dán Pál 2 K-t, Slanla József 1 K-t, Slovka Já
nos zöldséget, lekvárt, -burgonyát, Slamposzky 
Jánosné 2 K-t. Slamposzky Samuné 3 K-l, Stam- 
poszky János 1 K-t, Stamposzky Pálné 1 K-t, 
Svihran Samuné 5 kg. lisztet, babot, karalábét, l 
kg. szalonnál, lepedőt. 40 f-t. Svihran Pál l K-t. 
Svidran Jánosné 30 f-t, Svidran Zsuzsi 1 K-t. 
Suba János zöldséget,- 2 K-t. Suba János 4 kg. 
lisztet, zöldséget, I K-A, Susba János T K-t, Suba 
Samuné 5 tojást, Suba Zsuzsanna 40 f-l, Suba 
Pálné lisztet, babot, zöldséget. l -50J\-t. Suba 
György zöldséget, burgonyát. Szákos Pál I K-t. 
Szianla Sámuel szalonnál, zsírt, 2 K-l, Szkfadan 
Pál 2 K-t, Szluka Sándorné 1 K-l, Szlruka Sá
muel 2 K-t, Szabó Mihály 2 K-t, Szakmár'János
2 K-l, Szlika Amália I K-t, Szluka Pál 1 kenye
ret, Szverzén János lekvárt, karalábét, burgonyái, 
tejet, Székus Pál húst. szörpöt, Szluka Mihályné 
inget, nadrágot, Szolárik Györgyné babot, Szlávik

j Mária zöldségei, Szakmái1 Istvánná zöldségei, lek- 
. várt. babot. Szlika Amália I K-l. Szvajkó Jánosné 
| lekvárt. Szituiba Katalin lisztet. Szlrecha Pál ubor

kát, 2 K-t,Stika János 1 K-l,Sovka Judit lK -t.F .S .
: N. 5 K-t, az ev. templomban tartott oíVerfóriumból 
' 26 K-t, TegelhűLGyjürgyné zöldségek tojást, Tőben- 
; eek Jánosné babot, 1 kg. zsírt. Tides Mihályné 1 K-t.
I Turcsányi Lajos 1 K-t, Tropa Samu '/* kg. szán 
! Ionnál, tejet, kenyerei, Ehrincsat János 80 f i. 
j Ujfalussy János, özv. l'hrien Jánosné, l'lincat 
! Pál. Usjak Márton I I K-l. Uskréd Imre lisztet, 

1 K-t, l'rszinyi Gvöigyné 5 kg. kockacukrot. Itt 
üveg paradicsomot, 2 üveg lekvárt, l ’rszinyi 
György 10 K-t. 100. cigarettát. Yajdicska János 
uborkát, kenyeret. Yajdicska Mihály 6 kg. lisztet, 
babot, 2 K-t, Yajdieskac'Kitfalin 2 K-l, Yajdicska 
Lajosné lekvárt. Yálasek Józsefné lisztet, zöld
babot. 1 K-t. Yalasek Járins 40 f-t. Yavrik János 
zöldséget, burgonyái. 20 f-t. Velebni Sámuel 2 
K-l Yelebni Judit zöldségei, Velebni Józsefné 

: zöldbabot. Yelebni Sándor 2 K-t. Yelebni Anna 
zöldséget, burgonyát. Yranák Vilmos húst, tejet,



6 S !•: L M K C H A N V A I II I H I. A P 1915. augusztus 15.

bábut, 1 K-t, Valenlini Kataiina 1 K-t, Veincsiller 
Lajos 1 K-t, Vemcsillar János 2 K-t, Veincsiller 
Samu lekvárt, zöldbabot, 1 K-t. Xamboy Samu 
tojást, zöldséget, babot, 2 K-t, Xamboy István 2 
K-t. Xamboy Pálnó kenyeret, zöldségei, babot,
3 K-t, Xamboy János 2 K-t, Xamboy János 3 
K-t, Xamboy Jánosné 2 K-t, Xamboy Frigyes 3 
K-t, Xamboy Dániel babot, 8 inget, 2 alsónadrágot,
4 K-t, Xamboy Samuné 2 K-t. Xamboy Anna 
babot, zöldséget. Xamboy Katalin burgonyát, 
zöldséget, Xaliorszky Samu 80 í-t. Xahorszky Samu 
2 K-t. Xatykó Pál zöldséget, 40 f-t, Xáhorszky 
János burgonyát, 1 K t, Xáhorszky Samu lekvárt, 
kenyeret, lisztet, aszallkörlét, 3 kg. szalonnát, 
Xamboy Katalin burgonyát, zöldséget, Xelenka 
Ádátnné burgonyát, babot. 1 K-t, Xentek Jánosné 
burgonyát, zöldséget, 1 K-t, Ximera Dániel 4 K-t, 
Xiglan Józsefné babot, zöldséget, Xiglan Jánosné 
5*/* 1. tejet. Xubacky János babot. Xollerka 40 
f-t, Xsivora Mária t K-t.

