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Az expedíciót $ hirdetéseket Illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez Intéznndók,

hova az összes pénzküldemények Is küldendők.

Az „örök béke”.
A világháború kitörése előtt nagyon 

sokat írtunk és szónokoltunk a háborúról 
és békéről egyaránt, de hinni mégis csak 
a békében hittünk. Ma ellenben minden
képen igazolni és magyarázni igyekszünk 
a háborút, de a békéről, már t. i. a világ
békéről, alig merünk nyilatkozni. Olyan 
erősen bíztunk az utolsó percig a világ
béke biztosítékaiban, hogy mikor ezek a 
nagy világfelfordulásban egyszerre pozdor- 
jává törtek, mintha az örök béke eszméje 
is messze eltávozott volna tőlünk.

Első tekintetre úgy látszik, hogy e 
háború kitörése csakugyan egyértelmű a 
békemozgalom csődjével, mert ép az, amit 
a békebarátok oly fennen hirdettek, amiben 
olyan reudíthetetlenül bíztak, egy csapásra 
szappanbuborékként foszlott széjjel. A paci
fisták ugyanis mindehekelőtt szeretettel 
hivatkoztak a folyton emelkedő nemzetközi 
közlekedésre, mely láncszemekként forraszja 
össze az összes nemzeteket. A világkiállítá-

sok, nemzetközi tudományos egyesülések, 
a szárazon és vizen való ide-odautazások, 
a kereskedelmi és hajózási szerződések, 
vöröskereszt, közös vasúti hálózat stb. a leg
szorosabb kapcsolatba hozzák az államokat, 
ezer meg ezer szállal függ össze egyik a 
másikkal. És, íme, a háború vihara ezeket 
a szálakat egy perc alatt széjjeltépte.

A kultúra élén haladó nemzetek egy
szerre megfeledkeztek a múltban végzett 
munkáról, sőt az entente hatalmai maguk
ról is megfeledkeztek, olyan igazságtalan 
és éktelen dühvei támadtak rá a németekre, 
kikről ők maguk -sem hiszik, hogy csak
ugyan barbárok. Csoda-e, ha ily keserves 
csalódások hatása alatt a legpessziiuiszti- 
kusabb hangok hallatszanak és sokan a 
történelmi pesszimizmusnak kezdenek hó
dolni, mely a történelemben igazi haladást 
nem ismer s tagadja, hogy az emberiség, 
erkölcsi és szellemi tökéletesedésével, az 
állandó békeállapot felé közeledik. Sűrűn 
hallani, hogy a kultúra, a civilizáció csak 
külső máz, mely mögött megmaradt az állat 
az emberben s csak alkalomra vár, hogy

vérszoraját kielégítse. Nem hogy humánu
sabb volna a jelen háború; a különbség 
a mai és a múlt idők háborúja között csak 
az, hogy ma raffináltabb eszközökkel vívják 
s nagyobb a pusztulás, rombolás, foszto
gatás, mint valaha, az állandó béke gondo
lata pedig utolérhetetlen utópia.

Rendesen azzal érvelnek a világbéke 
hívei ellen, hogy teljesen céltalan ilyen 
utópiát kergetni. A múltban is voltak háborúk, 
a jövőben is lesznekr míg csak emberiség 
lesz a földön. Csakhogy ez az érv nem 
nem állja meg a helyét. Voltak intézmé
nyek a múltban, melyeknek örök életet 
jósoltak és amelyek, az emberiség kultú
rál is haladásával, mégis teljesen kivesztek. 
Egy másik, nyomósabb argumentum, hogy 
a háború a küzdés egyik faja, küzdés nél
kül pedig nincsen haladás, emelkedés, tö
kéletesedés. Bizonyos, hogy a küzdés nél
külözhetetlen tényezője az emberek és a 
társadalmak előrehaladásának, de nem kép
zelhető-e a küzdelmek más formája is, mint 
amilyen a háború, mely az ellenfél meg
gyengítését, esetleg megsemmisítését cé-

£emon3ds.
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T anaszias, édes sejtelem;
Ctzt kittem, Hogy értem jöttél 
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De most tudom, ősz uan immár, 
Csüggesztö, bús uirágkeruadás . . . 
é s  ami majd ezután jön:
Örökös tél, semmi*semmi más . . .

