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í F e l e lő s  s z e r k e s z t ő :

D n . P A U L O V I C S  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket Illető reklamációk a lapkezelő

J o e r g e s  Á g o s t ö z v e g y e  és  fia
céghez intézendök.

hova az összes pénzktildemények is küldendők.

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

Az első órában.
Imien-onnaii negyedéve lesz m ár, hogy 

elbúcsúztunk egym ástól, kedves gyerm ekeim ; 
hogy félbeszakíto ttuk  az iskolai tanulást, 
m ert m eg k e lle tt kezdenünk künn, az é le t
ben való tanu lást. A z idei szünetünk nem 
volt igazi szünet. Sem nek tek , sem énnekem . 
Sót kem ényebb, fáradalm asabb dolog várt 
reánk  ebben a bárom hónapban, mint a 
betűvetés, a szám olás, a leckeírás. D e nem 
zúgolódunk m iatta, sót bá lá t adunk a vég- 
hetetlen kegyelm ű és irgalm ú Istennek , aki 
m egengedte, hogy dolgozhassunk a távol
le v ő k é rt; ak i erő t adott nekünk , hogy le
vág juk , k icsépeljük  és be takarítsuk  gazdag- 
á ld á sá t; ak i k ioszto tta  a m unkát k icsiny 
nek , nagynak  egya rán t, m indegy iknek  a 
m aga ereje és tehetsége  igaz m értéke szerin t.

Az 0  jó sága  v irrasz tó it a bosszú és 
kegye tlen  té len , az aggodalm akkal te ljes 
tavaszon, a boldogító nyáron keresztü l mező- 
földjeinken és csatam ezőinken. A mezőn 
adott dús kalász t, új é letet, egy esztendőre 
való élelm et. A harctéren adott nagyszerű

erőt, k ita rtá s t, hős le lk e t s m indezek fölé 
gyönyörű  győzelm eket, dicső d iadalokat. 
A m ióta elhagy tá tok  ez t az iskolát, az apáitok , 
a  bá tyáitok , a  csodatevő M indenható segedel
mével, csodákat m űveltek. E lsöpörték  az 
e llenséget a mi im ádott hazánk határaiból, 
alig  hag y tak  belőle m agnak valót a  mi fel
séges k irá lyunk  m ásik birodalm ában, föl
keresték  az oroszt a  tulajdon országában, 
o tt szorongatják , k e rg e tik , nyom ják a  bu
kásba, a m egsem m isülésbe. M ert Isten  hosszú- 
tűrő, de igazságos is. É s  megm ondotta, hogy 
kard  á lta l vész el, ak i kardo t rán to tt és 
boldogok a békességcsck , m ert Isten  fiainak 
m ondatnak.

M egvallom , hogy am ikor a n yár elején 
e lváltunk egym ástó l, egy csöndes, ha lk , 
im ádságos rem ény szenderge tt a szívem ben. 
Azt rem éltem , hogy m ire m egint együ tt 
ülünk ebben a békés, m unkás szobában, 
a k k o rra  v isszatér a v ilágba is a m unkás 
béke aranyko rszaka . F ájdalom , ez a rem ény
ségem , rem énye annyi m illiónak, nem te lje se 
dett be. M ég nem ére tt m eg a v ilág  a  béke 
jótétem ényeire . M ég nem tört m eg gonosz 
e llenségeink  gőgje és m akacssága. M ég 
napról-napra ezrével om lanak vérükbe húsz-

esztendős ifjak , fé lgyerm ekek , fia talságuk 
v irág jában  levő daliák  és élem edett férfiak, 
ak ik  után özvegy ja jv eszék e l s á rv ák  s irán 
koznak. F ogy , vész, pusztul a v ilág  és 
m égis ki kell ta rtanunk  m indaddig, míg a 
mi m egbán to tt jogunk  és igazságunk  el
vég re  is győzni fog.

N ehéz időke t élünk. N ehéz dolog ma 
gondo la tunkat elte re lnünk  a távoli harcte
rekről s m égis hozzá kell fognunk a mun
kához, nagyobb buzgalom m al, buzgóbb szor
galom m al, mint valaha. Az idei term ésre 
égetőbb volt a szükség , m in ta  tavaly ira . M ert 
a tava ly it fö lette a háború s ha az idei nem 
lépett volna az e lfogyott tava ly inak  a he
lyébe. ében pusztu lt volna az ország . Ily en  
háborús term és vagytok ti is. Ami elpusz
tu lt, e lhervad t, elfonnyadt, e lfogyott a  nem
ze t v irágjából, az t majd nek tek  kell pótol
notok.

Sohase fogjátok elfeledni, ha még oly 
hosszúra nyú jtja  is é lte tek e t a kegyes  G ond
viselés, hogy ti békességben  é lte tek , tanu l
ta tok , g y arapod ta tok  itthon, míg a nagyok 
a vérü k e t áldozták  é r te te k : hogy az ő áldo
zásuk nélkül védtelenül pusztu lt volna el 
ez az egész á ldo tt o rszág ; hogy, tirátok ,

( 3  s z e r e l e m .

Nesztelen mélyülő alkonvattájon, 
fflícj a valóság álomfénvbe vész 
S  valónak tetszik minden fényes álom: 
Cefeszlik lelkcmről a csüggedés 

És várom, egyre várom . . .

Cl napok lázas, nagy munkában telnek,
Slőttem szürke, sivár könyvhalom,
Cl lelkem fáradt és a szivem dermedt 
S  zokogó gúnnyal büszkén tagadom 

Qz örökegv szerelmet.

Nappal nem hiszem, nappal, tudom: álom, 
Tudom, hogy nem jön el, hogy n in c s  sehol,
De illatos, biboros alhenyattájon,
Jftihor valóság s álom összefog,

.''Hég várom, egyre várom . . .

f t e ic h a rd  Piroska.

fí. gyerek.
Alig volt húszéves, mikor kijött a I.udovi- 

kából. Karcsú termeién feszüli a csukaszínű 
egyenruha, vékony derekat szinte meghajlította

a feketére csiszolt, nehéz kard. Arca sírna volt, 
majdnem leányos, csak szemében csillogott a fér
fias tűz.

Ma jelentkezett az ezredénél, három nap 
múlva a harctéren volt, pár hét múlva már mellén 
csillogott a fényes signuin laudis s ismételten, 
önként jelentkezett a legveszedelmesebb feladatra.

Az ellenség áttörlietetlen betonsáncokban 
feküdi, ezer lépésre a rajvonaltól. A betonsáncok 
elölt háromszoros drólsövény húzódott, közepén 
mély, veszedelmes farkasvermekkel, élesrehegyezell 
karókkal és a sövények előtt szélesen aláaknázott 
mezőkkel.

A feladat volt: megközelíteni az ellenség ál
lását és kifürkészni, hol van a sáncoknak a leg
könnyebben áttörhető részük, hogy a másnapi 
támadásra biztos lámaszkodópontok legyenek a 
rohamot vezető parancsnok kezében.

Erre a feladatra vállalkozott »a gyerek.* 
Még a szive se dobbant meg, mikor a parancs
noktól átvette a veszedelmes utasítást. A parancs
nok megkérdezte:

Tisztában van a helyzettel, hadnagy úr?
Igen, — felelte büszkén.

— Vegyen maga mellé egy ügyes altisztet.
Kérőén nézett az ezredesre.
— Magam szerelnék menni, ezredes úr.

Miért ?

— Egyedül nesztelenebből jutok előre és 
észrevétlenebből közelíthetem meg az ellenséget.

Igaza van. Menjen. A telefonkészüléket 
vigye magával, hogy, ha veszedelmes helyzetbe 
kerülne, azonnal jelenliiesse, amit megtudott.

— Igenis, ezredes úr.
— A holdat felhők takarják, az éjszaka sötét 

lesz. Tíz óra előtt ne induljon.
Az ezredes a hadnagy vállára telte a kezét.
— Vigyázzon magára. Óvatos legyen . .. 

Isten veled 1 Szervusz.
Kezel fogott a gyerekkel, aki mély meghaj

lással fogadta a megtisztelő jobbot, azután kato
nás lépésekkel távozott.

Este nyolc óra. A gyerek egyedül volt sát
rában, a pislákoló tűz sárgás fényt vetett arcára. 
Köpenyébe burkolózva hevert, a tűz mellett és 
bámult a parázs közé, majd felült, előhúzott egy 
fényképet, közelebb húzódott a tűzhöz és néze
gette. Fiatal leány arcképe volt. A haja bodrosan 
omlott vállára. A gyerek mosolyogni kezdett, min
dig közelebb emelte ajkához a képet, megcsókolta, 
azután újra szíve fölé lelte. Kévéiét írt, kettőt. 
Egyet neki, egyel az édesanyjának. Mire befejezte 
őket, tíz óra felé já rt az idő. A gyerek kibújt a 
sátorból s magához hívta a legényét.

