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Joerges Ágost özvegye és fia
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hova az összes pénzküldemények is küldendők.

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

■ ■

Ö ssze o m lá s .
A Narev, sí Visztula és a Búg folyók 

félkörében ami erősségük volt az oroszok
nak : a hatalmas várak, amelyeket, sok mil
liárdnyi költséggel, évtizedeken át emeltek 
és erősítettek, hogy szilárd alapjai legyenek 
az orosz támadó szándéknak és védőbás
tyáik a visszavonuló seregeknek — mint 
kártyavárak omlanak össze a német, a ma
gyar és az osztrák diadalmas seregek előtt. 
Ámulva nézi az egész világ ezt a halha
tatlan, óriás csatát, melyhez foghatót nem 
vívtak még emberek. Ellenségeink tábo
rában dermedtség uralkodik. Annyira rajta 
felejtik szemüket az orosz harctér esemé
nyein, annyira megriadva várják, mi törté
nik ottan, hogy szinte megfeledkeznek a 
maguk háborújáról.

Valóban megdöbbentő is, ami az orosz 
harctéren végbemegy. A világ legnagyobb 
katonai hatalmassága, mely 17 milliónyi 
hadsereggel rendelkezett, négy hónapja úgy

szólván naponkint vereséget szenved, futva- 
fut a mi seregeink elől. amelyek három 
oldalról, nagy félkörbe fogva, kergetik 
maguk előtt, pusztítják, irtják a sorait. Az 
egykor rettegett orosz hatalom meg van 
törve.

Egy évvel ezelőtt még réme volt Euró
pának Ha Oroszország valamit kimondott, 
alig mert ellene valaki felszólalni. Hiszen: 
Oroszország szava mögött ott állott a világ 
legnagyobb hadserege. Es ma, egy év után, 
tehetetlenül vergődik az óriás. A hatalmas, 
a gonosz Góliátot, Isten segítségével, földre- 
sujtotta a fiatal Dávid. Sokáig tartott a 
viadal : egy egész esztendőn át. Ez alatt 
az idő alatt százszor fenyegette Német
országot és a monarchiát az a veszedelem, 
hogy el tapossa az orosz óriás. De vezé-. 
reink bölcsessége, katonáink vitézsége meg
állította a rohamát s okossággal, szívósság
gal, önfeláldozással mindig lemorzsolt egy- 
egy darabot Oroszország túlságos erejéből. 
A háború elején legalább háromszor annyi 

! orosz katona volt, mint német, magyar és

osztrák. Ma már egészen más az arány, 
bár nem egyenlítődik ki még egészen. Még 
mindig több az orosz katona, mint a mienk, 
de nem olyan sok, hogy okosságunk és vi
tézségünk el ne bánhatna vele.

Ezt az eredményt akkor látjuk meg 
legjobban, ha visszatekintünk az elmúlt év 
adataira. A háború első napjától; 1914. 
augusztus 1-től, 1915. augusztus 1-ig sike
reinket a következő számok mutatják: zsák
mány: 1,917.2(51 fogoly, 7000 ágyú, 24000 
gépfegyver; hódított terület: Belgiumból
29.000, Franciaországból 21.000, Orosz
országból 130.000, összesen 180.000 négy
zetkilométer.

De az ellenségek vesztesége sokkal 
nagyobb, mint ahogy ezek a számok mu
tatják. Hiszen a foglyokon kívül halottjaik 
és sebesültjeik is vannak. Ha egyszerű 
számítással kétszerannyinak vesszük a se
besülteket és a halottakat, mint amennyi a 
foglyok száma, megállapíthatjuk, hogy Orosz
ország eddig több, mint ötmillió embert 
vesztett; fegyvert és hadiszert pedig annyit,

P l e t ^ a .

Söit az egyik: Na, elfeledte m ár?
lígv-o mondtam, hogy nem pusztul bele.
?Kost egv kis szőke asszony jár vele.

most egv kis szőke asszonv jár vele:
Kicsit fiervadtas, kicsit már kövér,
De a karjuk, az mindig összeér . . .

Cl másik: hallom, férjhez mész, igaz?
Jfái ez a híres „örökszerelem"?
Korzóra mennék, nem tartasz velem ?

Korzóra mennék, nem tartasz velem?
JTiert te boldog vagv, én is az vagvok.
Qz a hitvány! . . . Crüli, hc'gy elhagyott!

Cl harm adik: m ost sápadt a legénv . . •
Cl negvedik: & h! mulat és szeret,
Nem érdemelte egv csepp könnvedet.

S  az én lelkemben felgvullad a tűz,
&* én arcomon álalesap a vér:
— Óh. áldott legven százszor ez a Y[il, 
Amelyen újra hallottam nevét!

Qlba Nevis.

bunda.
A nyolctagú huszárpalrull portyázás közben 

egy piszkos kis rutén faluba kvártélyozta be ma
gát éjszakára. Mikor a főhadnagy másnap reggel 
szétnézett közöttük, majdnem hanyatt esett a cso
dálkozástól: a káplár vadonatúj bundában feszí
tett az istálló előtt. Amolyan lérdigérő paraszt
bunda volt, fehér báránybőrből, fekete szegély- 
ivei — amilyet a módosabb rutének viselnek 
tél víz idején. A főhadnagynak sehogyse ment a 
fejébe, hogy a káplárra mi módon került a bunda; 
helyesebben: mi módon jutott a káplár a pompás 
báránybőr-bundához. Hiszen — tűnődött — nem 
lehet eráris, mert amióta itt kódorognak a Kár
pátok között, nem kapták új ruhát; venni meg 
nem vehette, mert nincs miből. Odaszólt a káp
lárnak:

Hej. te Héjjá! Honnan szerezted ezt a 
gyönyörű bundát?

A káplár haptákba vágta magát, rántott a 
jobb vállán és hunyorított hozzá a fél szemével-

— Jelentem alásan, úgy került . . .
— Hogy, te vörösördög?
— Hát volt . . . oszt enyém lett.
A főhadnagy még mindig nem értette a 

birtokcserének ilyen rejtélyes magyarázatát.
— Vetted?
— Nem én.
— Kaptad?
— Nem.

— Loptad ?
— Mentsen Isten! — hárította el magáról 

a gyanúsítást.
— Hát mondd már, hogy jutottál hozzá?
— Rekvírállam! — kanyarílotta ki a káplár 

a nagy szól. Nehéz volt: látszod, hogy amint ki
jött belőle, egyszerre megkönnyebbült.

— Hallod-e. Héjjá, nem tudnál nekem is 
egy ilyet »rekvírálni« ?

— De tudnék, jelentem alásan. Van ennek 
párja még!

— Biztosan ?
— Biztosan! — És összecsapia sarkantyúját. 

Keményen szalutált, sarkonfordult és eltűnt az 
istálló söléljéLen. Tíz perc múlva már ügetett a 
hegyoldal felé, teljes fegyverzetben: kardja a nyereg
kápához csatolva, karabélya a nyakában.

A főhadnagynak gyanús volt a dolog, meg 
kiváncsi is volt, vájjon hogy »rekvírál« a Héjjá, 
hál észrevétlen ulána lovagolt. Az nyugodtan lige
teit a hegyoldalon, fel a tetőig, ahonnan szép 
lassan leereszkedett a szomszédos falu határába. 
Mielőtt a szélső házakat elérte volna, megállt és 
tekintetét körUljárlalla a tájon. Szép, hófehér vidék 
volt. egy széles medence, köröskörül a hegyek 
meredek bástyáival. A káplár figyelt. Egy lélek 
nem volt az egész környéken. Egyszerre egy ma
gányos férfi jött ki a szélső ház mögül és át akart 
menni az országúton. Idősebb rutén paraszt volt. 
térdigérő, fehér bárány bőr-bundában.

— Halt! — kiáltotta a káplár.
A paraszt megállód.
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hogy azt ennek a háborúnak a folyamán 
többé már nem pótolhatja.

Ilyen roppant eredményekkel s a há
ború második évének *lsö hónapjában ara
tott világraszóló diadalokkal körülbelül meg 
van pecsételve a világháború sorsa. De még 
nincs vége a háborúnak. Még sok kitar
tásra. önfeláldozásra, okosságra és hősies
ségre van szükség, hogy az elért eredmé
nyeket megtarthassuk s a döntő befejezésig 
újakkal gyarapíthassuk. De, isteni akarat 
és emberi számítás szerint, úgyszólván bi
zonyosra vehető, hogy ellenségeink ebben 
a világháborúban már nem győzhetnek, j 
Adjunk hálát érte a Mindenhatónak, a har
coló hősöknek és nagyszerű önfeláldozást 
tanúsító szövetségeseinknek.

A k ö zép osztá ly  k ü zd elm e.
Ebben a világháborúban, amelynek a ször

nyűségei minden ideget, minden érzelmet meg
érintenek s nem hagynak semmi emberi vonat
kozást érintetlenül, a középosztály szenved a leg
többet.