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

B e r g m a n n  & C o . c é g tő l  T e t s c h e n  a  É lb e .
egyre nagyobb kedveltségiek és elterjedtségnek ör
vend szeplő ellen való elismert hatásánál fogva s a 
bőr és szépség gondozásában való felillinulhatatlan- 
ságáért. Ezernyi elismerőlevél! Sok legnagyobb ki
tüntetés! Bevásárlásnál óvatosság! Ügyeljen nyoma
tékosan a Steckenpferd védőjegyre és a cég helye 
nevére! Darabja 1 koronáért kapható gyógyszer- 

tárakban, drogériákban, illatszerüzletekben stb. 
Ilasonlóképen kitűnő Bergmann Manera liliomkrémje,
(80 fillér egy tubus). Kitűnő szer női kéz gondozására.

— Gyümölcsszüret. Hogyan szedjük le a 
gyümölcsöt a fáról? Gondosan, az ágak kímélé
sével. Gyümölcssszedés után gyakran olyan a fa 
alja, mintha oroszok leltek volna vendégei: szá
zával hever a rövid galy és ág. Éppen a rövid 
kis ágnak a vége rejti vastag, szürkebolyhos bim
bójában a jövő termést; a gyümölcsfán ugyanis 
már nyáron fejlődik a tavaszi rügy. Meggondolat
lanul szaggatjuk le a gyümölccsel az egész jövő- 
évi gyümölcsrügyet s ne csodálkozzunk akkor, ha 
a következő évben alig van termés. Gondosan 
használjuk a létrát is s ne verjük le póznával az 
utolsó, el nem érhető almát, mert így sokkal több 
kárt teszünk a fában, mint amennyi annak az 
értéke.

g yerm eh eb  é s  lá b a d o z ó h  le g jo b b  
lé  p ia iéb a  g yom or-és b é lb e te g sé g e h  után. 

H m denhor kapha tó .
Próbadobozt és tanulságos orvosi könyvecskét a 

gyermeknevelésről teljesen díjtalanul küld a
N e s t l é - f é l e  g y e r m e k  l i s z t t á r s a s á g  

Wien I., B iberstrasse , 44/e.

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

— L o h r  M á r i a  (Kronfusz) a fő
város első és legrégibb csipketisztitó-, 
vegytisztitó- éskelmefestö-gyárintézete 
B u d a p e s t ,  VIII., Baross-utca 85. a 
szakmájába vágó összes megrendelé
seket gyorsan és jutányosán teljesíti.

NYILTTÉR.
E  rovat a la t t  kö z lö tte k ért nem  te le lő t a tz e tk .

Nyomaton

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁBOS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

1468/1915. vt. szám.

Hirdetmény.
A m. kir. belügyminiszter folyó évi július 

hó 25-én kelt 65425 111. sz. rendeletével a föld- 
! nevelésügyi és kereskedelemügyi miniszterekkel 
j  egyetértőleg felhatalmazott, hogy e városi törvény- 

hatóság területén mindazokra az élelmicikkekre 
nézve, — ideértve a húst és húsneműeket is — 
amelyekre nézve a közélelmezés zavartalanságának 
biztosítása szükségessé és lehetővé teszi, a követel
hető legmagasabb árakat megállapítsam.