— Nézd, itt van ez a két levél. El ne ve
szítsd. Ha reggel nem találsz á sátorban, szedd
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az anyáitokra gondolva, állo tt m eg az őrsé
gen apátok kem ény fagyban, sűrű , sötét 
éjszakában.

Fogadjátok  meg, hogy jóságga l, enge
delm ességgel. becsületes m unkával h á lá l
játok meg. ami s ti jövőtök b iz tonságáért 
történt. H ogy méltók lesztek  azokhoz, a k ik 
nek kétszer köszönhetitek az életet.

É s im ádkozzatok velem együ tt, hogy 
szűnjék meg végre ez a borzalom, nemül- 
janak el a gy ilkos ágyúk , té rjen  vissza 
békés foglalkozásához jóba rá t, e llen ség ; 
felejtse el az ellenség  ellenség  voltát, am i
kép mi is m egbocsátunk az e llenünk ve te t
teknek.

Im ádkozzatok velem együ tt, hogy a 
népek nagy csatájában mielőbb győzzön a 
jo g  és ig a zság : a mi m egbántott jogunk  és 
igazságunk. H ogy am iképen mi csak  a be- 
csületünk, az életünk, a hazánk védelm ére 
ránto ttunk kardot és a m áséban k á r t tenni, 
mástól a hazáját elorozni nem a k a r tu k : 
azonképen ta rtsák  tisz teletben , becsüljék 
meg és ne bántsák  a mi hazánkat.

É s im ádkozzatok velem együ tt, hogy 
a harcban már e lese ttek e t nyugassza  Isten  
Örök dicsőségében, adjon nekik  helyet tró 
nusa mellett, hogy legyenek szószólói m a
g yar hazánknak, ha ú jra elkövetkeznék  a 
válságok, a m egpróbáltatások korszaka. I s 
ten adjon nekik  örök nyugodalm at, özve
gyeiknek  és á rvá iknak  gyám olt és v igasz
ta lást. minden m egszomorodott szívnek enyhii- 
letet. H ogy annyi sze védés után legyen  
a világ képe m egint m osolygó és boldog, 
az em berek arca m egelégedettségtől sugárzó, 
a föld term ékeny, a gyüm ölcsfa arany teher- 
töl roskadozó.

És ennek a:, iskolai esztendőnek legyen  
majd sokkal szebb a vége, mint am ilyen a 
kezdete. A k k o r  majd vidám nótával, örven-

Ossze :i holmimat és a levelekkel együtt vidd haza 
s add át az anyámnak. Mondd meg neki . . . Kü
lönben ne mondj semmit. Menj és aludj. Áldjon 
meg az Isten! Azzal kezét nyújtotta a legénynek.

A legény köpenyéhez törölgelle a tenyerét, 
bátortalanul fogta meg gazdája kezét s mikor a 
tenyerében volt, hirtelen ajkához kapta, megcsó
kolta és keményen megrázta.

— Áldja meg a jóságos! . . . Többel nem 
bírt mondani.

A gyerek órájára nézett. Pont Hz volt. Meg
nézte a revolveréi, hogy rendben van-e, azután 
hóna alá fogta a telefonlekercset és a drótot maga 
mögött eresztve, lassan elindult . . .  Az éjszaka 
sötét volt. Kálói-fához lapulva lopódzott előre, i 
mint a vadászó macska. Megállt. Figyeli. Lépé
seket hallott. A fa mellé húzódott. Orosz őrjárat 
jött szemben. A gyerek lehasalt a földre, száraz 
levelekkel belakargatta magát és revolveréi lövésre 
készen tartva, figyelt. Az őrjárat elhaladt mellette, 
nem vei le észre. A hadnagy még vári pár percig 
s mikor az őrjárat már jó messzire távozott, föl
kelt és újra előrecsúszotl. A leeresztett telefon
drót, mint valami hosszú, vékony kígyó, tekergőzött 
utána. Már csak néhány lépés választotta el a 
drótsövénylől. A sövény túlsó oldalán egy orosz 
őrszem állt. A gyerek visszahúzódott pár lépést 
és félkörben kanyarodva, az őrszemtől kissé távo-

dezve, kacagva fogunk egym ástól m egválni 
m egint. M ost azonban, m eghatott szívvel, 
á tértve  az im ádságnak minden egyes szavát, 
éneke ljé tek  el a m agyar nem zet fohászko
dását. M ert sohasem volt olyan igaz a  költő 
szava, mint m ost: M cghünhödte m ár e nép 
a m últat s jövendőt!

Nem halnak me£ ők!
Ne gyászoljuk őket, akik fiatal, le nem élt 

életükkel hant alatt álmodják örök álmukat: 
ne zavarja hitves, gyermek, édes anya, testvér és 
jóbarát fájdalmas sóhaja mennyei álmát azoknak, 
akik a hazáért dicsőültek meg.

Mert nem halnak meg ők, akik a magyar 
vitézség kéménv dacosságával tartották oda mel
lüket az ellenség gyilkos golyóinak; akik a tes
tükkel fogták föl a haza szíve ellen irányzott 
gyilkol: akiknek a kezéből a harcmezön esett ki a 
fegy ver. Fájdalmas a szeretett elmúlása, pótolha
tatlan az ür. melyet távozása hagy, gyászoló jajjal 
azonban mégsem szabad profanizálnunk elesett 
hőseink ragyogó dicsőségét.

Kgy évezred vérviharos töilénelme tanítja a 
magyar anyát, a magyar hitvesi, hogy ne sikongjon 
a bánata, ha a haza szent oltára áldozatul kí
vánja fiát. férjét. Azért olyan drága nekünk ez a 
hősök vérétől átázott magyar föld, mert ezer- 
esztendeje hullaija érte vérét nemzetünk dísze, 
virága.

A hitvesek, árvák, anyák lelke repüljön a 
szeretet szárnyain a dübörgő harcok, hősi tusák 
nyomán domboruló sírhanlok fölé; öleljék körül 
a jeltelen sírokat, de nem jajnrigó, hanem irnád- 
ságos ajakkal csókolják le a vérfoltokat a sebté
ben fölhalmozol! rögökről, amelyek a legdrágáb
bak hamvait takarják.

Dicsőség a hősöknek, akiknek lelke számára 
ellenséges golyó nyitotta meg az utat a halhatat
lan-ág örök éleiéhez és dicsőség az anyáknak, 
hitveseknek. akik nem lázonganak a sors ellen, 
mely büszkén gyászoló, a fájdalom töviskoszorúját 
hősi lélekkel viselő magyar nőkké tette őket.

Nincs ma id*‘je a gyásznak. Nem ölthet fe
ketét ez az ország, mikor a csodalevések lázpirja 
varázsolja kápráztatóan gyönyörűségessé a nemzet

labbra kúszott a sövény felé. Kiérte az. akadályt. 
Le hasalt a földre és figyelt. A betonsáncokból halk, 
tompa hangok szűrődtek ál hozzá. Az őrszem el
indult. feléje tartott és alig három lépésre megállt 
tőle. A gyerek, ahogy csak leste megengedte, a 
földre símuit. Az őrszem levette válláról a puskát, 
maga elé tel te, rálámaszkodott és kelletlenül ásí
tott. A gyerek még a lélekzetét is visszafojtotta. 
Az őrszem felnézett az égre, szeme megvillant 
és dühős morgással fenyegetett vissza a beton- 
sáncok leié.

A gyerek elképedve nézte az őrszemet, majd 
hirtelen felkapta a fejét, merész gondolat villant 
át az agyán és suttogva szólt az őrszem felé:

— Testvéri
Az őrszem megdöbbent, fegyverét szúrásra 

készen tartva, egy lépési lett előre.
Ki az?

— .lóbarát!
Magyar?

— Az!
Az őrszem leenged le a szúrásra készen ta r

tott fegyvert és a hadnagyhoz lépett.
— Szervusz.
Kezet logoit a hadnaggyal.
— Magyar vagy?
— Az, — felelt az őrszem és könyörögve 

fordult a hadnagy felé:

arcát. A nagy áldozatok magasztos ihlettségü 
napjait éljük. Ma minden javunk a hazáé; minden 
szenvedésünk, minden fájdalmunk, minden veszte
ségünk csak úgy lehel vigasztaló, ha rajongó hittel 
valljuk az igét: »öllsön gyászt, aki nem hisz az 
üdvözülésben, de az igazak, üdvözölve, örökké 
élnek.*

Nem halnak meg ők! Lelkűk, amelyet hősi 
halál szentségesített üdvüzülő igazzá, itt lebeg 
fölöttünk, itt éli velünk tovább a szorongaltalás 
rövid és a boldogságos megnyugvás hosszú óráit. 
Lelkűk ott ragyog, glóriafényként, a ti homlo
kotok körül, hős magyar anyák, hitvesek.