Senkinek sem kell magyarázni, hogy a há
ború a legcsekélyebbre csökkentette le a pénz 
vásárlásra való képességéi s hogy a legmaga
sabbra emelte az emberi megélhetéshez szükséges 
minden anyagnak a forgalmi értékéi. Ebben az j 
értékcsökkenési és értékemelkedési malomban őr- í 
lődik most az egész magyar középosztály, mely j 
a megélhetés nehéz problémájával époly hallatlan 
küzdelmet ví meg mindennap, mint a harctéren j 
küzdő vitéz hadsereg. Yértelen, fegyverleien, puska- , 
portól mentes ez a harc, de épen úgy megvannak

— Gyere ide, te csues!
A paraszt csak állt, bámulta a huszárt, lát

szott. hogy nem érti, mit akar.
A káplár most kirántotta a kardját, meg- 

sarkanlyúzla a lovát és teljes galoppban attakozoll 
a paraszt felé. Az rémülten emelte fel a kezét, 
jajveszékelní kezdett és lérdrerogyoll a feléje szá
guldó vürösördög előtt. De a huszárnak eszeágá- 
ban se volt bántani. Mikor melléje ért, szép ko- . 
mólosán visszadugta a kardot a hüvelyébe, le
szállóit a lóról és jelekkel megparancsolta a ru
ténnek, hogy vesse le a bundát. Az reszketve 
engedelmeskedett. A káplár odacsalolia a zsák
mányt a nyereghez, azután szembeállotl a paraszttal i 
és jobbról is, balról is ogy-egv hatalmas pofont ! 
mért a képire.

— Most mehetsz! — mondotta neki.
Szaladt a rutén, ahogy a lába bírta és el

tűnt a házak közölt.
A főhadnagy a sűrű bokrok közül nézte a i 

különös birlokcserél.
Jött a huszár és átadta a bundát:
— Jelentem alásan, elhoztam!
A főhadnagy odalépett hozzá, egészen közel 

és keményen a szemébe nézett:
— Te, liéjja, hogy nekilovagoltál, azt még 

értem; hogy lenyúztad róla a bundái, azt is értem; 
de miért adtál neki kél pofont a végén?

A káplár nagyot nyelt:
— Nehogy azt merje hinni, jelentem alásan, 

hogy igazságtalanság történt vele!
A főhadnagy ene  már nem tudta, mit fe

leljen; kivett a tárcájából egy százkoronást és 
megparancsolta, hogy a káplár ezt azonnal vigye 
a parasztnak fájdalomdíjul.

Franyó Zoltán.

a maga borzalmai, mint annak a küzdelemnek, 
melyben fegyverek ropognak, ágyúk dörögnek, 
kardok villognak.

Ma minden középosztálybeli családban meg
telepedett a szükség, a nélkülözés. Igazán rejtély, 
hogy azok a tisztviselők, akiket sorsuk nem eresz
tett túl a IX. fizetési osztály határán, miként tudják 
naponkint elintézni a legnagyobb kérdést: a meg
élhetés kérdését.

A sok gond között, amely a kormányra ne
hezedik, nem az utolsó, hogy ennek a középosz
tálynak a háborúban vert sebe miként gyógyít
ható be. Tudatában volt a kormány annak, hogy 
Magyarország, ép és egészséges középosztály nélkül, 
nem oldhatja meg a reá váró feladatokat; hogy 
ennek a középosztálynak, ha súlyos sebektől gyó
gyultan is, de mégis épen, egészségesen kell ki
kerülnie a világháború bajaiból: azért sietett 
újabban megint a segítségére s pótlékkal iparko
dott a megélhetése nehézségeit megkönnyíteni. 
Jól tudta és tudja a kormány, hogy a középosztály 
a legerősebb biztosítéka a magyarságnak, ez az 
államalkotó, államfcnnlarló elem. melyet nem 
lehet helyettesíteni új képződésekkel, sem valami 
külföldi behozatallal, amire mindig hajlandó volt 
a magyar.

De — szomorúan látjuk! — míg az állam 
a legmesszebb menő módon gondoskodik a maga 
tisztviselőiről, addig, különösen a felekezeteknél 
alkalmazott tisztviselők, a felekezeti tanárok meg
élhetésével senkisem törődik. Az az állami tiszt
viselő megkapja a rendes fizetési osztályának meg
felelő lakáspénzéi, kap fajulalékot, tantiemet, csa
ládi pótlékot, drágasági pótlékot, föl van mentve 
a községi póladó fizetése alól, szóval megkapja 
mindazt, amire rászolgált, ami kijár neki. S a nem 
állami alkalmazott, a felekezeti tanár? Ha az állami 
tisztviselő, a mostani súlyos időkben, összébb húzó
dik, a felekezeti nyomorogni, nélkülözni kénytelen, 
fit, Selmecbányán, például a felekezeti tanárok nem 
kapnak annyi lakáspénzt, amennyi a fizetési rang
osztályuknak megfelelően járna nekik: a VII. fiz. 
fokozatban levő tanár 960 K lakáspénz helyett 
780. a Vili. fizetési fokozatban levő 780 K helyeit 
600 K lakáspénzt kap; fizeti a rettenetes nagy 
községi pótlékot, viszont nem kap fajárandóságot, 
tantiéinél (mert a 8—10 K vizsgadíjai csak nem 
lehet ennek számítani!?), drágasági pótléka a 
holdban van, a családi pótlék pedig még a leg
merészebb álmát is meghaladja. Úgynevezett sze
mélyi pótlékában 1906. július elseje óta részesül, 
kerek harmadfél évre az állami tanárok személyi 
pótlékának a megadása1 után.

Pedig őket is sújtják a nehéz viszonyok, ők 
is szenvedik a tűrhetetlen drágaságot, ők is olyan 
államalkotó és nemzetfenntartó erői a hazának, 
mint az állami tisztviselők; nem tudjuk tehát meg
érteni, mért szenvednek minden téren rövidséget, 
mért kell súlyosabban érezniük az élet terheit, 
mint az állami tisztviselőnek. Könyörgő, kérő 
szavuk pusztába kiálló szó, mely elhangzik, de nem 
figyel rá senkisem.

Századok óta. amióta egy-két lélekben nemes, 
az embernevelésre magát hivatottnak érző ember 
tanítani kezdett és ezt kenyérkeresetié fejlesz
tette: az emberiség mindig rosszul bánt a taní
tóval s még ha munkáját értékelte is, sohasem 
fizette meg. Hivatásához méltó javadalmazást 
sohasem adott nekik.

Meg vagyunk azonban győződve róla, hogy 
ahogy van, úgy nem maradhat. Ha azt akarjuk, 
hogy a jobb elem. a kiválóság, a hilhűség és a 
lelkesség sorakozzék a felekezeti tanári pályára, 
meg kell adnunk ennek a pályának a maga tisz
tességét, az életgondoktól való mentességét, becsü
letét s teljesítenünk a tanárság régi, csöppet sem 
túlhajtott kívánságát.

A hatósági lisz t  beszerzésének  
legcélszerűbb módja.

Már többször jelentettük, hogy mily nagy 
gondot okoz a városoknak a lakosság lisztszükség
letének egy évre való biztosítása. Nem is lehet 
ezen csodálkozni, ha meggondoljuk, hogy a köz- 
igazgatási tisztviselőknek, akiket máskor a saját 
háztartásuk lisztszükséglelének az ellátása sem 
érdekelt, most egyszerre a gabonakereskedő és a 
liszlelárusító helyzetébe kell beletanulni s egy 
egész város közönségének az ellátásáról gondos
kodni.

Azonban bármily szokatlan is ez az újabb 
közigazgatási feladat, okkal-móddal igen simán 
és szépen meg lehet annak felelni, amint arra 
már több példát tudunk. így pl. Nagy Ferenc dr. 
miskolci polgármester nagyon ügyesen oldotta 
meg a lisztellátás kérdését, szerződvén a borsód— 
miskolci gőzmalommal, legutóbb pedig C.zobory 
Károly szakolcai polgármester, aki a budapesti
l.ujza-gőzmalom kedvező ajánlatának az elfogadá- 

! sával biztosította városának á liszttel való zavar
talan ellátást.