Cziczlta 31tici.

Dom okos bácsi.
Domokos bácsinál jobb embert nem ismer

tem soha. Csupa szív és vendégszeretet volt. Azt 
ugyan nem állíthatom, hogy a légynek sem ártott, 
mert egész nyáron ott állott a légyfogó az író
asztalán. A legyeknek esküdt ellenségük volt, el
lenben a családunk iránt mindig meleg barát
sággal viseltetett, noha az utóbbi időkben messze 
lakott tölünk: Kolozsváron.

Mikor olt az egyetemre kerültem, többször 
fölkerestem. Mindig nyájasan fogadott. Órák hosz-

szat elbeszélgettünk, amit persze úgy kell érteni, 
hogy folyvást csak ő beszélt, én pedig hallgattam. 
Ez az egyoldalú társalgás gyengéje volt a jó Do
mokos bácsinak. Amint az ember egy szót a száján 
kibocsátott, ő rögtön elkapta, mint a felütött lab
dát az ügyes labdázó. S aztán ő labdázott tovább, 
míg a másik ismét kiröpített egy szót, hogy az 
öregúr ismét elkaphassa. Ez már így ment nála.

Egyszer valami becsületbeli tartozásom akadt. 
Megismerkedtem ugyanis egy barna, kis varró
leánnyal. Nekem ugyan nem varrt, de azért gyak
ran jöttünk össze. Egy alkalommal megígértem 
neki, hogy szombaton elviszem a színházba. Meg
magyaráztam szépen, hogy a karzatra megyünk, 
mivelhogy olt jobb a levegő. Mint a hegymagas
latokon, künn, a természetben. Készen volt egé
szen a tervünk, csak — a pénz hiányzott.

No de sebaj, ezen is segítünk.
Elmentem szombaton dél felé Domokos bá

csihoz. hogy pár forintot kérjek tőle kölcsön.
Az öregúr nagy szeretettel fogadott, meg

ölelt és megcsókolta a homlokomat. Leültetett 
maga mellé s csak úgy ömlött belőle a  kedves
kedés.

— Ejnye, mordizomadta, de rég nem voltál 
nálam I Azóta még a bajúszod is megnőtt. Egészen 
helyrelegény lettél! Az édesapádra emlékeztetsz. 
Maholnap végzettember lész. Mert szorgalmas vagy, 
ugy-e ?

— Az. Csak a pénz . .  .

— Ez az, kedves öcsém. Igazad van. Tanuld 
meg, hogy a pénz a világ tengelye. Azon fordul 
meg minden a világon. Beszélhetnek nekem akár
mit: a pénz a fődolog. Mert az embernek, akárki 
legyen is. mindig szüksége van valamire.

— Én is épen egy pár könyvet. . .
— Azt. kedves öcsém, azt. A könyv a leg

jobb barát. Az nem csal meg, az nem árul el, 
hanem mindig csak a javadat munkálja.

— Azért akarok . . .
— Jól teszed, kedves öcsém. Legyen aka

ratod! Az akarat nélküli ember olyan, mint a 
hajó, amelynek a kormánya eltörött. A nagyem
bereknek, akik a halhatatlanság révébe jutottak, 
mind erős akaratuk volt. Te is akarj, de erősen 
akarj! Tégy össze éjét, napot és tanulj!

— De szükségem . . .
— Azt, kedves öcsém. A szükségét a tanu

lásnak mindig érezni kell! Aki nem érzi, menjen 
s fogja meg az ekeszarvát. Úgy is becsülni fogom. 
Mert én mindenkit becsülök, aki működési körét 
jól választotta meg. Szeretem és segítem, amiben 
csak lehet.