Ne riogassátok el őket szíveltél>ő sirámokkal! 
Csókos imádsággal becézgessétek e lelkeket, akik 
üdvözölnek, mert igazak, áldozatra készek voltak 
földi életükben; bennünket óvók, fölöttünk vir
rasztók megdicsőülésükben . . .

A városok megvédése 
az élelm iszerek ham isítása ellen.

Irta: Hollóssy István dr.

Az élemiszerekko) űzött hamisítások a magyar 
birodalom területén nem oly régi keletűek, mint 
ahogy a közönség képzelné. Ezt is ajándékba 
kaptuk a külföldtől, főleg az osztrák gyáripartól 
s még inkább a Gácsországból s Orosz-Lengyel- 
országból beözönlött kereskedőktől, akik főleg 
élelmicikkek, italok és termények forgalomba- 
hozalalával, elárúsitásával foglalkoztak letelepedé
sük első éveiben.

Amíg az osztrák gyáripar meg nem mulatta 
a rossz példát arra, hogy miként lehet gyapot- 
szálakkal olyan szövetet csinálni, amely a csaló
dásig hasonlít a gyapjúból készült szövethez, amíg 
a magyar vászoniparl, székely szőnyegeket és 
ruhaszöveteket nem utánozták az osztrák gyárak 
olyan árúkkal, amelyekben gyapjú-, kender- és 
lenfonalakat hiába keresett volna a vásárló, addig 
a magyar vászon és poszlóipar messze földön is
meretes volt s felülmúlta a külföld leghíresebb 
gyártmányait. Ma már nehéz küzdelmet kell foly
tatniuk a hamisítványok ellen, amelyeket hazai 
gyártmány címe alatt hoznak forgalomba kül
földről betelepedett csalók, akik szabadon foly
tatják a ha. cot a magyar szövőipar ellen.

— Vezess a csapatodhoz, áldjon meg az ég. 
Kn is magyar vagyok, nem tudok elszökni ezektől

| a bitangoktól. Magy ar bevándorló volt az apám.
— Pszt! — emelte fel kezét a hadnagy. 

Neszt hallok, mintha valaki jönne. Feküdj mellém!
— Az őrszem lefeküdt. A zaj megszűnt.
— Merre vannak az aknák ?
— A középen. A jobb- és balszárnyon nincs.
— Pszt! Erre jönnek. Meghallották a sza

vunkat. Meneküljünk! — suttogta az őrszem és 
fel akart kelni.

A hadnagy visszarántotta
— Várj! ’
— Az őrjárat közeledett.

- Tu-tu-lu! működött a gyerek kezében 
a telefon. Halló! Ezredes úr!

Halló! Ki beszél?
— A gyerek. A jobb- és balszárny aknától 

mentes.
Négy fegyver dördült el egyszerre. A gyerek 

kezéből kiesett a telefonkagyló.
- -  Halló! . . . Halló! — hangzott az ezredes

szava.
A hívásra azonban nem érkezett válasz.

Nyáry Andor.
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Épp igy vagyunk az éleliniszerkereskedelem, 
a húsipar, tejipar slb. terén s ina akár fogadást 
lehelne tenni arra, hogy a világ legjobb borainak 
hazájában, a lojjel-mázzel folyó magyar Kánaán
ban, a kórházakba sem szállítanak hamisítlatlan 
tejet és bort még a betegek számára sem, amióta 
meg nem tanították a magyar termelőket is arra, j 
hogy a szabadkereskedelem a hamisításban látja 
az üzleti haszon főforrását. A magyar termelő 
csak lassan fogadta el ezt a külföldről belé- 
csepegletetl kereskedelmi elvet. De aztán elfogadta 
pár évtized alatt. És ma aztán túltesz mesterein, j 
akik most már az ősi magyar birtokok kimoz- 
ditását, az általános választói jogot hirdetik s ; 
mindenkinek, főleg önmaguknak követelnek több 
és több jogot, csak a községek, városok jogai, 
városi takarékpénztárak, gyógylárak, városi üze
mek ellen tiltakoznak. A magyar föld népe előtt : 
gyűlöletessé tették a városok, községek vagyon- i 
szerzési törekvéseit a szabadkereskedelem hívei, i 
akik a magyar földbirtokok parcellázását nem a | 
községek, városok érdekében sürgetik, sőt eltiltanák 
ezeket a birtokszerzéslől is, hanem az a céljuk, 
hogy az ősi magyar birtokok is az ő kezükbe 
kerüljenek potom áron és uzsoralárgyakká vál- - 
janak, bérlet alakjában.

Természetes, hogy a magyar földbirtok jó- 
része olyan kezekben volt már eddig is, amelyek 
a kereskedelmi szabadság jelszava alatt a szabad 
hamisítási is gyakorolják, a szabadságszerető 
magyar földművelő sem marad el attól a törek
véstől, hogy az efféle szabadság terén is ne kö
vesse a példaadást.

Ma aztán az az eset következett be, hogy, 
míg a magyar élelmiszerkereskedelem teljesen 
tönkretette a magyar termékek világhírű jósá
gának nevét, értékét s inig külföldön a magyar 
boroknak, élelmicikkeknek — kivéve a búzának — 
olyan rossz hírük van s értékük annyira leesett, 
hogy az okozott kár óriási összegekre rúg évenkint: 
az alatt külföldön a legsilányabb terményeknek 
becsületes forgalombahozatala évről-évre emelte 
értékét, mert minőségét is igyekeztek óvni a 
hamisítástól.

És ma a világ legízletesebb terményeinek 
országában találják a fogyasztók a legsilányabb 
élelmipiacokat, tele hamisított, romlott, egészségre 
káros és ezenfelül a legdrágább élelmiszerekkel, ; 
mert a jó árúkat külföldre szállítják, olcsóbb 
árakon.

Ez az állapot nemcsak szégyenletes a magyar 
közigazgatásra nézve, sőt az egész magyar nem
zet jó hírére nézve lealázó, hanem óriási vesz
teséget is jeleni a magyar termelőkre és fogyasz
tókra nézve pénzbelileg is. Nem egy esetben 
ugyanis alkalmam volt külföldi nagykereskedőktől 
azt a nyilatkozatot hallani, hogy magyar méz, 
magyar bor, magyar lej, magyar gyümölcs, magyar 
zöldségfélék olyan értékeket képviselnének, mert 
legízletesebbek az egész világon, aminőről fogalmuk 
sincs a rövidlátó termelőknek és szatócsoknak, 
akik nagykereskedőknek képzelik magukat, mert 
egyedüli bölcsességük abban áll, hogy fordítva 
csinálják a kereskedelmi szabályokat. Mintha ők 
is angolok, osztrákok, franciák lennének, úgy 
lesznek a magyar piacokkal. Vagyis Londonban, 
Bécsben, Párisban olcsón árulják a legjobb magyar 
élelmicikkekel — mint az állam is lesz a magyar 
dohánnyal, melyből az osztrákok számára a leg
jobb minőségűt szállítja — itthon, a magyar pia
cokra pedig a leghitványabb árúkat küldik, a 
legmagasabb árakon.

A jobbérzésű külföldi kereskedők maguk is 
megbotránkoznak ezeken az állapotokon. Azon
ban, miután meggyőződtek néhány szomorú tapasz
talatból arról, hogy hamisítlatlan élelmicikkeket 
Magyarországon vagy nem lehet kapni, vagy csak 
igen ritkán; ennélfogva most már minden aján
latot visszautasítanak. Ha ellenben valamely

magyar város jótállana arról, hogy hamisíttatlan 
magyar bort, mézel, lisztet, tésztát, sajtol, túrót, 
konzervet, paprikát slb. kaphatnának, vagyis, ha 
biztosak volnának abban, hogy zöldség és gyümölcs 
helyeit nem küldenek nekik téglákat és vasdara- 
bokat, — mint Máramarosbau és az Altöldöu 
cselekedlék velük — akkor a legmagasabb árakat 
fizetnék a magyar föld termékeiért. Sokkal ma
gasabb árakat, min* a dán vajért, francia pezsgőért, 
prágai sonkáért, gürzi gyümölcsért.

Mert nem kell bizonyítani a szakemberek 1 
előtt, hogyha a magyar birodalomban termelt 
értékek oly minőségben kerülnének a külföldi 
piacokra, mint ahogy kellene, vagyis hamisíttatlan 
minőségben: akkor ezeknek fejedelmi árakat 
szabhatnának az okos magyar termelők és keres
kedők. Hiszen verseny felelt állanak a magyar 1 
borok, méz, liszt, cukor, zöldség, gyümölcs minőség 
tekintetében s ha igazán tokaji bort, hamisíttatlan 
minőségű tokaji gyógybort hozna forgalomba a ! 
magyar kereskedelem: ennek ára elképzelhetetlen j 
magasságot érne el küllöldön. Viszont azzal, i 
hogyha a hazai piacokon csak sokkal méltányosabb i 
árakat engednének meg a hatóságok a magyar ! 
termékekre, azt érnők el, hogy az idegenforgalom, 
fürdőink látogatottsága egyre nagyobb lenne. A ; 
kereskedelem nem ismer sem fáradságot, sem 
távolságot a jó árúk beszerzésében, felkutatásában 
s ha tudni fogják, hogy az egész világon itt kap
hatók a legjobb élelraicikkek, ez az Istenáldotta 
magyar birodalom lesz a világkereskedelem búcsú
járóhelye, központja, igazi Mekkája Keletnek és 
Nyugatnak, aminek jelentősége elképzelhetetlen 
arányokban fogja emelni a magyar földművelést 
és ipart.