Amint ismeretes, kormányrendelet értelmé
ben a városok engedélyt nyertek arra, hogy az 

, ellátandó lakosság lisztszükségletének arányában 
gabonát vásároljanak és megőrlessék. Amennyiben 
a város nem rendelkezik elég tőkével a gabonának 
készpénzzel leendő megvásárlására, vagy nincsen 
alkalmas szervezete ahhoz, hogy a gabonát minő- 

! ségileg átvegye, beraklározza és a megromlás 
veszélyének kikerülésére szakszerűen kezeltesse, 
mindaddig, amíg megőrülhető, a legelőnyösebb, 
ha, minden gond félrelélelévei, valamely nagy 
teljesítőképességű malomra ruházza át a város 
a kormánytól nyert gabonavásárlási engedélyt s 
ez esetben a malom, mint a város megbízottja 
szerepel. A malom a gabonái megveszi, árát ki
fizeti, átveszi, szakszerűen beraktározza,és gon
dozza és a szükséghez mérten successive megőrli 
a miniszteri rendelet adta kereteken belül és szál
lítja a város közönségének ellátására szükségelt 
lisztet, melynek vételára mindig az árú megérke
zése után, a rendeletileg megállapított maximális 
árakon fizetendő.

A malom a városok helyett az őrlés cél
jából beszerzendő gabonáért a mindenkori ár
rendelet szerint megállapított és az illető szállít
mányra érvényes maximális árakat fizeti és e finan- 
cirozás körül még esetleg egyéb engedményeket 
is biztosit a megbízó városoknak.

Nem csekély előnyszámba mehet az a kö
rülmény, hogy a város, amidőn gabonavásárlási 
engedélyéi egy nagy teljesítőképességű malomra 
ruházza át, mentesíti magát nemcsak a gabona 
megvásárlásához szükséges számottevő pénzösszeg 
előteremtésével járó gondtól, hanem egyben el
veti gondját annak, hogy a gabona átvételéhez 
szükségelt zsákokat, takaróanyagot stb. beszerezvén,

| esetleges zsák-és ponyvakölcsöndij fizetése révén 
sokszoros nehézségek leküzdésével rendeltetési he
lyére juttassa.

Ha a város egy nagy malomnál biztosítja 
; liszt szükségletét és a malmot időküzönkint elő

zetesen informálja, hogy a városnak mily mennyi
ségű lisztre van hónapról-hónapra szüksége, módot 

; nyújt a malomnak arra, hogy ezt. a tényleges 
szükségletnek megfelelő gabonamennyiséget suc- 
cessive szerezhesse be a város részére, ami azt 
a nagy előnyt nyújtja a városnak, hogy a gabona 
beszerzésével járó árkockázatot a mihimumra 
csökkenti.

Amennyiben a városok részéről a minisz
térium révén beszerzett gabonabevásárlási enge
dély speciális feltételhez kötve nincs és ameny-
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nyiben a gabona beszerzése olyan vidékeken 
Íratnék elé, amelyek módot nyújtanak arra, hogy 
a nyersárú a Haditermény Részvénytársaság meg
kerülésével bizományos által lenne megvehető, 
az ekként megtakarítható teljes Összeget a malom 
a tnegbizó városnak engedné át.

Ilyen feltételek mellett nem jár nagy nehéz
séggel a hatóság helyzete, a felelősség csökken s 
a lakosság szükséglete a lehetőség szerint kellően 
biztosittatik.

*

Reá kell mulatnunk még egy körülményre, 
amely fölösleges aggodalommal lülli el egyik
másik város vezetőségéi. Ez pedig nem egyéb, 
mint az, hogy abban az esetben, ha, netán kül
földi gabona behozatala miatt, olcsóbbodnék a 
gabona, illetőleg a liszt, akkor vagy a beszerzési 
áron alul kell adni a hatósági lisztet a közön
ségnek, vagy pedig a város nyakán marad, a la
kosság részéről adott kötelező nyilatkozat elle
nére is.

Hát már mi annyi jogérzéket feltételezünk 
a közönségünkben, hogy egy pár fillér megtaka
rítása miatt a vállalt kötelezettsége elől ki ne 
térjen és ki ne tegye magát a kényszerbehajtás 
kellemetlenségeinek. Utóvégre ez nemcsak egy
szerűen jogügylet, hanem közigazgatási rendel
kezés, amire a háborús viszonyok kényszerítik az 
egész országban a hatóságokat és a közönséget 
egyaránt. Sőt morális kötelesség is, hogy azok, 
akikről a hatóság gondoskodott, hogy ínséget ne 
szenvedjenek, a hatóságot cserben ne hagyják.

A liszt átvételi kötelezettségére vonatkozó 
nyilatkozatot tehát okvetlenül ki kell venni a 
lisztet igénylő lakosságtól, mert csakis igy vannak 
biztosítva a városok, hogy azt a mennyiséget, 
amit igényeltek s amit a város a részükre be is 
szerzett, a város állal megszabott áron át is fogják 
venni.

És ha mégis előfordulnának esetek, hogy 
egyesek kötelezettségüknek meg nem felelnek, az i 
ilyenek kíméletet nem érdemelnek és nagyon is 
rászolgáltak, hogy a hatóság kötelezettségeik tel
jesítésére kényszerítse.

Ezt nem úgy értjük, hogy az ilyenek ellen 
peres úton kell eljárni, mert ez nem tartozik a 
bírósághoz, nem magánjogi ügylel, hanem köz- 
igazgatási intézkedés s igy a hátralékot, nézetünk 
szerint, közadók módjára kell behajtani.

Meg vagyunk győződve, hogy ily értelemben 
a kormány rendeletet is fog szükség esetén ki- 
bocsájlani, amelyben t. i. kimondja, hogy a ható
sági liszt ára közadók módjára hajlandó be. Már 
pedig, ha megvan a lehetősége annak, hogy ilyen 
rövid úton járhatnak el a renitensekkel szemben, 
akkor meg fogja gondolni mindenki, hogy reá 
háruló kötelezettsége elöl kibújjon-e. Ha a városok 
beszednek adót, vízvezetéki dijat, házbérfillérekel 
slb., akkor meg van a módja, hogy a meglevő ! 
apparátussal szükség esetén a liszt árát is épp I 
úgy behajtsák.

Azonban ne fessük az ördögöt előre a falra. 
Meg vagyunk, győződve, hogy erre nem fog sor . 
kerülni. (Városok Lapja.)

ji 1 F  E K.
Házunk tája.

Az éli házam: az én váram. Gyönyörűen fejezi ki 
ez a formula azt a szerves Összetartozandó- 
ságot, ami az embert a házához köti, azt az 
erőt, a tetőnek és a falaknak védőerejét, amely 
a benne megbúvó emberi az ég viharai s az élet 
viharai ellen megvédi. Az államéletnek egyik 
alapelve a ház, a lakás sérthetetlensége. Ha a 
békés polgár otthonába vonul, senkinek őt ok 
és engedelem nélkül zavarnia nem szabad; az

állam büntető hatalmával sújt le azokra, akik 
a ház urának engedelme nélkül a házba, ebbe 
a kis meleg menstvárba betolakodnak.

A ház, a lakás: a család kis világa. A születés
től a halálig benne játszódnak le az ember 
életének legnagyobb, legjelentősebb eseményei. 
A ház és háztájék az ember testének foly
tatása, erejének védője és megsokszorozója. 
A falak megvédik a levegő romboló rakon- 
cátlankodásaitól, széltől, fagytól, förgetegtől, 
de egyszersmind levegőről gondoskodnak: lé
legzőnek. A falak számtalan likacsaikon ke
resztül — úgy lélegzenek, mint az ember 
bőre. Persze csak akkor, ha tisztán vannak 
tartva, mert a piszkos fái, épúgy mint a pisz
kos bőr, elfúl s ahelyett, hogy átbocsátaná, 
elzárja az embertől a levegőt. A piszkos fa
lakban. mint a ragadós bőrben, találnak fész
ket a betegségek gonosz csírái. Ha nem vi
gyázunk a tisztaságukra s a frisseségükre, a 
házunk olyan várrá válik, amelyben az éle
tünk nincs biztosítva, amelybe az ellenség 
légiói hatoltak be s csak az alkalmas, gyönge 
pillanatot várják, hogy ránk támadjanak.

A tisztaság a ház éltető eleme. Ez az az orvos
ság,amely minden betegséget gyógyít, — még 
a betegség fellépte előtt. Ez a legolcsóbb pa
tika és a legolcsóbb — állandó — üdülés. 
A tiszta ház tiszta életet jelent, sok örömet, 
kevés nyűgöt, munkakedvet, erőt, a generá
ciók szép kifejlődését, gyümölcstermő mun
kál és termékeny pihenést. Az elhanyagolt, 
piszkos ház nem a pihenés helye, hanem bör
tön, nem védővár, hanem mérgek és lázak 
tanyája, természeti ellenségeink búvóhelye, 
amelynek közepén a hálószoba, a fellrissülés- 
nek s a családi összesimulásnak boldog fészke, 
az év legnagyobb részében nem hálószoba, 
hanem kórház.