— Ha volna szíves nekem is . . .
— Szíves vagyok, kedves öcsém, mindenkihez. 

Ez volt a bajom egész világéletemben! Bolondja 
voltam másoknak. Tettem, amit tehettem. De a 
háláról ne is beszéljünk! Pedig hány embert segí
tettem ki a nyomorúságból!

— Nekem is most három forintra . . .
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lázzá? S világos az is, hogy a háború nem 
abszolút, hanem csak relatív értelemben 
kultúrfejlesztő tényező. És ez természetes 
is. mert ami az egyik részen nyereséget, 
a másikon csak veszteséget jelenthet s így 
a kultúra a maga egészében mégsem ment 
úgy előre, amint a közös, békés munkában 
előrehaladhatott volna.

Szó sincs róla, a nagy háború kitöré
sével sok illúzióval le kellett számolnunk, 
de a békemozgalom csődjéről, bukásáról 
mégsem beszélhetünk. Igaz, porba hullott 
sok fellengző remény: a vandál pusztítás, 
a durva Önzés láttára azonban mégsem sza
bad lemondanunk vezéreszméinkről, kultúr- 
ideáljainkról. Ezekben a sorsdöntő napokban 
az emberiség jövője miatt kétségbeesnünk 
nem szabad. Amint a nagy mérkőzés alatt 
szövetségeseinkkel együtt olyan előkelő 
magatartással képviseljük a béke gondo
latát, azonképen a háború után is nekünk 
kell előljárnunk a békemozgalom elejtett 
fonalának a továbbgombolyításában.

Az a kérdés pedig, hogy mikor jön el 
az a boldog idő, amikor a háborúk el fog
nak múlni, meg fognak ritkulni, ne nyug
talanítson bennünket. Minél előbbre hala
dunk, annál jogosultabb a reményünk, annál 
nagyobb az erőnk a fenséges cél megvaló
sítására. Tudjuk ugyan, hogy a földön e 
célt el nem érhetjük, mivel egész földi éle
tünk alatt csak az érzékfólötti tökéletesség 
számára érlelődünk, de ez nem tarthat vissza 
kötelességünk teljesítésétől, sőt fokozottabb 
tevékenységre kell indítania bennünket a 
nagy cél érdekében

így fáradva és küzdve kell bevárnunk 
az „új ég és új füld“ megszületését.

— Az kicsi pénz, kedves Öcsém. Hidd el 
nekem, hogy kicsi pénz! A mai világban csak 
valamihez is akar kezdeni, hál még ha valami 
üdvös vállalatba akar fogni.

— Pedig nekem csak annyira . . .
— Igen, neked csak annyira mennek a vá

gyaid. Te kevéssel beéred, meri csak magadról 
kell gondoskodnod.

Itt éreztem, hogy elpirulok.
— De, kedves öcsém, majd meglátod, hogy 

változik az élet! Kelten, hárman, négyen lesztek 
és így tovább. Akkor pedig több kell.

— De hallgasson meg, édes bátyám!
Óh, tudom én. mit akarsz mondani! Én 

is úgy gondolkoztam, mikor még fiatal, tapasz
talatlan legényecske voltam. Én is rövidlátó vol
tam. Hanem engemet az élet már sokra megta
nított. Várj te is. amíg ilyen fehér lesz a hajad, 
mint az enyém! Akkor majd, ne félj, másképen 
látsz. Ne felejtsd el. hogy te most még a tavasz
ban vagy s a tavaszi buja, lombos világban sző
kébb ám a látókör, mint tél felé, mikor a lombok 
meggyérüllek és sok minden elpusztult, ami addig 
a kilátásunkat korlátozta. Gondold el csak, hogy 
az erdőben tavasszal milyen rövid a látásunk: 
ellenben mennyire ellátunk benne ősszel, mikor 
immár sok száraz levél lehullt!