Hogy ezt a fényes jövőt elérhesse a magyar 
közgazdasági élet, néni kell hozzá semmiféle más 
igyekezet, mint az, hogy a magyar törvényhatóságok 
együttesen állapodjanak meg abban, területükön 
az élelmiszerek forgalombahozatalánál kötelezővé 
teszik az eladónak felelőssége elvállalását, még 
pedig oly alakban, hogy e kötelezettség alól ki 
ne bújhasson soha, semmiféle'furfanggal.

Erre nézve teljesen elegendő lenne, ha a 
helyhatóságok kötelezővé tennék, hogy élelmi
szereket, akár a legkisebb adagokban is forgalomba 
hozni, kimérni (kivéve étteremben és kúvéházban, 
cukrászatban s efféle üzletekben) csakis az el- 
árúsitó cégnek címkéjével leplombázolt dobozban, 
edényben, vagy más tartályban szabad, hogy a 
hatósági vizsgálat minden egyes esetben meg
állapíthassa. vájjon az eladott lej, az eladott bor, 
az eladott paprika nem volt-e hamisítva s nem 
volt-e rosszul mérve.

A városoknak ezenfelül még egy nagy fegy
verük volna ahhoz, hogy megvédjék termékeik 
értékét. Ez a községi védőjegyek alkalmazása 
volna, aminek hazánkban óriási jelentősége lenne. 
Hazánkban ugyanis, ahol a tokaji borokat a 
budapesti pincékben csinálják s tönkretették azok 
értékeit s koldúsokká tették a régi hegyaljai szőlő
birtokosok egy részéi, hazánkban a községek védő- 
jegyeinek alkalmazása óriási jelentőségű volna. 
Megmentené a termelőket is a kártékony elemek 
kereskedelmi szabadságától, vagyis a csalástól, 
hamisítástól — és, miután a szegedi, tokaji, ménesi 
termék értéke rohamosan emelkednék — a gaz
daggá lett s megvédett termelők szívesen fizet
nének bizonyos dijat azért, hogy a község, város 
szigorúan ellenőrizze a címkéjével forgalomba 
hozott árúikat s ha meggyőződött árúik jóságáról, 
engedje meg a városi védőjegyek használatát, ami 
csak erkölcsi felelősséggel járna a -  városra, 
mert az elárusító címkéjével ellátott árúért első
sorban maga az elárusító a felelős.

A magyar városoknak, községeknek ezekkel 
a védőjegyekkel annál inkább kötelességük lenne 
fellépni, a maguk jövedelmének és a magyar 
mezőgazdaság és iparnak jogos védelmére, mert

e világháború legszomorúbb tanulságaiból látható, 
hogy annyira el van rontva a magyar kereskedelem 
hitele és annyira romlottak erkölcsei, hogy remélni 
sem lehet e védőjegyek nélkül itt a termelő és 
iparos becsületes munkájának sikerét.

Jd I J? E  K .
Feldúlt tűzhelyeinkért!

Magyarország vármegyéihez, városaihoz és lehe
tős társadalmához szólunk. Mindazokhoz, aki
ket megkímélt a világháború pusztító forga
taga, akik, bár megfeszüli idegzettel, de mégis 
távol minden veszedelemtől, dolgozhatlak ön
maguknak, kedveseiknek.

A nagy magyar Alföld, a Dunántúl már be volt 
vetve, agyárakban folyt ahasznothozó munka, 
az üzletember megkötötte az üzletét, míg a 
Kárpátokban élethalálharc dúlt, hogy minden 
élet, minden munka, minden üzlet, minden 
család minden otthona a mienk marad-e?

A magyar katona és nagy szövetségesünk világra
szóló ereje visszavetette az ellenséget. Len
gyelországot felszabadítottuk, bent, Oroszor
szág szivében kergetjük már az oroszt és a 
fenyők újra szabad napfényben fürödve álla
nak a vérlepett, szabad Kárpátokon. De a 
győzelemnek ára is volt! Hőseink temetője 
lett a Kárpátok hegye-völgye, a kegyelet örök 
földje, ahova elzarándokol majd az utód, hogy 
a névtelen sírokra lelehesse a hála hervad
hatatlan koszorúját.

Az erő, mely ‘őseinket felhozá Kárpát szent bér
cére*, meg is tartotta, halálmegvető hősiesség
gel, a Kárpátokat és vele Magyarországot: az 
az Alföldet, a kincses Erdélyt, a televény 
Bánátot és gyümölcsös Dunántúlt.

Mienk a győzelem. Óh, de milyen lehetett volna 
a pusztulás, ha a győzelem is ennyibe került. 
Községek, falvak mentek lünkre százszámra 
a Kárpátokban, a kis helységek lakóinak nincs 
lakóhelyük, a tűzhely üszkös léglahalom és 
hamu lett. Gránátok fúrták át az ereszt, ahol 
máskor a fecske fészkel, tűz égette fel a ge
rendát, ahol aranyfényben csillogó kukorica
sor mesélte eddig, hogy élet, béke, nyugalom 
volt.

A Kárpátok népe egész Magyarországért szenve
dett; a Kárpátok falvai azért pusztultak el, 
hogy Magyarország megmaradjon.

Sárosvármegyében 20, Zemplénben 20, Ungvár- 
megyében 5 község és falu pusztult el telje
sen, töméntelen azonkívül a községek és fal
vak száma, amelyek részben szenvedtek. Több 
mint 5.000 ház semmisült meg.

Nincs igavonó állat, nincs marha, nincs baromfi, 
mindent elhajlott, elpusztított az orosz. A me
zőt nem lehet felszántani, a földet bevetni, 
a gyermeket iskoláztatni.

Siessünk az érettünk szenvedő Kárpátok segít
ségére.

Az állam meglette, amit lehetett, gondoskodott 
az első segítségről, gondoskodott arról is, hogy 
a feldúlt tűzhelyek felépüljenek.

De Magyarországnak, a magyar vármegyéknek, 
városoknak és társadalomnak nem lehet kö
zömbös, hogy miként épülnek újra a Kárpá
tok elpusztult falvai.

Szegény és elhagyatott volt eddig ez a vidék, kul
túrája elmaradt;- a hála érzete, a magyarság 
szeretető és kegyelete kötelességgé teszi, hogy 
gondoskodjunk róla, hogy többé no legyen 
szegény, elhagyatott és kullúrátian.

Újakká, szebbekké, jobbakká, egészségesebbekké 
és magyarokká építjük az elpusztult falvakat, 
hogy gyermekeik még az unokákban is arról



meséljenek, hogy milyen csodát tett a ma
gyar hála és szeretet.

Magyar óvók és iskolák támadnak a rutén és tót 
falvakban és magyar imával fogja megköszönni 
a föld szegény népe a kegyelmes Istennek, 
hogy a magyarság szivét feléje fordította és 
hogy a magyarság szivére zárta.

Mindnyájunk közös, szent munkája, hogy így tör
ténjék.

Kzért alakult meg a Háborúban Feldúlt Tűzhe
lyeket Üjralelépítő Országos Bizottság (Buda
pest. Képviselőház), amely Magyarország gaz
dasági, technikai és művészi legjobb erőinek 
bevonásával, a hatalmas magyar sajtó támo
gatásával akarja célját megoldani.

Ezért fordulunk Magyarország vármegyéihez, vá
rosaihoz és tehetős társadalmához, hogy segít
senek munkánkban, lássanak el termékenyítő 
gondolatokkal és pénzzel, hogy leróhassuk 
hálánkat a Kárpátok népe iránt és vigyük 
egy fokkal előbbre a kultúra útján.

A szív szereidével, a gondolkodás bülcseségével 
lehet ezt elérni.

A szeretet és gondolkodás vezet ahhoz, hogy pénz, 
pénz és pénz szükséges ehhez a munkához.

A Kárpátokban elveszett kedveseinek és szivének 
épít emléket, aki a Kárpátok népét segíti.

Ha azok a vármegyék, azok a városok és az a 
társadalom, amelyet megkímélt, sőt üzlethez 
juttatott a háború, engedelmeskednek a szív 
és ész szavának, a Kárpátok elpusztult vidéke 
szebb, jobb és magyar lesz.

Budapest. Képviselőház, 1015. Szent István király 
napján.