A családunk boldogsága s a  jövő generációk életre- 
képessége múlik azon, hogy kívül-belül állan
dóan rendben tartsuk a házal, takarítsunk, 
szellőztessünk szorgalmasan, ne tűrjünk el 
sem a falon, sem a bútorokon egyetlen pi
szokfoltot, mert minden ilyen folt az életünk 
foltja, sőt — a világ éles szemében — a jel
lemünk foltja. Nem hiába mondja az egész
séges, régi gondolkodás, hogy: akinek nem 
tiszta a teste, annak nem tiszta a lelke. Már 
pedig a házal s a házunk táját úgy kell te
kintenünk, mint a saját testünket.

Vigyáznunk kell a kútjaink vizére. Sokhelyütt ma 
sincs a kút nyitott száján fedél, amely a vi
zet megóvná mindenféle szeméi behullásától. 
A vér nem válik vízzé, de a viz vérré válik. 
Milyen lehel az olyan emberek vére, akik 
állandóan piszkos, mindenféle szeméttel fer
tőzött vizet isznak? Ha a kút vizére vigyá
zunk, a vérünkre, a szemünk világára vi
gyázunk.

Sokhelyütt a trágyadomb olyan közel fekszik a 
lakáshoz, hogy a rothadt kigőzölgés megrontja 
a szobák levegőjét. A levegőből is vér lesz, 
a tüdő is a vélnek szállítja az éltető elemet, 
de micsoda vért készíthet az olyan levegő, 
amely a dolgok poklának: a rothadásnak le
heletével van megfertőzve ? A természet nagy
szerűen ellátott bennünket ösztönnel, amely 
undort kell bennünk s a védekezés, az eltá
volodás kívánságát ébreszti a rossz levegő
vel szemben. Ennek a védőösztönnek a meg
romlását jelenti s a lestünk kiszolgáltatását, 
ha tűrjük, hogy az életünk meghitt színterét 
állandóan rossz levegő járja ál Ez az önve
szélyes közöny az öngyilkosságnak egy neme. 
Bűn.

Azt is sokhelyütt láthatjuk, hogy az illemhely küz- 
velellen a lakóház mellé van építve, de oly 
kezdetlegesen, hogy ártó tartalma álszivárog
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hat a lakás talaja alá s a talajon keresztül 
felszivódhalik a padlók közé s a falakba, oda
csábítva a környék minden bacillusát és bak
tériumát, amelyek a piszkot, a szagot, a nyir
kot szeretik.

A legelemibb kötelességünk ezeken a veszedelmes 
hibákon segíteni, nem is említve sok apróbb 
bűnt, a gidres-gödrüs udvar pállott pocsolyáit, 
az áthalószagú disznóólaknak a lakáshoz ta 
padását, a mindenféle szemétnek, istállóhulla
dékoknak az udvarra szórását.

Ne az ellenségeinket tenyésszük, hanem éljük a 
magunk tiszta, acélos életét tiszta falak kö
zölt, tiszta udvaron, lehetőleg fák és virágok 
között, tiszta légkörben.

A generációk egészsége nemzeti kincs. A tiszta
ság nemzeti kötelesség.
— Személyi hír. Farbaky István  minisz

teri tanácsos, a Selmecbányái ev. egyház és a lí
ceumi főgimnázium felügyelője, H andel Vilmos 
honti ev. főesperes és K irá ly Ernő  líceumi fő
gimnáziumi igazgató a dunáninneni ág. hitv. ev. 
egyházkerület gyűlésére Pozsonyba utaztak.

M ó c z i k  F e l i c iá n  h a n g v e r s e 
n y e .  M ó rá ik  F e l ic iá n  udvari káplán, az 
országoshírü zenész, 22 tagú  ifjúsági ének
karával ma délelőtt 9 ó rako r a  plébániai 
templom ban, délután 5 ó rako r pedig a  k ir. 
k a th . főgimnázium díszterm ében jó tékonycélú 
hangverseny t rendez. A m últ vasárnap a 
trónörököspár e lő tt hangversenyezett. M ó c z ik  
F e l ic iá n  udvari káplán kéri a város közön
ségét, hogy a  hangversenyen szereplő fiúk 
elszállásolásáról gondoskodni szíveskedjék.

— Halálozás. Kőrös László m. kir. erdő- 
tanácsos, Selmec- és Bélabánya szab. kir. bánya
város törvényhatósági bizottságának tagja, folyó 
hó 18-án, Balatonalmádiban, hol súlyos betegsé
gére kereseti gyógyulást, életének 62. évében 
elhunyt. Holttestét Selmecbányára szállítják s ma 
délután 5 órakor a szélaknai kapun túli r. k. 
temetőben helyezik örök nyugalomra. Körös 
Lászlóban a legkiválóbb szakemberek, a legjelesebb 
adminisztrátorok egyikét vesztene el a magyar 
erdészei; de sokat vesztett benne a társadalom 
is, melynek kiválóan tevékeny, rendkívül szimpa
tikus tagja volt. Egész éleiében a szaktársi együtt
érzés és a barátság ápolása és fenntartása érde
kében munkálkodott, önzetlenül, nemesen, minden 
szeretetreméltó tulajdonságával.

Legfelső elismerés. Őfelsége, a király, 
megengedte, hogy Iliiké K álm án  18. tábori lüzér- 
ezredbeli tartalékos főhadnagynak, a zólyombrézói 
állami vasgyár mérnökének, a Selmecbányái bá
nyászati és erdészeti főiskola volt tanársegédének, 
az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért, 
legfelsőbb dicsérő elismerése tudlul adassék.

Bányászati kinevezések, A in. kir. pénz
ügyminiszter H ajdú Lajos dr. főbányabiztost, a 
budapesti m. kir. bányakapitányságnál, jelenlegi 
állomáshelyén való meghagyásával, a VII. fizetési 
osztályba főbányabizlossá, M ichnay Árpád dr. 
bányabiztost, Schelle Róbert főbányatanácsosnak, 
a Selmecbányái bányászati és erdészeti főiskola 
tanárának a vejél, a budapesti m. kir. bányakapi
tányságnál, jelenlegi állomáshelyén való meghagyá
sával. a VIII. fizetési osztályba főbányabizlossá és 
Bíró Lóránt dr. bányaesküdtet, az oravicabányai 
m. kir. bányakapitányságnál, jelenlegi állomás
helyén való meghagyásával, a IX. fizetési osz
tályba bányabizlossá nevezte ki.

— M egjutalm azott ta n ítók . Pálfi M ariska 
korponai -állami elemi iskolai tanítónő és Chrien  
Gusztáv béldi ev. tanító a Pongrácz Anna-íéle 
alapítvány kamataiból, a magyar nyelv sikeres 
tanításáért és a hazafias érzés ápolásáért, 40 — 40 
korona jutalomban részesüllek.

Újabb sebesültek Selm ecbányán. Folyó 
hó 16-án, a komáromi csapatkórházból, újabb 37

T a k a ré k o s k o d ju n k  a v ízze l. P o lg á ri k ö te le ssé g e  e z  m in d e n k in e k !
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sebesült katona érkezett Selmecbányára. A vasúti 
állomáson óváry Dezsőnó, Siposs Ferenc és We'.z- 
ler Mórné vendégelték meg a katonákat, a városba 
pedig Bühm Károly, Balázs \ ilmos, Ilofszky Jó 
zsef. a kincstár és a város szállíttatták fel őket.
A város hatósága 2 katonát a bányászkórházban, 
20 katonát a városi kórházban, 15 katonát pedig 
a Yüröskeresztegylel szükségkórházaiban helyez
tetett el.

— H ontvárm egye búzaterm ése. A m. kir. 
földművelésügyi minisztérium jelentése szerint 
Hontvármegye 1915. évi búzatermése 296633, 
rozstermése 72.683, árpatermése 198.561, zabler- 
inése 89.829 métermázsa. A mull, 1914. évben. 
Hontvármegyében 259.338 mm. búza, 85.922 mm. 
rozs. 153.460 mm zab termett s így az idei ter
més. a rozs kivételével, lényegesen jobb, mint a 
tavalyi.

Üresedésben levő állások. Az Állami 
Tisztviselők Lapja szerint a bányászatnál ürese
désben van a \ II. és Vili. fizetési osztályban 1 — 1, 
a X. fizetési osztályban 21 állás (az üzemeknél), 
a X. fizetési osztályban 2 állás (az orvosoknál), 
a VI. fizetési osztályban 3, a IX. fizetési osztály
ban 2, a X. fizetési osztályban 7 állás (a főisko
lai tanítószemélyzelnél.)