. — De én erről nem akarok . . .
— Te erről még ne is akarj beszélni, ked

ves öcsém’ Bolondság volna neked most ilyes- j
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H áború és közgazdaság.
Minden ország érvényesült ebben a háború

ban. Vagy, jobban mondva: minden ország szerep
hez jutott. Ki hogyan. Egyik a kardjával s fiai 
vérével, a semlegesek pedig terményeikkel. Talán 
sohase kerültek annyira a világ fennállása óla 
forgalomba egyetlen ország produktumai se, mint 
éppen az Í914-., sőt még ennél is inkább az 1915. 
esztendőben.

Még tavaly az élelmesség kereste, mit, honnan 
szerezhet be. Az idén már utánament a szük
séglet. Argentinja sohase ontotta annyira az európai 
piacra nyersterményeit, a húst, a nyersbőrt, a 
búzáját s majd a cukorját, mint az idén. Kerül-e 
hozzánk belőle, vagy nem, ezt a német búvár
hajók intézik el, meg az a kevés, becsületes, 
semleges állam, amely még meg tudta őrizni 
becsületes, ép érzékeit abban a tenger gazságban, 
amit a központi hatalmak ellen gúlába halmozlak 
ellenségeik.

A francia kormánynak Ujzéland szállít nyers
bőrüket egy neláni új téli háborúra. Azoknak 
ontja az egész világ háboríttallanul mindazt, amivel 
a jó Isten jókedvében megajándékozta őket. Ezért 
a háborítlallahságért s azért, hogy a népek mil
lióit akarták kiéheztetni, rettenetesnek kell lenni 
a lakolásnak, ha van a földön istenítélet.

Amerikáról, a szabad, boldog yankeek orszá
gairól, mit is szóljunk? Amiként Angliát magunk
ban a szabadság klasszikus hazájának véltük, 
ahol a szabad szót mindenekfölülli szentségnek 
hittük, azonképpen az emberi jogok s a nép- 
szabadság igazi apostolainak a yankeekel tudtuk. 
Csalódtunk. Csalódásunk az emberiség csalódása, 
kiábrándulása. Angliából a hitvány önzés ábrán
dított ki bennünket, amely más nemzetek vérével 
akarja megtartani más nemzetek vérén szerzett 
világhatalmi pozícióját. Az Unióból a rideg önzés, 
amely vért segít ontani, csakhogy gazdagodjék. 
Utálatos és visszataszító mind a kellő. Minden 
kultúrembor szívesebben barátkozik meg a kemény 
germán akarattal, amely még portékájában is, 
elhelyezési módjában is, valami kemény, eltökélt 
ridegséget mulat.

Ez a világháború nemcsak a politikai hatá
rokat tolja el, hanem a világgazdaságiakat is.

mikkel foglalkozni! Aki fiatal, az ne aggályoskodjék, 
hanem élje vígan az életét!

Szereltem volna Domokos bácsit felaprítani. 
Annyira bántott, hogy sehogysem engedett szóhoz 
jutni. Magamról egészen megfeledkezve, türelmet
lenül vágtam a 'Szavába:

— Kérem szépen, én egy komoly dolgot. . .
— Tudom, kedves öcsém, hogy te egy ko

moly dolgot többre becsülsz száz léha dolognál. 
S helyesen is teszed! Lásd, mindig azt szereltem 
benned, hogy komoly vagy. Nem holmi léhasá
gokon töröd a fejedet, mint sok más fiatalember. 
Nem a szoknya, hanem a komoly tanulások! Ezt 
becsülöm benned!

— Jó, jó, de adjon nekem, kedves Domokos 
bácsi . . .

— Óh, neked már nincs szükséged, hogy 
tanácsol adjak. Te már, látom, úgyis jó úton vagy. 
Téged nem féltelek

Végre is beláttam, hogy az öreggel ítélet
napig sem jutok dűlőre. Nem hagyja megmon
danom, miért jöttem. Vettem tehát a kalapomat 
s elkeseredve távoztam.