A Háborúban Feldúlt
Tűzhelyeket Újrafelépílő Országos Bizottság:
Gróf Khuen-Héderváry Károly v. b. t. t. 

elnök.
Gr. Andrássy Gyulav.b.t.t. Berzeviczy Albert v. b. t.t. 
Gr. Apponyl Albert v. b 1.1. Gr. Zichy Aladár v. b. 1.1.

Pékár Gyula orsz. kép. 
alelnökök.

— Legfelsőbb elismerés. Őfelsége, a  király, 
megengedte, hogy Velics Imre 14-ik honvédgya- 
logezredbeli főhadnagynak, Velics György törvény- 
hatósági bizottsági tag fiának, az ellenséggel szem
ben tanúsított vitéz magatartása elismeréséül, leg
felsőbb dicsérő elismerése újólag tudtul adassék.

K itüntetés. Ferenc Salvator kir. her
ceg, a magyar szent korona Vöröskeresztegylelé- 
nek elnöke, az Őfelségétől reáruházotl jognál fogva, 
Czukrász Aladár dr. orvosnak, a Selmecbányái 
lic. főgimnázium volt növendékének, a katonai 
egészségügyi ápolás terén kifejteit különös érde
mei elismeréséül, a Vöröskereszt másodosztályú, 
hadiékítménves díszjelvényét adományozta.

Gyakorlóiskolai tan ító  a képzőben. A 
dunáninneni ág. hitv. egyházkerület mull hó 27-én, 
Pozsonyban megtartott gyűlésén, a Selmecbányái 
Gsemez-lanílóképzőintézetben újonnan szervezett 
gyakorlóiskolai tanítói állásra Bőder Alfréd likéri 
társulati tanítót választotta meg.

— Katonai k itüntetés. Őfelsége, a király, 
Pánczél Miklósnak, a cs. és kir. 69-ik gyalog
ezred tartalékos zászlósának, Szomolnoki Pach- 
tnayer János  nyug. pénzügyi tanácsos unokájá
nak, az ellenség előtt való vitéz magatartása el
ismeréséül, a nagy ezüst vilézségi érmet adomá
nyozta.

- -  A tanítóképző gyakorlóiskolája. A Sel
mecbányái kerületi Gsemez-tanílóképzőintézet 
újonnan szervezett gyakorlóiskoláját október 1-én 
fogják megnyitni. A beiratkozás szeptember 15-ig 
a tanítóképzőben eszközölhető. A gyakorlóiskola 
hatosztályú, osztatlan elemi iskola. Az első osz
tályba olyan épleslü gyermekek vehetők fel, kik
6. életévüket már betöltötték. A beiratkozáshoz 
anyakönyvi kivonat és himlőoltási bizonyítvány 
szükséges. A többi osztálybeliek előző évi értesí
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tőjüket is hozzák magukkal. Tandíj nincs. A be- 
iratási díj, könyvtári célra, l K.

— Tanári áthelyezés. A magyarországi 
kegyestanítórend kormánya Bodócs Béla Selmec
bányái kir. kath. főgimnáziumi helyettes tanárt, 
eddigi minőségében, a nyitrai kath. főgimnázium
hoz, a vallás- és közoktatásügyi miniszter pedig 
Prndovic8 Lajos tornatanítót a szakolcai kath. 
főgimnáziumhoz helyezte át.

Katonai k itüntetés. Ölelsége, a király, 
Votisky Zoltán 9. honvédgyalogezrodbeli tartalé
kos hadnagyot, a Selmecbányái Gsemez-tanító- 
képzőinlézet volt tanárát és Cselkő Klek dr. 15. 
honvédgyalogezredbeli tartalékos hadnagyot, a Sel
mecbányái lic. főgimnázium volt növendékét, tar
talékos főhadnagyokká nevezte ki.

— Bírói kinevezés. Őfelsége, a király, a 
m. kir. igazságügyminiszter előterjesztésére, Kapp  
H úgódr. vámosmikolai járásbírósági albírái. Kapp 
Jakab dr. Selmecbányái városi tiszti főorvos fiát, 
járásbírává nevezte ki.

— Katonai kinevezés. A m. kir. honvé
delmi miniszter B arsy Ernő  hegybányai gyógy
szerészt, népfölkelő segédgyógyszerügyi tisztet, 
gyógyszerügyi tisztté nevezte ki.

Adomány a V öröskeresztegylet szá
m ára. A Vöröskeresztegylet Selmecbányái választ
mánya javára az elmúlt héten özv. Suhaj Péterné 
nővére, Zsábenszky Fanny (Türökkanizsa) 50 K-L 
és 1000 cigarettát adományozott. A szíves ado
mányt hálásan köszöni a választmány elnöksége.

Kinevezések. A m. kir. pénzügyminisz
ter Osválh Béla dr. bányahatósági segélydíjas, 
végzett bányamérnükhallgalót a besztercebányai 
in. kir. bányakapitánysághoz, a X. fizetési osz
tályba, bányaesküdtlé nevezte ki.

A m. kir. pénzügyminiszter Pataki Ferenc 
Selmecbányái városi adóügyi számgyakornokot a 
marosújvári m. kir. főbányahivatal mellé rendelt 
számvevőséghez ideiglenes minőségű pénzügyi 
számgyakornokká nevezte ki.

— A főiskola új irodaintézője. A Selmec
bányái m. kir. bányászati és erdészeti főiskola 
tanácsa, a Körmöcbányára kezelősegédliszlté ki
nevezett Gindl János helyére, L id iner  József iroda- 
segédet a főiskola irodaintézőjévé nevezte ki.

Hősi halál. Pinczés Ferenc másodéves 
erdőmérnökhallgató, a cs. és kir. 63-ik gyalog
ezred tartalékos zászlósa, az elsőoszlályú ezüst, 
az arany vilézségi érem és a másodosztályú né
met vaskereszt tulajdonosa, folyó évi június hó
15-én. Galíciában, a Przedborze melletti iitkőzet
ben, életének 21 ik évében hősi halált halt.

— Elesett és hadifogságba kerü lt Selmec
bányái katonák..A  nyitrai m. kir 14-ik honvéd
gyalogezred és az esztergomi cs. és kir, 26-ik 
gyalogezred parancsnokságának hivatalos értesí
tése szerint a hadbavonult Selmecbányái illetőségű 
katonák közül hősi halált hallak: Cliodász József, 
Irroszmann Péter, K arkus Károly, Ocsenás 
Gyula , Potocsny Ágost, Prokop A ndrás  és Va- 
rinszky dános . hadifogságba estek: Debnár Emil, 
Érnek János és Luplák János.

Hadsegélyezés Selmecbányán. Selmec- 
és Bélabánya szab. kir. bányaváros közönsége a 
hadbavonullak családtagjainak a segítésére, a Sel
mecbányái kórházak fenntartására, a hadbavonult, 
a sebesült és beteg katonák számára és más hadi
segélyezésre 1914. augusztus 1-től 1914. decem
ber 81-ig adományozott: 15,636 85 K készpénzt, 
37 teljes ágy felszerelést, 1256 inget, 641 lábrava- 
lót, 943 pár harisnyát, 754 pár kapcát, 328 törül
közőt, 293 lepedőt, 866 haskötőt, 957 pár érme- 
legítől, 276 trikót, 170 lérdmelegílöt, 831 hósap
kái, 150 párnát, 377 zsebkendőt, 48 konyhaken
dőt, 343 párnahuzatot, 22 pokrócot, 35 paplant, 
108 prémet, 1 télibundát, 74 mellényt, 1 nemez- 