A sebesült és beteg- katonák megven- 
dégelése. A VOröskereszlegylet Selmecbányái vá
lasztmánya a Selmecbányái kórházakban ápolt se- 
besülL és beteg katonákat, folyó hó 17-én, Őfel
sége születésnapjának és Varsó elesíének a meg
ünneplésére. a közönség adományaiból pompásan 
megvendégelte. Erre a célra adományozott: Baán  
A ngyi és C6á/nyi Kin r issza gyűjtői vén: Pod- 
horszky József 10 K-l, Baán Elemérné 5 K-t, N. 
N. 4 K-t, Papp György 3 K-t. üzv. Mihalik Isl- 
vánné, dr. Vas Antalné, özv. Tuka Anlalné, Fo
dor Yincéné, Boleman Gézáné, B. B., N. N.. Láng 
Aurélné, Kachelmann Viola, Joerges Henrika, 
Pósta Ilonka, Deutsch Zsigmondné, Zsámbor Pálné, 
Király Ernőné, dr. YiLális Istvánná, Winkler Be
nőné 2—2 K-t, László Adolfné, Osztroluczky Gyu- 
láné, özv. Obernauer Istvánná, Aschner Adél, Zindl 
Béla, Schmidt Ferencné. özv. Kubacska Húgóné, 
üzv. Szauer Jakabné, Árkosi Béláné, N. X., Bachraly 
Józsefné, Jakab Kálmán, Holzapfel Józsefné, Sold 
Salamonná, dr. Paulovics Istvánná, Dénes Zoltánná, ' 
Balázs Márton dr., lvunlzl Vilma, özv. Szitnyai 
Józsefné. L. .1., Leilmann Ödön, Prokay Béla 1 1
K-t, özv. Baumerlh Gyuláné 60 f-t, Dukász Gyu- 
láné 50 f-t, N. N., N. N.. özv. H. A. 40—40 l-t, 
Klein Jakabné 3 kg. lisztet, Jankó Sándor 100 { 
szivart. Bachraly Anikó  gyűjtői vén: Tandlich 
Ignác dr. 10 K-t, Mákávé Miklósné 6 K-t, Groh- 
mann Gyula 5 K-t. Plallhy Antal, Margólsy-gyógy- 
szerlár. Blaltny Tiborné 4—4 K t, Dutkó Jánosné, . 
Hónai Györgyné, Spissák Béláné 3 —3 K-t, Peler- 
nák, Ernsl Zsigmondné, Filkorn Gabriella, Herzog 
Adolfné, Weisz Samu. Novák József, Ilorli Allrédné, 
özv. dr. Sluller Gyuláné, Morávek Anlalné, Hándel 
Vilmos, Dutkó János, Bogya János. Sümngh Já
nos, Borhegyi István, Jákó Gyuláné, Hornyacsek 
István, Jühn Vilmos 2—-2 K-l, Luplák, Weisz Si
mon, Müllner Adolf. Priviczkyné, Buclder Henrikné, 
Pércsics Károly, Neineskürthi Károly I —I K-t, 
Blumenfeld Lipót 40 f-t, Muzsik Gyula húst. — 
Bencze Ilonka és Káhlich Cica gyűjtőivó*n: Vadas 
Jenőné. Kövesi Antalné, Oldal Antalné, Krippel 
Móricné, Fekete Lajosné, Broszinan Jenőné, Szo
lár Lajosné, dr. Koch Anlalné, dr. Kövessi Fe
rencné, Rólh Gyuláné, Kőrös Lászlóné. Philadelphy 
Mórné, Fekete Zoltánná, Káhlich Károly né, Rak- 
sányi Samu. ifj. Hornyacsek Istvánná, Arthold 
Géza 2—2 K-t, özv. Fiedler Gyuláné, Becker Nán- 
dorné, Réz Gézáné, özv. Zachár Ádátnné, Somogyi 
Gézáné, Clement Béláné, özv. Riedl Gyuláné, özv. 
Zachar Gyuláné 1 -1  K-t, N. N. 60 f-t. Mcskó Ella 
gyüjlőívén: Czobor László 10 K-t, N. N. 5 80 K-l, 
Maizner József 5 K-t. Székely Vilmosné, dr. Fodor
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Lászlóné, özv. Sóska Gyuláné, Farbaky Piroska 
4—4 K-t. Szever Jánosné 3 K-t, Herrmann Ilma, 
X. X.. özv. Horváth Józsefné, Oszvaldt Gusztáv,
Széki Jánosné, Bálint Ferenc, C/.iczka Sándor, 
Sclielle Róbertné, Jezsovics Károly, Tóth Lászlóné 
2—2 K-t, Bárok Ferenc, X. X.. X. X, Rosenfeld
Józsefné, Szlancsay Miklósné. özv. Geiger Zsig
mondné, özv. Vnutskó Ferencné, X. X., Les-
tyánszky József, Sztankay Ferencné Surjánszky 
Sári 1 1 K-t, Szpiska Mihály né 70 f-t. Bárok
Bandi 50 f-t, X. X. 40 f-t. Reifné 20 f-t, Fodor
László dr. 7 üveg visonlai bort, özv. Greguss 
Anlalné 10 kenyeret, Balázs János húst. Vojtás 
Böske gyüjlőívén: Grillusz Emilné 5 K-t, Engel 
Zsigmond 4 K-t, Bálinlh Xándorné, Chrien Gyula, 
Lekért Dismasné, Vincze Jánosné, özv. Krutkovszky 
Károlyné, Szembratovics Sándorné, Gverk Károly, 
Fi/.ély Károlyné, Vojtás Mátyásné, Bing Lajos 
2—2 K-t, Tibelv, Bukovicsné, Slahlné, Bereginé, 
Weiner, llovszkv József, özv. Sümeghné, özv. 
Bernhardt Adolfné, Zachár Károly 1—1 K-l, 
Kachelmann Károly és Fia sört, Immerblum Ignác 
húst, Manner Lajosné szilvát. W'aczovszky Lenke 
gyüjlőívén: Schulz Henrik 20 K-l, Herrmann Emil, 
Herrmann Miksáné 10— 10 K-t, üzv. Remenyik 
Károlyné, légszeszgyár 5—5 K-t. Hausdorfer 
Józsefné 4 K-t, Haverla József, Havran Károly, 
Plochmann Emilné. dr. Vértesi Tóth Imréné, 
Weisz Adolfné 3—3 K-t, Hirschl Jakabné, Erdősné, 
ifj. Weisz Simon. Szvoboda Antalné, N. N.. 
Susitzkyné, Weisz Dezső, Fekete Istvánná, Szenes 
Fülöp, Dalos József, Dologh, Mutinelli, Geisl Jakab, 
üzv. Rennerl Gyuláné, Zólomy Imréné 2—2 K-t, 
Hacher István, Schulz Sarauné, Egyedi Ignáené, 
Zlinszky Mária. Mihalik Emilné, Herkely Imre, 
Schmidt Guszti, Geisl Jakabné I — 1 K-t, Gruber 
Mária 60 f-t, Siposs Ferenc lisztet. Welzler Mórné 
5 kg. nullás lisztet, Winlerstein Bernál bort.

A vacsorán Jankó Sándorné  és Zólomy 
Imréné úrasszonyok feketekávéi szolgáltatlak föl 
a kalóriáknak.

a k ü lp o l i t ik a i  és  h a d i h e l y -  
z e t r ö l  a l e g m é r t é k a d ó b b  la 
p o k  e g y i k é b ő l  a k a r ^ t á j é k o -  
z ó d n i ,  v e g y e  m e g  n a p o n k é n t

a V ossisch e  Z e itu n g o t.
K a p h a tó  la p u n k  k ia d ó h iv a t a lá b a n .

— Adományok a kórházaknak. A Vörös- 
ke reszt egy let Selmecbányái szíi kségkórhdza ina k, 
a sebesült és beteg katonák számára, az elmúlt 
héten adakoztak: Bélabányáról: Lalik Pál 5, Do- 
bák Pál 3, Szlrelecz György, Antosik György, Fraj 
Pál, Florek Mihály, Laube István. Lumnitzer Mi
hály, Zalykó Mihály 2 2, Florek Zsuzsi, Jaskó 
János, Fraj János, Stubnya Márton, Schnoider 
József, Lupták János, Luplák András 1 I liter 
tejel. özv. Mihálik Istvánná 12 tucat pipát, 50 
csomag dohányt, Sztankay Ferencné sóskát, Baán 
Elemérné 2 tököt, 4 kg. zöldbabot, Goldfusz Mi- 
hályné 14 I. tejet, Kusik Jánosné 1 1 tejet, Gre
guss Anlalné 2 nagy tál pogácsát, Fizély Károlyné 
100 cigarettát, Engel Zsigmondné 60 különböző 
könyvel.

A városi kórháznak: a VOröskereszlegylet 
egy vacsorát, Rappensberger Vilmos 200 ciga
rettát. lilattny Tiborné 3 inget, 6 pár harisnyát.

A in. kir. biinyószkórhiiznak: Engel Zsig
mondné 1 zsák burgonyái, Pálka Pál 5 1. tejet, 
dr. Vértesi Tóth Imréné I üveg bort, piskótát, 
Vértesi Tóth Imre dr. 100 cigarettát. Kachelmann 
Farkas 20 K-t.