E felhatalmazás alapján a maximális árakat 
egyelőre csak az alább felsorolt piaci árakra és 
az alább kitüntetett összegekben engedélyezem,.
illetőleg állapítom meg:
Tojás, d a rab ja ........ i ......................  10—11 fillér,

| Tej, literje ..................................... . 24 »
Tehéntúró, kilogrammja .. .  ... ... 80 »
Tejfel, literenként______________9 0 —100 »
Vaj, kilogrammja ... . . .  _ ... . . .  400 »
Bab (száraz) kilogrammja... ... ... 44 »
Bab (száraz) literje... ......................  38 »
Bab (zöld) kilogrammja ... ... ... 16—20 » 
Borsó (száraz) kilogrammja ... ... 54 »
Lencse, kilogrammja ......................  54 »
Tök, darabja ... ... ... ... ... ... 10—30 » 
Paradicsom, kilogrammja... ... ... 28—34 » 
Burgonya, kilogrammja .. .  ... ... 12—14 »

Újőrlósü keveretlen lisztek: 
Tésztaliszt (0-ás) kilogrammja ... 88 »
Főzöliszt (2-es) kilogrammja.........  70 »
Kenyérliszt kilogramm ja.............  50 »

Egyéb piaci élelmicikkekre az árakat időn
ként s megfelelő tárgyalások után fogom meg
állapítani.

Az ármegállapításra vonatkozó határozatom 
ellen az 1914. L. l.-c, 1. szakaszának első bekez
désében megengedeti felebbezésnek van helye, 
vagyis csak birtokon kívül.

A fent megáílapílott árak a vevő t és el
adót egya rán t kötelezik.

Aki a fent megállnpitoll áraknál többet kér, 
vagy többet ad. kihágást követ el és az 1914: E. 
t.-c. 9. §-a értelmében kél hónapig terjedhető el
zárással és halszáz ‘koronáig terjedhető pénzbün
tetéssel büntetendő.

Selmecbányán, 1915. évi augusztus 13-án.

Arthold Géza,
f városi tanácsos, polgármester h.

H I R D E T É S E K .

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl

ják a
KAISER
m a ll -k a r a m e llá it  a h á ro m  fe nyő ve l.
Millió ember használja a

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

elkerülése ellen.
6100 közj. hitel, orvosi és 
magánosok bizonyítványai 
a biztos eredményt igazol
ják, Igen egészséges és jóízű 
bonbonok. Csomagban 20 
és 40 fill. Dobozban 60 fül. 
Kapható: Márkus M. cuk
rászdájában. Mikovényi 
A. és Margótsy J. örö- 
köstl gyógytáraiban S e l 
m e c b á n y á n .  Walko J 
K. és Szentlstványi A. 

G ö ln ic b á n y á n .

Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában St

A Zsigmondy-utca 67. sz. alatti házban

2 utcai, 1 udvari szobából 
stb. álló földszinti lak ás

folyó évi november hó 1-töl k ia 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 ló .

J ó k a r b a n  l e v ő  l i a s z n í i l t

Z O N G O R A
j u t á n y o s á n  e l a d ó .  A r a  3 0 0  K  
I 3 ö v e l  > b e t a k i a d ó h i v a t a l b a n .

ki a robbantási munkálatokban és .ércmü
vekben jártas, a z o n n a l i  b e l é p é s r e  
k e r e s t e t i k .  Kik a feldolgozáshoz is 
: ! : értenek, előnyben részesülnek. : ! : 

A j á n l a t o k ,  c s a k i s  n é m e t  n y e l v e n ,  
az előképzellség és az eddigi alkalmaztatás 
pontos megjelölésével, valamint fizetési igé
nyekkel »Lébensstellung; 7321« jeligére 

Rudolf Mosse, Wien, I. küldendők, duplaboritékban.

x x x x x x x x x  x x x x x x x x

Ta n u lja n a k  a le á n y o k !
A sok hadbavonull és elesett férfit 
nekik kell helyettesíteniük. Ta
nítónői, óvónői é s  g im 
náziumi vizsgákra felelős
séggel előkészítek és levizsgáztatok.

B eira tk o zá s  szep tem b erb en
lakásomon: Selmecbánya,  

Rózsa-utca 71. szám.
BESCSIK GERGELYIG

o k l e v e l e s  t a n á r n ő .

vyvyvvvyy ywyyyyy

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

(elsőrendű hasábfa)

2 méter, házhoz szállítva, 18 K
WEISZ ADOLF, TÓPATAK.

Megrendelhető Joerges Á. özv. és fiánál.
lányán 1915.