i cipőt, 39 sáli, 16 lábszárvédői, 21 pár keztyül,

S K L M E C B A N Y A 1  H Í R L A P

94 méter szövetei, 268 kabátot, nadrágot s tb , 1 > 
pár lábbelit; 848 liter tejel, 51 üveg paradie ,~ 
mot, 64 üveg málnaszörpöt, 427 liter bort, 8 üv . 
ásványvizet, 187 üveg befőttel, 30 kgr. nyers j 
radicsomot, 465 kgr. nyers gyümölcsöt, 1432 k . 
burgonyát, 38 doboz teát, 446 kgr. húst, 1 ~ k 
rizst, 7 kgr. kávét, 70 drb. szárnyast, 7 kp . fisz 
let, 47 kg. cukrot, 5426 drb. süteményt, 2 5 kg;, 
csokoládét, 220 tojást, 306 liter sört, 52 kg. kol
bászfélét, 19 kg. lekvárt, 85 kenyeret, 14 kg. tú
rót, vajat, sajtot, 12 liter pálinkát, 24 kg. szalon
nát, zsírt, báját, 41 kg. hüvelyest; 9 távcsövet, 
479 evő- és konyhaeszközl, 1 Sanitas-gőzfürdöt, 
6 botot, 6 imádságos könyvet, 6 csomag zsinórt, 
945 kg. tépést, 63 méter vásznat, 125 pipát, 12 
csomag gyufát, 38 doboz cigarellahüvelyt, 1 ke
fél, 0 6  kg. pamutot, 29 szappant, 48 ágyat, 29 
matrácol, 22 szalmazsákot, 8 mosdókészletel, l 
éjjeliszekrényt, 40 kg. földiszederlevelet, 102 cso
mag pipadohányt, 1024 drb. szivart, 23,160 ciga
rettát; 1915. ja n u á r  1-től jú liu s  31-ig: 12,771 07 
K készpénzt, 569 inget, 448 lábravalót, 126 pár 
érmelegítőt, 566 pár harisnyát, 183 pár kapcát, 
32 párnát, 118 párnahuzatot, 130 lepedőt, 26 has
kötőt, 16 térdmelegítöt, 83 hósapkái, 17 trikót, 
34 mellényt, 4 pár keztyűt, 23 prémet, 175 
méter szövetet, 145 kabátot, nadrágot, stb. 17 pár 
lábszárvédőt, 181 törülközőt, 316 zsebkendőt, 12 
asztalkendőt, 21 konyhakendőt, 106 kötőkendőt, 
3 asztalterítőt, 83 pár lábbelit, 9 paplant, 12 
paplanhuzatot, 2 pokrócot, 1 sált, 1 ágytakarót; 
3162 liter tejet, 180 üveg befőttet, 53 üveg 
málnaszörpöt, 6225 liter bort, 726 kilogramm 
húst, 2346-25 kg. lisztet, 27 kgr. kávét, 1105 kg. 
cukrot, 615 kg. csokoládét, 8 szárnyast, 5514 
tojást, 181'5 liter sört, 58 kilogramm kolbász
félét. 257 kenyeret, 149’6 kg. túrót, vajat, sajtot, 
927 kg. hüvelyest, 2105 kg. szalonnát, zsírt, bá
ját, 72 üveg paradicsomot, 12.276 drb. süteményt, 
3965 kg. nyers gyümölcsül, 15 doboz teát, 167 
kalácsot, 6784 kg. burgonyát, 3 doboz cukorkát, 
82 kg. lekvárt, 7 kg. gyümölcsízt, 16 kg. rizst, 
250 kg. zöldséget; 113 pipát, 490 levelezőlapot, 
13 botot. 107 könyvet, 33-5 kg. tépést, 58 evő
eszközt, 200 doboz gyufái, 55 poharat, 46 gyer
tyát, 17 doboz cigarellahüvelyt, 20 érmet, 53 
szentképet. 2 lámpái, 58 szappant, 3 ágyat. 3 
szalmazsákot, 2 inosdókészlelel, 8 tucat kalona- 
gombol, 100 jelvényt, 20 csomag cigareltapapi- 
rosl, 4 fésűt, kefél, 264 inggombot, 1 szekér tűzi
fát, 374 csomag pipadohányt, 2872 szivart, 59,120 
cigarettái, 1184 kg. fémet (325 kg. sárgarezei, 
263 kg. vörösrezet, 396 kg. ónt, ólmot stb., 200 
kg. bronzot). Nem számítva a rengeteg sok arany- 
és ezüsladományt, melynek az értéke meghaladja 
az 50,000 koronát. Olyan eredmény ez, mely fé
nyes tanúbizonyság Selmec- és Bélabánya szál', 
kir. bányaváros közönségének lelkes hazafiságá- 
ról és a legmesszebb menő áldozatra készségéről.

Az adatok fáradtságos összegyűjtését Becker 
N ándor  líceumi főgimnáziumi tanár végezte, aki 
a nyári vakációban önként vállalt foglalkozást a 
polgármesteri hivatalban s a hadsegélyezést in
tézte. Hálás köszönet érte!

— A drág-a flakkeresek. Selmecbányán, a 
háború kitörése előtt s azután isegvideig, a vasút
hoz való ki- vagy beszállításért 2 és 3 koronát 
kaptak a fiakkeresek. Nappal 2, este 3 koronát, 
tehát annyit, amennyit Magyarország egyetlenegy 
városában sem fizet a közönség. A Selmecbányái 
fiakkeresek azonban ezzel sem elégedlek meg, ha
nem hivatkozva az általános s különösen a;, 
őket sújtó nagy drágaságra — minden engedői; 
nélkül, sőt a szabályrendelet ellenére, 3 é s 4 kom 
nára emelték fel a fuvardíjakat. Erre az eljárásra 
csakis úgy válaszolhat a közönség, ha a  fiaklo 
reseket egyáltalán nem veszi igénybe, mert 
igazán mégsem járja, hogy az amúgy is mindé 
téren nagy drágasággal küzdő közönség még •

1915. szeptember f:
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íiakkeresek jogosulatlan s meg nem okolható ár
emeléséi is tűrje. A rendőrséget pedig figyelmez
tetjük, nézzen utána, melyik liakkeres kér többel 
s aki többel mer kérni, kímélet nélkül büntesse 
meg, esetleg vonja meg tőle az iparigazolványt.

— Adományok a kórházaknak. A Vörös- 
kere*~’"y!/let Selmecbányái szükséykdrhdzainak, 
a seb >üll és beteg katonák számára, az elmúlt 
héten a következők adományoztak: a kötő- szö
vőgyár <1 tucat harisnyát, egy ápolónő 1 tucat 
játékkártyát, Philadelphy Mórné t kosár almát,
2 kg. cukrot, Moha Alajosné 2 1. tejet, Mákávó 
Miklósné 300 cigarettát, Szlankay Ferencné aszalt- 
alfnát, N. N. köriét, Goldfusz Mihályné 14 1. te
jet, Feldszam János (Hodrusbánya) 1 zsák almát, 
Hlavatsek Andrásné 2 tököt, Engel Zsigmond 1 
kis süveg cukrot, 1 kg. kávét, I doboz pótkávét.

A városi kórháznak: a Vöröskeresztegylet 
24 pár harisnyát, 300 cigarettát, özv. Hausdorfer 
Józsefné 150 kürtét, Greguss János G I. tejet, En
gel Zsigmondné 1 süveg cukrot. 1 kg. kávét, 1 
doboz pótkávét.

Segítöakció. A hadbavonult Selmecbá
nyái katonák visszamaradt családtagjai segítésére 
Fekete Lajosné Öméltósága 10 K-l. a Vörüske- 
reszlegylel Selmecbányái szükségkórházainak a 
fenntartására Millenovich Ferenc 10 K-t adomá
nyozott.

A t ö r ö k  V ö r ö s  F é lh o ld  k é p e s lc v e le z ő -  
l a p ja i t  2 0  f i l l é r é r t  á r u s í t j a  a z  O r s z á g o s  B i 
z o t t s á g  ( B u d a p e s t ,  K é p v is e lő h á z ) .

— Beoltják a vasúti szem élyzetet a kolera
ellen. A kormány rendeletét adott ki, melyben 
elrendeli, hogy a vasúti személyzetet a kereske
delemügyi minisztertől kijelölt vasútvonalak terü
letén be kell oltani. A beoltás ingyenes. A ren
delet azonnal érvénybe lép.

— Körözés. Csongrádmegyo alispánja a kö
vetkező kürüzőlevelet teszi közzé: Kiskorú Szé
keli/ Sándor  illetőségének a megállapítása vált | 
szükségessé. Özv. Doák Ulésné, Székely Rozália j 
volt sövényházai lakost arra vonatkozóan kell j 
tüzetesen kihallgatni, hogy néhai férje, Deák Illés, > 
Szegeden melyik évben született s Ind anyaküny- í 
v ez lék. Felkérem a törvényhatóságot, hogy a ne
vezettet hatósága területén tüzetesen nyomoztatni
s feltalálása esetén kihallgatni szíveskedjék.

Aki Budapestre utazik, nézze meg1 a 
pasaré ti lövészárkot. Az ország1 egyetlen hadi
látványossága.

A Kárpátok a haditörténelem ben. A j
Nagy Háború legutóbb megjelent 23-ik füzete ér- j  
dekes módon írja le. miképen oldottuk meg a j 
Kárpátok védelmét. A füzet gyönyörű képanyagé- j 
bán az első kárpát i betörés minden jelentős mozza- j 
nala meg van örökítve. A Nagy Háborút Ldndor : 
Tivadar  szerkeszti, az Athenaeum adja ki s egyes | 
füzetei, 40 fillérért, lapunk kiadóhivatalában kap- i 
halók.

— Új rendelet a törvényes munkaszünet 
felfüggesztéséről. A kereskedelemügyi miniszter 
a  törvényes munkaszünet felfüggesztéséről kiadott 
régebbi rendeletét részben megváltoztatta s akként 
rendelkezett, hogy a hadiállapot további tartama j 
alatt az ország egész területén az ipari és keres
kedelmi árusítás és elárúsílási cikkek házhozszál
lítása munkaszüneti napokon déli 12 óráig, a napi 
élelmezési cikkek árusítása pedig a túlnyomóan 
ezek árusítására berendezett üzletekből ezenfelül 
este G órától legyen végezhető.