Adományok a V öröskeresztegylet ja 
vára. A Vöröskeresztegylet Selmecbányái választ
mánya javára az elmúlt héten a következők ada
koztak: az inggyári munkásnők 5'30 K-t, Prokesch 
Antal 2 K-l. Winlerstein Bernál (borravalók cí
mén) 20 K-t. A szives adományokat hálásan kö
szöni a választmány elnöksége.

Védekezés a váltópénz h iánya ellen. 
H arkányi János báró kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter leiratban értesítette az összes kereske
delmi és iparkamarákat, hogy, a váltópénz sza
porítása végett, a körmöcbányai pénzverő telje
sítőképességének kihasználásával, a lehelő intéz
kedések már a háború kitörésével kapcsolatban 
megtörténtek. A miniszter, a pénzügyminiszterrel 
együtt, arra a meggyőződésre jutóit, hogy a váltó
pénzérmek hiányát sem új érmek veretésével, sem 
pedig az időközben kellő mennyiségben íorgalomba 
hozott kélkoronás bankjegyekkel megszüntetni 
nem lehet, mert az érezhető hiány tulajdon- 
képen onnan ered, hogy az ország lakosságának 
egy része — talán tudatlanságból, talán egyes 
lelkiismeretlen egyének hazug híresztelésére — a 
váltópénzérmekel elrejti s ily módon a forgalom
ból kivonja. Szükségesnek mutatkozik ennélfogva, 
hogy a hivatott összes tényezők, elsősorban a ke
reskedelmi és iparkamarák hívják fel a közönség 
figyelmét arra, hogy a bankjegyek a koronaérlék 
pénzérmeivel s ennélfogva a vállópénzérmekkel is 
teljesen egyenlő értékűek, az érlékcsökkenésükről 
terjesztett híresztelések minden alapot nélkülöz
nek, továbbá, hogy a váltópénzérmek elrejtése, 
felhasználása, a forgalomból való elvonása a 
hazai közgazdaság, a pénz- és érlékforgalom, 
nemkülönben a hazai kereskedelem megbénítá
sát okozó hazafiatlan cselekedet, mely a legszi
gorúbb megrovást és megtorlást érdemli meg.

J i világháború
irodalma:

Kinek jár segély ? A bevonultak és hozzá- k 
tartozóik igényei. Nélkülözhetetlen kézi
könyv ...................................................... — 20

Vezérkari és egyéb hivatalos jelentések 
a világháborúról. I., II. kötet (1911. júl.
25-től okt. 15-ig).....................................  2.—

Richel Ch : A háború múltja és a béke
jövője (337 oldal).................................. 4 —

A világháború okiratai:
1. A német fehérkönyv....................  .10

2 3. Az angol kékkönyv, 2 rész . . . .  .80
4. Az orosz narancssárga könyv . . .  .40

Osztrák-Magyar vöröskönyv. Diplomáciai 
akták a háború előzményeinek történeté
hez. 1914................................................  1.—

Angyal D : A világháború o k a i..................—.40
Archibald W.: A modern háború eszközei -.60
Mikes L.: Zeppelin..........................................60
Pilch J : Ausztria-Magyarország had

serege ..................................................  - .6 0

Conan Doyle: Nagybrittania veszedelme .30
Wlassics Gy. A német világpolitika . . -.20
A világháború képes krónikája. Heti

folyóirat. Egy-egy füzet á r a .....................— 24
K a p h a tó :

Joevgcs Ágost özvegye és fin
kön // vkcresketlésében

—  A gyümölcs szedése és eltevése. A
nyári gyümölcsöt teljes inegérése előtt kell le
szedni. Ha akkor szedjük le, mikor m ár teljesen 
érett, lisztes, pépes lesz, elveszti finom ízét és 
hamar rothad. De meg az olyan gyümölcs, mely 
puha és teljesen megérett, nem állja ki a szállítást, 
foltos, kevéssé mulatós lesz s ham ar megromlik. 
Hu az almát vagy kürtét felébe vágva, látjuk, hogy 
magva bámulni kezd, szedjük már le, mert néhány

V ízv e ze té k i v íz z e l k e rte t  ö n tö zn i tilo s!
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hét múlva teljesen érett lesz. A nyári gyümölcsöt 
meleg napokon, délelőtt szedjük le, hogy szárazon 
kerüljön elszállításra vagy raktárba. Itt azután 
teljesen megérik s finom zamatú lesz. Először 
mindig azt a gyümölcsöt keli leszedni, mely sza
badon, a napon csüng, mert ez ért meg a leg
jobban, míg a fa törzséhez közelebb levő gyümöl
csöt csak néhány nap múlva. Ilyen módon tete
mesen gyarapíthatjuk gyümölcsünk mennyiségét 
s javíthatjuk minőségét. A szárításra, lekvárfőzésre 
és geléekészílésre szánt gyümölcsöt egyszerűen 
lerázzuk a fáról. A többit azonban kézzel, szára 
körül forgatva, gondosan szedjük le, hogy mindig 
szárastól kerüljön kosárba. Gondosan kell kosa
rakba rakni, hogy ütődés ne legyen rajta. Hibás 
vagy férges gyümölcsöt azonnal el kell használni, 
tehát nem szabad sem elraktározni, sem pedig 
elküldeni. Mindig ügyeljünk arra, hogy a gyümölcs 
kutinrétege — a hamva — rajta maradjon. A 
rothasztó baktériumok ellen védi ez meg s a  szép 
ségel is növeli. — Az őszi és a téli gyümölcs
ről lapunk következő számaiban lesz szó.

A ház- és keresetadó törlése és csök
kentése. A pénzügyminiszter, a hadiállapotra való 
tekintettel, rendeletet adott ki. A rendelet értel
mében az adóhivatalok a házbéradót és a kere
seti adót, bizonyos körülmények közölt, csökkent- 
hetik vagy egészen törölhetik. Hogy melyek ezek 
a  körülmények, a rendelet részletesen felsorolja. 
A részleteket a városi adóhivatalban lehet meg
tudni.

A pálinkafözökészülékek használata .
Tudvalevő, hogy a hadvezetőség a pálinkafőzőké- 
szülékeket hadicélokra rekvírálta, szesztermelő 
célokra egyes községekben azonban meghagyta a 
megfelelő főzőkészülékeket. Ezeket a készülékeket 
az illető községi elöljáróságok kezelik s őket, meg
határozott sorrendben, az állami adó, a járulékok 
és használati díj lefizetése után, bárki használ
hatja.

— Pályázat ipari m unkásju talm akra. A
kereskedelemügyi m. kir. miniszter 43149/1915. 
számú rendelele alapján a folyó évben kiosztás 
alá kerülő hét, egyenkinl 100— 100 koronás állami 
ipari munkásjutalouira és elismerő oklevélre a 
besztercebányai kereskedelmi és iparkamara ezen
nel pályázatot hirdet.

A jutalomra való igény előfeltételei:
1. magyar állampolgárság,
2. tényleges ipari munkában való alkalmaz

tatás, (Művezetők, munkavezetők, pallérok, elő- 
munkások csak kivételes, méltánylást érdemlő 
esetekben vételnek figyelembe;kapus, kocsis, szolga, 
stb. a jutalomra igényt nem tarthat)

3. legalább 15 évi megszakítás nélküli mű
ködés az ipari munka körében,

4. a rendes munkabér évi 2000 koronát meg 
nem haladhat.

A felsorolt feltételeket igazoló okmányokkal 
(munkakönyvvel) felszerelt bejelentések, melyek
nek a munkás korát, családi (nős, nőtlen, gyer
mekek száma), vagyoni és kereseti viszonyát (napi
bér, fizetés), továbbá mull és jelen ipari foglal
koztatását is fel kell tüntetniük, folyó évi szep
tember hó végéig, a kisiparosok részéről az ipar
testület, ahol ilyen nincs, az iparhatóság útján, a 
gyárak részéről közvelellenül a kamarához terjesz- 
tendők be. Később érkező bejelentések figyelembe 
nem vételnek.

Azok a munkások, kik az 1914. évben hir
detett, de kiosztásra nem került jutalmakra pá
lyázlak. munkaadóik útján, kisipari munkások az 
ipartestület, illetőleg iparhatóság útján egyszerűen 
jelentsék be a jutalomra való igényüket. Munka
könyv és okmányok beküldése ezeknél nem szük
séges.

Bori, Kálnaborfö és Teg/zesborfö ado
m ányai a heg-ybányai katonai üdülőtelepnek.
A hegybányai katonai üdülőtelepnek Bori köz

ségből adományozott: Agg Sándorné 2 K-t, Agg 
Péterné lisztet, Partos Mátyás 2 K-t, Bory Etel 
120 K-l, Dalmady Miklós babot, 10 tojást, Dal- 
mady Lajos, Dalmady József, 2—2 K-t, Dalmady 
Károly 1 K-t, Dalanyisne József 40 f-t, Fejér 
Gábor 3 K-t, Géri József lisztet, a ref. egyház 
2 K-t, Horváth Géza, Horváth László 2—2 K-t, 
Horváth Zsigtnondné, Hangai Ilona 17—1 K-t, 
Huszár Imre 2 K-t, Huszár Imréné 20 f-t, Huszár 
Gyula 10 tojást, lisztet, Kálnay Pál, Kálnay Juli
anna 1 — 1 K-l, Kasza Jakab 20 f-t, Lestár 
Alberlné, Magyari István 2-—2 K-t, Nagy Géza 
40 f-t, Nagy Károly, Oszvaldt Dezső 2—2 K-t, 
Pomatty Juli 30 f-t, Pomatty Jánosné lisztet, to
jást, Pomatly Károly lisztet, tojást, Pomatty Vilma 
50 f-t. Pomatty Pál né 2 K-t, Pomatty Sándorné 
lisztet, Riesz László 2 K-t, Riesz Lászlóné fehér
neműt, Riesz Klára 2 K-t, Riesz Mariska 1 K-t, 
Sulc Mihály 2 K-t, Szabó Andrásné lisztet, Sze- 
merédy András tojást, Szoboszlay Józsefné tojást, 
Szudy Gáborné 50 í-l, Szudy Lajos 1 K-t, Szudy 
László 20 f-t, Szudy Zsigmond 10 fillért.

Kálnaborfö  községből: Becskovszky János 
lisztet, zsírt, tojást, húst, 2 K-t, ifj. Becskovszky 
János lisztet, tojást, Gserba Jánosné 1 K-t, Hor
váth János babot, Horváth Mihályné 12 tojást, 
Kálnaborfö község 3 K-t, KaraíTa János 11 tojást, 
KaraíTa József lencsét, babot, zsírt, Klelopa István 
5 kg. lisztet, I véka burgonyát, Kocsis János ba
bot, tojást, Kutyár József túrót, lisztet, Homolya 
Mihály tojást, lisztet. Molnár István babot, tojást, 
Menyovszky Antal tojást, Menyovszky Józsefné 
tojást, Nágel Szilveszter zsírt, tojást, 1 K-t, Ondris- 
kovits János lisztet, Priekopa Pál babot, tojást, 
Schwarcz Jakabné 10 tojást. Szabó János 40 f-l, 
Veres János babot, húst, Veres Mihály lisztet, 
tojást.

Tegzcsborfö községből: Bavács János tojást, 
lisztet, Bielik János lisztet, Dielik János lisztet, 
Dianovszky János tojást, Gálik Pálné tojást, babot, 
Garsics István babot. Garzsi János babot, tojást, 
lisztet, 2 K-t, Hagyagi József 12 tojást, lencsét, 
Homolya Andrásné tojást, lisztet,-Homolya András 
tojást, lisztet, Homolya János tojást, lencsét. 
Homolya József liszlet, Jadró János 1 K-t, Janács 
István tojást, lisztet. Jakovszky András tojást, 
liszlet. Jeskovszky Mihály lisztet, KaraíTa András 
tojást, liszlet, KaraíTa János I K-t, KaraíTa Mihály 
tojást, lisztet, Kecskés János tojást, szalonnát, 
liszlet, Kollár András tojást, lisztet, Kollár József 
lisztet, Kristóf Mihály tojást, ifj. Laukó András 
tojást, babot, id. Laukó András tojást, lisztet,
Laurincz János tojást, lisztet.’Márton János húst, 
babot, Meszinger Samu 15 tojást, Mikula János 
lisztet. 10 tojást, Nyilas Paulina tojást, liszlet,
Oberlyik János babot, tojást, liszlet, Oberlyik 
József tojást, 40 f-t. Pelykó Katalin liszlet, Szabó 
István burgonyát, lencséi, Stefunda József tojást, 
babot, Szpevár István lisztet, kenyerei, babot, 
Talány András lencséi, lisztet, tojást, Tegzesborfő 
község 3 K-t, ifj. Teleki András tojást, lisztet, 
Teleki János lisztet, babot, Tunák István tojást, 
lisztet, Veres János tojást, iiszlet, Veres József, 
liszlet. Velerényi János 1 K-l.

A nag-y háború tö rténete . Széles ará
nyokban bontakozik ki a világháború gigászi mé
rete abban a nagy történelmi munkában, amely 
a Nagy Háború írásban és Képben címen már 
eddig is országszerte nagy népszerűséget szerzett. 
Mivel a munka néhány hónappal az események 
lezajlása után ismerteti a nagy küzdelmet, a had
viselés érdekei nem korlátozzák, mindent meg
írhat s mindenl meg is ír Őszinteség, elfogulat
lanság jellemzi e munkál. Külön dicséretre méltó 
a számos eredeti illusztráció, harctéri fölvétel és 
térkép, valamint a színes és egyszínű mümellék- 
let. A vállalat három részből fog állaní s most a 
21-ik füzet jelent meg. Ara 40 fillér s lapunk 
kiadóhivatalában kapható.

— Aki Budapestre utazik, nézze meg a 
pasaréti lövészárkot. Az ország egyetlen hadi
látványossága.

— A nyári hőség veszedelmei kétségkívül 
a csecsemőre nézve a legnagyobbak, mert a leg
több esetben egy megfelelő, megbízható táplálék 
hiányzik. Adjon azonban kedvencének Nestlé-féle 
gyermeklisztet, mely készítmény már nemzedékről- 
nemzedékre számtalan esetben oly fényesen bevált, 
s ezzel nemcsak sok bánattól óvja meg magát, 
hanem kis gyermeke szép fejlődésében is gyönyör
ködhetik. Próbadobozokal, kívánatra, azonnal tel
jesen díjtalanul küld a Henri Nestlé-cég, Wien, 1. 
Biberstrasse 44/e.

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

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
10601/4 -1915. Eln. sz. M. kir. honvédelmi miniszter.

Körrendelet.
Az 1915. évi II. törvénycikk következtében 

újból népfölkelésre kötelezettekké vált azon egyé
nek, kik valamikor tisztek (idetartoznak, a katona- 
állományú tiszteken kívül az igazságügyi tisztek, 
a kezelőtisztek (csapatszámvivők) és orvosok), 
katonai (haditengerészeti vagy honvéd) tiszt
viselők (idetartoznak az összes közös hadsereg
beli, haditengerészeti és honvéd tisztviselők) vagy 
tiszt- (tisztviselő-) jelöltek (volt tiszt- és lisztviselő
jelöltek alatt a volt zászlósok (hadapródliszthelyet- 
tesek) és volt hadapródok, illetőleg a hasonállá- 
súak értendők) voltak, továbbá azon volt egyévi 
önkéntesek, kik annak idején a tartalékos tiszti 
vizsgát sikerrel letették — és pedig úgy azok, 
kik népfölkelési bemutató szemlén már voltak s 
o tt népfölkelési fegyveres szolgálatra alkalmasnak 
találtattak, valamint azok is, akik ily szemlén csak 
ezután kötelesek megjelenni — a megfelelő rend
fokozatba való kinevezéshez előjegyzésbe véte
lüket kérelmezhetik.

Az előjegyzésbe vétel iránti folyamodvány, 
— mely összes mellékleteivel együtt bélyegmen- 
les — a m. kir. honvédelmi miniszterhez cím- 
zendő és azon népfülkelő parancsnokságnál nyúj
tandó be, melynek területén a pályázó tartózkodik.

A magyar szent korona országain kívül tar
tózkodók folyamodványukat azon n’épfülkelő pa
rancsnokságnál nyújtsák be, mely parancsnokságok 
területén községi illetőséggel bírnak.

Azok. kik kinevezésüket esetleg csak a tény
leges szolgálatra történt bevonulásuk után óhajt
ják kérni, ez iránti folyamodványaikat az elöl
járó parancsnokságnál nyújtsák be. E parancs
nokság a folyamodványt a tartózkodási helynek 
megfelelő népfölkelő parancsnoksághoz juttatja el.

A folyam odványban a következő adatok so
rolandók fe l:

Családi és utó (kereszt-) név, esetleg nemes- 
ségi fokozat, születési év. illetőségi község (járás, 
megye) tartózkodási (lak) hely (járás, megye.ország), 
polgári állás (foglalkozás), nyelvismeretek, a had
seregben (haditengerészeiben), honvédségben vagy 
a csendőrségnél teljesített korábbi szolgálat ada
tai. utoljára viselt rendfokozat, a tiszti állásra 
törekvők részéről megjelölése azon csapatnemnek, 
melynek kötelékében pályázó legutoljára tényle
gesen szolgált.

Ezeken kívül azok a pályázók, kik esetleg 
már népfölkelési bemutató szemlén voltak, folya
modványukban a szemle eredményét is — és pedig
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a népfölkelési igazolványi lapba bevezetett ada
tok alapján — jelentsék be.