— Beiratások az iparostanonciskolába. 
A Selmecbányái iparostanonciskola elöljárósága 
értesíti a város iparosait, hogy a városi iparos
tanonciskolában az 1915 IG. iskolai év szeptember 
1 -ével kezdődött. Fölkéri tehát azokat az iparosokat, 
akik iparuk üzésében tanulókat alkalmaznak, hogy 
őket, a törvény és a szabályrendelet értelmében, 
szeptember 8-ig okvetcllenül itassák be. mivel a

tantestület, az 1907, évi 2085. számú rendelet 
alapján, mindazokat, akik e határnapig az iskolába 
be nem iratkoztak, az elsőfokú iparhatóságnak 
fogja bejelenteni. Tandíj és beiralási díj az ipar
iskolában, a törvényhatóság területén illetőséggel 
biró tanulóknak, egy évre 4 K, idegeneknek G K.

Alsó- és Felsöbaka adom ányai a hegy
bányai katonai üdülőtelepnek. A hegybányai 
katonai üdülőtelepnek, a sebesült és beteg katonák 
számára, Alsó- és Felsőbaka községekből a követ
kezők adományozlak: Angus János babot. Baloszky 
János tojást, babot, Baloszky Pál tojást, babot, 
Baloszky Pál tojást, babot, Baloszky Pál lisztet, 
borsói, Baloszky Pál lisztet, borsói, Baloszky Márton 
tojást, babot, Baloszky Pál tojást, babot, lisztet, 
Baloszky Pálnó babot. Burda György tojást, bur
gonyát, szalonnát, lekvárt, lisztet, Burda Mártonná 
burgonyát, Burda Márton tojást, lisztet, babot, 
lekvárt, Burda János tojást, babot, Burda Pál 
tojást, babot, lisztet, mákot, Chrobács János 
tojást, babot, almát, körtét, Csalóka János tojást, 
lisztet, burgonyát. Csalóka János babot, Csalóka 
Márton tojást, szalonnát, lisztet, borsói, Csalóka 
Márton tojást, babot, Delinga Pál tojást, babot, 
Delinga l kenyerei, Dobrik Mária 20 f-t, Dobrik 
Pál tojást, babot, Dreveui Jánosné tojást, babot, 
burgonyái, az ev. egyház 5 K-l, Fábri Márton 
tojást, Fábri Pál tojást, borsót, tejet, lekvárt, 
Fendl Vilmos burgonyát, lisztet, Fendt Valika 5 
K-t, Forgács János uborkái, körtét. 1 K t, Gábris 
Márton babot, burgonyát, Gábris Márton tojást, 
babot, mákot, Gábris György tojást, babot, lek
várt, burgonyái, Gábris János tojást, lisztet, sza
lonnál, burgonyát, Gábris Pál tojást, Gál József 
babot, tojást, lisztet, Gál József tojást, babot, 
Gajdos János burgonyát, lekvárt, Gregus Pál 
tojást, burgonyát, babot, 1 kenyeret, Grida Lajosné 
tojást, Gubcsó Pál tojást, babot, lekvárt, lisztet, 
mákot, Gubcsó Márton tojást, babot, lisztet, bur
gonyát, körtét, Gubcsó Gyula burgonyát. Gubcsó 
János tojást, babot, Gunár Jánosné tojást, babot, 
kenyeret, tököt, Gunár Sainűné tojást, mákot, 
Gyurcs Márton tojást, babot, Gyurcs Mártonná 
tojást, babot, burgonyát. Gyurcs Jánosné tojást, 
babot. Holgas Mária babot, lisztet, Herkó Pál 
babot, burgonyát, tököt, llicz Pál tojást, babot, 
burgonyát, tököt, llicz György lisztet, burgonyái, 
iíj. llicz György tojást, babot, lisztet, llicz Márton 
burgonyát, lekvárt, lisztet, diót. llicz Jánosné 
tojást, babot, Pilinszky Pál tojást, babot, Pilinszky 
Pál tojást, babot, Hirlman Pálné tojást, babot, 
Hrncsiár János burgonyát, lisztet, Hrincsár Márton 
tojást, babot, burgonyái, lisztet, Hrincsár Márton
ná 50 f-t. Hrenina Márton tojást, babot, Huszár 
György uborkái, Huszár Józsefné 2 K-l. Holóczy 
Zsigmond 5 K-l, Jakobik Pálné tojást, burgonyát, 
Jantosik István babot, lisztet, lekvárt, Janlosik 
Mihály tojást, lisztet, burgonyái, Kajlik Katalin 
tököt, Kajlik György burgonyát, Kalina János 
tojást, lisztet, Kajlik Márton babot, burgonyái, 
Kepka Jánosné tojást, lisztet, 60 f-t, Kepka Pálné 
babot, Kladán György tojást, babot, Kikova Pál 
tojást, burgonyái, tejel, borsót. Kohut Pál tojást, 
lisztet, burgonyát, babot, Kohut János tojást, 
babot, lisztet, Köblén János babot, Köblén János 
tojást, babot, Köblén Pál tojást, babot, burgonyát, 
tejel.

A Selmecbányái Vöröskeresztegylet, a katonák 
megvendégelésére, 25 I. sört, 10 kg. húst és 8 
kg. lisztet.

A késm árki állami felső kereskedelm i 
iskolának hozzánk beküldött értesítője alapján 
olvasóinkkal a következőket közöljük:

Ez iskolába felvétetnek oly tanulók, kik a 
felső népiskola II-ik, a polgári- és reáliskola vagy 
a gimnázium IV-ik osztályát (a latin nyelvből nyert 
osztályzat nem jő tekintetbe) sikerrel elvégezték. 
A lll-ik évfolyam befejezése után a tanulók érett
ségi vizsgálatot lesznek. E bizonyítvány alapján

elnyerik az egyéves önkéntességi jogot és alkal
mazást nyernek üzletekben, gyárakban biztosító- 
és pénzintézetekben és mindazokban a hivatalok
ban. melyeket az 1H83 évi I. t.-c. előttük meg
nyitott. Beléphetnek a kereskedelmi és gazdasági 
akadémiákba, a vasúti, póstai és távírói tiszteket 
képző vagy a közigazgatási (jegyzői) tanfolyamokba 
esetleg kiképezhetik magukat felső kereskedelmi 
iskolai tanárokká.

Felvételi díj 10 K., tandíj, éppenúgy, mint 
az összes hazai keresk. iskolákban, 100 lí. Ez az 
összeg részletekben is fizethető. Az összes tan
díjaknak '/.í részét az érdemeseknek elengedik.

Ez iskola konviklussal van összekötve, amely
ben a tanulók 30 K-érl ebédet és vacsorát kapnak. 
A tanulók priválházakban laknak, ahol szállást, 
reggelivel, uzsonnával slb.-vel havi 24—36 K-ért 
kapnak. A konviklusban évenként 150 tanuló 
étkezik.

A német nyelv tanítására — a város saját
ságos viszonyainál fogva — igen nagy gondol for
dítanak. Minden osztály tanítványai megosztva, 
a kezdők és haladók csoportjában, taníttatnak s 
azonfelül díjmentesen németnyelvi társalgási gya
korlatokban is részesülnek s mivel a város lakos
ságának egy része német anyanyelvű, a tanulóknak 
elég alkalmuk nyílik e világnyelv elsajátítására.

Az iskolával kapcsolatos egy női keresk. 
tanfolyam, polgári fiú- és kereskedőtanonciskola.

A felső keresk. iskolákban a felvétel és be
iratás ugyan július l-lől 5-ig tart, de levélbeli 
jelentkezéseket — tudtunkkal — a vakációban is 
elfogadnak és az elkésetteket most is felveszik.

Ez intézet iránt érdeklődő olvasóink bővebb 
felvilágosításért forduljanak az iskola igazgató
ságához Késmárkon.

— Nagy szerencsétlenség’ a nyári hőség 
okozta nagy gyermekhalandóság, ha tehéntej 
hamar megromlik és a szegény kis csecsemőknek 
nincs megbízható táplálékuk. Minden gondos anya 
tehát idejekorán kísérletet tesz kedvencénél a rég
bevált Nesllé-félo gyermek liszttel, melyet a kis 
gyermekek nagyon szívesen vesznek és azonkívül 
olcsón megszerezhető. Próbadobozt díjtalanul küld 
a Henri Nesllé-cég, Wien. I., Biberslr. 44. e.

Kolera ellen a legbiztosabb 
óvószer a kénes gy ügyi gyógy- és bor- 
viz. Kapható az egyedül elárusítónál, 
özv. Greguss Anlalnénál.

NYILTTÉR.
E rovat alatt közlőitekért ueuí felelős a s/.ei k.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
91800/1915/XII/2. sz.

Rendelet.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter 1915. évi 9130<> 
számú rendelete a gabona- és lisztszállitásra szánt 
textilosezsákoknak ismertető jelzéssel való kötelező 

ellátása tárgyában.
Az 1895. XLYI. l.-c. 1. §-ának 2. bekezdésében 

nyert felhatalmazásom alapján, a m. kir. belügyi 
és kereskedelemügyi miniszter urakkal egyet- 
értőleg, a következőket rendelem: 1. A papír-
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fonálból előállított, texlilose- és efféle anyagokat 
is tartalmazó zsákok (u. n. texlilose- vagy textilit- 
zsákok), amelyek méreteiknél és minőségüknél 
fogva gabona- és liszlszállitásra alkalmasak vagy 
ily anyagok szállítására vannak szánva, a forga- 
lombahozalal előtt legalább 60 cm. széles, a zsák 
középvonalában mindkét oldalon hosszbanfutó, 
vörösszínű, vízzel le nem mosható sávval látandók 
el s ene  a sávra a zsák mindkét oldalán leg
alább 5 cm. magas, vízzel le nem mosható, fekete 
betűkkel a következő felírást kell alkalmazni: 
„Nedvességtől óvandó.'' 2 §. Az, aki az első 
§-ban említett zsákokat, az ott elrendelt meg
jelölések nélkül, eladás, használatrak ölesönzés 
útján avagy bármi más módon forgalomba hozza, 
úgyszintén az, ki ily zsákokat az előirt jelzés 
nélkül használ fel lisztnek és gabonának elszál
lításra való csomagolásnál, az 1895: XLV1 l.-c. 
végrehajtása tárgyában kiadott 1896. évi 38286. 
sz. F. M. rendelet 10 §-ának 2. bekezdése értel
mében, az 1895: XLV1 t.-c. 4. §-ának megfelelően, 
büntetendő. 3 §. Annak a kérdésnek az elbírálá
sánál, vájjon oly zsákokról van-e szó, amelyekre 
a jelen rendelet 1. S-ában előirt megjelölések 
kötelezők, kétség esetén a m. kir. ipari kísérleti 
és anyagvizsgálóintézelnek (Budafok) véleményét 
kell meghallgatni. A megvizsgálandó zsákokat, erre 
a rendeletre való hivatkozással, oda kell küldeni. 
4. §. Ez a rendelet 1915. szeptember 1-én lép 
hatályba.

Budapest, 1915 augusztus 17.

A miniszter helyeit: 
Olvashatatlan aláírás s. k.

államtitkár.

5096G/VI 1)1915. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter.

Rendelet.
Valamennyi magyarországi törvényhatóságnak.

A törvényes tnunkaszüneí felfüggesztése tár
gyában mull évi augusztus 8-án 60061 sz. alatt 
kiadott rendeletemet, az ipari és kereskedelmi 
árúsitást és az elárúsitolt cikkek házhoz szállítását 
érintő részében hatályon kívül helyezem, illetőleg 
az 1891. évi XIII. L.-c. 3. §-ában foglalt felhatal
mazás alapján akként rendelkezem, hogy a hadi
állapot további tartama alatt az ország egész 
területén az ipari és kereskedelmi árúsitás és az 
elárúsitolt cikkek házhozszállítása törvényes 
munkaszüneti napokon déli 12 óráig, a napi élel
mezési cikkek árúsitása pedig a túlnyomóan ezek 
árúsitására berendezett üzletekből ezenfelül este 
6 órától kezdve végezhető legyen. Hivatali elődöm 
1903. évi június 13-án 28539. sz. a. kibocsátott 
rendeletének azokat a halározmányait (II. A. 1. 2. 
pontok), melyek az előző bekezdésben említett 
időnél hosszabb árúsitási időt engednek meg, fenti 
rendelkezéseim nem érintik. Az ipari és keres
kedelmi árúsitással kapcsolatos irodai munka az 
árúsilásra nézve megállapított időben végezhető. 
Erről a törvényhatóságot, előlidézett rendelelem 
kapcsán, azzal értesítem, hogy ennek az intéz
kedésemnek tartalmát közölje a hatósága alá 
tartozó rendészeti és iparhatóságokkal, valamint 
a közönséggel.

Budapest, 1915. augusztus 18-án.

Harkányi s. k.

7026/1915. vt. szám.

Hirdetmény.

Ságokat, intézeteket, hivatalokat és üzemeket, 
hogy a tűzifa helyett lehetőleg a széntermelésre 
térjenek át, beszerzéséről eleve gondoskodjanak 
s a tűzifaszükségletUket a lehetőségig való kor
látozással mérsékeljék.

Selmecbányán, az 1915. augusztus 27-én 
tartott tanácsülésből.

H orváth Kálmán
kir. tan , polgármester.

H I R D E T É S E K .
Síimet- t i  Bélabinyai Á lta lam  Ipaitestulel mini tlsőM u ipailiatóság
39 1915. szám.

Hirdetmény.
É rte s ítjü k  a képesítéshez kötö tt iparoso

k at, hogy a z  ip a r te s tü le t  fo ly ó  é v i s ze p 
te m b e r  h ó  1-én m eg kezd te  h iv a ta lo s  m ű 
kö d é sé t s m indazok a teendők, m elyek az 
1884. évi X V II-ik  tö rvénycikk  értelm ében 
edd ig  a rendörfőkap itány i hivatal h a tásk ö 
rébe ta rto z tak , az ip a rtes tü le tre  H ibáz tat
tak  át.

Be- és k ije len tések , valamint, az  idé
ze tt törvény 5 9 — 110. §§-aiban fog la lt egyéb 
ügy ek  hétfőn, szer (tán és pénte
ken este 1 '•> ti órától 1 ■> S óráig, 
t( neszef/ődtetés és szahadltás
minden hó első vasárnapján d. 
e. 10 /? óráig, panaszfelvétel
minden hétfőn este szóval vagy 
i i ‘áisha) t eszközölh elő.

F igyelm ez te tjük  az é rd ek e lte k e t, hogy 
azok ellen, ak ik  az ipa rtes tille t e llen  iz g a t
nak és a te stü le t m űködését tek in té ly én ek  
aláásásával g á to lják , te k in te tte l a rra , hogy 
az ipa rtes tü le t nem csak törvény álta l a lko 
tott te stü le t, hanem  az ipartö rvény  127. §-a 
értelm ében hatóság  is, az 1878. évi V. t.-e. 
262. § -a  és kereskede lem ügy i m iniszter 
4 3 ,831 '1889 . sz. rendele té  értelm ében fo
gunk eljárn i.

Selm ecbánya, 1915. szeptem ber 2.

Az ipartestület elöljárósága.

Ta n u lja n a k  a le á n y u k !
A sok hadbavonult 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.
A m. kir. belügyminiszter úrnak 93236 1915. 

számú rendelete értelmében felhívom a nagy- 
közönséget, valamint a város területén levő ható-

BEXCSIK GERGELYÉÉ
okleveles tanárnő.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Sí

1915. szeptember f>.

Értesítés
Vagyok báto r szives tudom ásul 
adni, hogy, Budapesten szerzett 
több évi g y ak o rla t u tán , hely
ben, L ö w y  A r a n k a
:: volt divatáru-üzletében ::

NŐI K Á L A P Ü Z L E T E T
lé tesíte ttem . — Fötörekvésem , 
hogy szolid és elegáns k a lap ja 
im m al a mélyen tisz te lt hölgye
it e t kielégítsem . Mélyen tisz 
te lt Nagysád szives pártfogásá t 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel

S T A N C Z E R  I R M A
: :  d ivatárusnö ::
D e á k  F e r e n c - u t c a  2. s z .

BARNA szállító
s z e m b e n  v a n  a z

Eckert-féle házzal.
Jókarban levő használt

Z O N G O R A
jutányosán eladó. A r a  300 K 
Bővel >bet akiadóhivatalban.

Orvosok mint kililnö. kö
högés elleni szert 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, elnyál- 
kásodás, hörghurut, fiijós 
nyak, valamint meghűlés

elkerülése ellen. 
610 0  közj. hitel, orvosi és 
magánosok bizonyítványai 
a biztos eredményt igazol
ják. Igen egészséges és jóízű 
honhonok. Csomagban 20 
és 40 fill. Dobozban 60 fiiI. 
Kapható: Márkus M. cuk
rászdájában. Mikovényl 
Á. és Margótsy J. örö
köst! gyógytáraiban S e l 
m e c b á n y á n .  Walko J 
K. és Szentistványi A.

G tt ln ic b á n y á n .

a k ü lp o l i t ik a i  é s  h a d i h e l y -  
z c 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 llo ss isc h e  Z eitungo t.
K a p h a t ó  la p u n k  k ia d ó h iv a t a lá b a n .

i&nyán 1915.