Nagyobb városban tartózkodó pályázó a fo
lyamodvány aláírásánál pontos lakcímét is tün
tesse fel.

A folyamodványhoz csatolandó:
a ) illetőségi bizonyítvány, b) katonai kineve

zési és kilépti (elbocsátási) okmány, ej egy a já
rási tisztviselő (polgármester) áltál kiállított bizo
nyítvány az illető feddhellenségéről és d) egy hi
vatalos (hivatalosan megerősített) bizonyítvány a 
polgári állásról (foglalkozásról). K két utóbbi eset
leg egybe is foglalható.

Azon volt egyévi önkéntesek, kik a tartalé
kos tiszti vizsgát sikerrel tették le, az annak ide
jén nyert vizsga jegyzőkönyv kivonatot is csatolják.

Végül azok a folyamodók, akik a népfölke
lésnél tiszti (zászlósi) rendfokozatra pályáznak 
a folyamodványhoz még egy kötelezőt is csatol
janak a következő szöveg szerint:

Kötelező.
Én alulírott, becsületszavamra kijelentem, 

hogy jelenleg semmiféle titkos társulathoz nem 
tartozom, sem addig, míg a népfölkelés kötelé
kében állok, ilyenbe belépni nem fogok.

Kelt................................. -.............
P. H. Aláírás.

E kötelező sajátkezű aláírása hivatalosan iga
zoltatandó.

A pályázók, — amennyiben az előirt köve
telményeknek megfelelnek, — a honvédelmi mi
niszter által kinevezésre elöjegyeztetnek, és pedig:

a) a volt tisztek (tisztviselők) a legutóbb 
viselt rendfokozatba,

bj a volt tiszt- (tisztviselő-) jelöltek népfel
kelő hadnagyokká (hasonállásuakká) és

O azon volt egyévi önkéntesek, k ik  a  tar
talékos tiszti vizsgát letették, népfölkelő zászló
sokká.

A kinevezésre előjegyzésbe vett pályázók az 
előjegyzés megtörténtéről és arról, hogy mi
lyen rendfokozatba jegyeztettek elő. az illető nép
fölkelő parancsnokság által részükre kiszolgálta
tandó Igazolvány utján értesülnek.

Azok a pályázók, kik az említett rendfoko
zatokba bármely okból nem vétetnek előjegyzésbe, 
erről ugyancsak az illető népfölkelő parancsnok
ság által, a folyamodványukhoz csatolt katonai 
okmányok visszaadása mellett, minden indokolás 
nélkül értesítletnek.

Népfölkelési tényleges szolgálatra való bevo
nulás alkalmával az előjegyzettek azon rendfoko
zatban vétetnek állományba, mely rendfokozatba 
való kinevezésre előjegyzésbe vétetlek, ellenben az 
előjegyzésbe nem vett volt tisztek (tisztviselők) és 
az előjegyzésbe nem vett volt tiszt- (tisztviselő-) 
jelöltek mint népfölkelő őrmesterek (hasonáliásuak) 
vétetnek állományba.

Az igényjogosult pályázóknak tehát érdekük
ben áll, hogy előjegyzésbe vételüket mielőbb ké
relmezzék.

Azok, akik a népfölkelési bemutató szemlén 
alkalmatlannak találtatnak annak idején népföl
kelési tényleges szolgálatra bevonulni nem tar
toznak. Kinevezésük tehát elmarad.

Azok a népfölkelésre kötelezett orvosok, kik 
katona (honvéd) orvosi rendfokozatban nem szol
gállak. illetőleg katonai kiképeztetésben még nem 
részesültek, népfölkelő segédorvossá való előjegy
zésbe vételüket, illetve kinevezésüket a fentebbi 
határozványok szerint szintén kérelmezhetik. Ezek 
előjegyzésük esetén mint népfölkelő segédorvosok 
vétetnek állományba.

A népfölkelésre kötelezett gyógyszerészek, 
állatorvosok, mérnökök, építészek és építőmes

terek, akik katonai (haditengerészeti vagy honvéd) 
tisztviselők nem voltak, illetve katonai kiképezte
tésben még nem részesültek, szaktudásuknak meg
felelő szolgálattételre való beosztásukat, illetve elő
jegyzésbe vételüket csakis akkor kérhetik, ha a már 
megejtett népfölkelési bemutató szemlén népföl
kelési fegyveres szolgálatra „nem alkalmas" osz
tályozást nyertek. A vonatkozó folyamodvány, — 
melyhez a képzettségnek megfelelő oklevél má
solata, valamint a népfölkelési bemutató szemle- 
bizottság határozatával ellátott népfölkelési iga
zolványt lap másolata csatolandó, — közvetlenül 
azon cs. és kir. katonai parancsnoksághoz (Mililiir 
Kommandó-hoz) nyújtandó be, melynek területén 
folyamodó tartózkodik.

Olyan volt tisztek (tisztjelöltek) és volt 
katonai (haditengerészeti vagy honvéd) tisztviselők, 
kik rendfokozatukról becsületügyi (fegyelmi) eljárás 
kikerülése céljából leköszöntek, vagy rendfokoza
tukat becsülelügyi tanácsi (fegyelmi bizottsági) 
határozat folytán elvesztették, népfölkelő tiszti 
(zászlósi) illetve, tisztviselői kinevezésre való elő
jegyzésnél csak az esetben jöhetnek figyelembe, 
ha érdemességüket rehabilitálást eljárás alapján, 
volt tisztviselőket illetőleg pedig a tényállás előző 
tisztázása alapján a honvédelmi miniszter által 
megállapíltatott.

Tájékozásul közölletik, hogy a volt altisztek 
(beleértve azon volt egyévi önkénteseket is, kik 
a tartalékos tiszti vizsgát annak idején nem tet
ték le), szolgálatléielre való bevonulásuk után 
elöljáró parancsnokságuk javaslata alapján nép
fölkelő hadapródokká a szükséghez képest kine- 
vezhelők, ha arcvonalbeli altiszti minőségben 
teljesítendő szolgálatuk alatt szakaszparancsnokká 
való alkalmasságukat és különös érdemességüket 
beigazolták.

Budapest, 1915. évi augusztus 6.
Báró Hazai Samu s. k.

m. kir. honvédelmi miniszter.

HIRDETÉSEK.
Jókarban levő használt

z o  n  g  o  R  A
jutányosán eladó. Ara 300 KI 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szeri ajánl

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

rekedtség, katarus, elnvál- 
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 (111. Dobozban 00 fiit. 
Kapható: Márkus M. cuk
rászdájában. Mikovényi 
A. és Margótsy J. örö
köst! gyógytáraiban S e l 
m e c b á n y á n .  Walko J 
K. és Szentlstványi A. 

G ö ln ic b á n y á n .

Árverési hirdetmény.
Néhai özv. Czibula Györgyné szül. L’lihu 

zsánna hagytékához tartozó Selmecbányán. a 
Katzenhügelen 38 IV. szám alatt fekvő ház ó- kert 
Baán Elemér Selmecbányái királyi közjegyző előtt
1914. évi szeptem ber hó 4 napján délelőtt 9 
órakor, annak irodájában megtartandó nyilvános 
árverésen a legtöbbel Ígérőnek eladalni fog.

Kikiáltási ár l(il8'52 K, de az ingatlan becs- 
áron alul is eladalik.

Az árverés megkezdése előtt bánatpénzül 102 
K leteendő.

Selmecbánya, 1915. évi augusztus hó 21 ón.
Baán Elemér
kir. közjegyző.

( e l s ő r e n d ű  h a s á b f a )  
k é i  m é t e r ,  a H o n v é d s z o b o r i g  

s z á l l í t v a ,  18 K, t o v á b b s z á l l í t v a  18 K, 
a m e l l é k u t c á k b a  2 0  K. 

WEISZ ADOLF, TÓPATAK. 

Megrendelhető Joerges Á. özv. és fiánál.

E L E M I

iskolai előkészítést,
m a g á n ú t o n ,  e l v á l l a l

Csányi Klarissza
oki. ó vó n ő .

A Deák Fercne-utca 12. szám alatt levő

fodrász- és borbélyüzletünk,
bár férjem liadbavonult, továbbra is nyitva 
marad. Pontos kiszolgálás. Hajmunkakészítés. 
Tisztelt vendégeink és ismerőseink becses 
pártfogását kérve, maradok mély tisztelettel 

M a r é k  G y u lán é°

Jókarban levő

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

özv. Tuka Antalné 
Alsó Rózsa-utca 73. sz.

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 hadbavonult és elesett férfit 
nekik keli helyettesíteniük. T a 
nítónői, óvónői é s  g im 
náziumi vizsgákra felelős
séggel előkészítek és levizsgáztatok.

lakásomon: Selmecbánya,  
Rózsa-utca 71. szám.

BENCSIK GERGELYÉÉ
okleveles tanárnő.

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