Domokos bácsi pedig kedélyesen tovább cse
vegve kísért ki egészen a kapuig s még onnan is 
utánam kiabált:

Máskor is eljöjj ám! Ne felejtsd el, hogy itt 
vagyok én, akármi bajod is van . . .

Jakab Ödön.
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Egészen más érdekkörök forrnak ki világszerte. 
Amiket a kereskedői hangyaszorgalom évek év
tizedek szorgalmával összehordott, egy nap alatt 
megszűntek, más beszerzési forrás után nézett 
tehát a fogyasztó, máshonnan liferálla termékeit 
az európai feldolgozóipar is. Azt hiszi Anglia, 
hogy ez az ő haszna lesz. Amíg e háború tart, 
mindenesetre igaza marad. De aztán . . .

Addig mi, életünkre törő ellenségtől körül
véve, segítünk magunkon az emberi találékonyság 
minden lehetőségével. Nincs gyapot, hát gyáriunk 
kőtőszerl papirosból, sterilizáljuk, elszakithatat- 
lanná, vízhatlanná tesszük. Nincs benzin, hát fel
találtunk új benzint, mint ezt éppen most jelentik 
Németországból. Mi lesz vége a háborúnak V . . . 
A harctéri sikereket méltán kisérik a tudomány 
sikereinek jelenségei s mikor e tudományos sike
reknek majdan hasznát veszi az egész emberiség, 
meg is fogja becsülni azokat a nemzeteket, 
amelyek ezeket szolgáltatták s annál mélyebb 
megvetéssel fordul el majd azoktól, amelyekről a 
történelem oknyomozóan állapította meg, hogy 
ennek a példátlan emberirtásnak ők voltak ki- 
számilói s kaján előidézői, tisztán irigységből s 
kereskedelmi önzésből.

Ál fog alakulni a világ gazdasági vérkerin
gése. Az egyetlen Würmann Liniel, amely Dél- 
afrika felé a német partokat összekötötte, bizo
nyosan sűrűbb német hajózás fogja felváltani. 
Amerika felé még inkább megizmosodik a német 
hajóforgalom s Kelelázsiában is szívesebben fogják 
látni a kél klasszikus hűségű, baráti szövetségest, 
mint a perfíd s önző angolt. Világtörténelmi hely- 
zelcsero fog bekövetkezni e háború nyomán, a 
világtörténelmi szerepet s hivatási cseréli fel két 
nemzet, az angol s a német.

Kimerült az egyik, nyomába lép az erővel- 
teljes, impozáns erejű germán. Amaz még nem 
tudja a valót, hogy világtörténelmi szerepe letűnt, 
ma még fel se veszi a háborút, népe könnyelmű, 
vígan él. fogad szövetségesei vesztére, akárcsak 
a régi Róma, amely nyugodtan dőzsölt, mert hisz 
a légiók őrizték a határait. Angliát egyelőre védi 
szigel-mivolta s védik vérző szövetségesei. Mikorra 
hatalmi mámora eluszlik, már végképen lekésett 
nemcsak a harctéri arénáról, hanem a neki oly 
kedves piacról is s a világgazdaságban való sze
repcserét a háború már eldöntötte.

Oroszország kultúrálatlansága.
Az orosz birodalmat az idők folyamán számos, 

különböző alkotórészből kovácsolták össze s ennek 
a hátrányai mindmáig érezhetők. Egyrészt folyton 
a külső hódításokra és a belső védekezésre kellett 
gondolnia, másrészt népességének gyér volta (egy 
négyzetkilométerre 22 lakos esik) lehetetlenné 
tette a rendszeres gazdálkodást. Az óriási terü
letek rablógazdaságra csábították, természeti javak
ban való bőségét a jövevények íorditollák hasz
nukra s így a nép még ma is szükségben, 
szegénységben sínylődik. Ennek oka pedig első
sorban a nép tudatlansága, amelyet a kormány 
tervszerűen igyekszik fenntartani, hogy abszolu
tisztikus íendszerét annál könnyebben érvényesít
hesse. Hisz a cár birodalmának, mely 22'/* millió 
négyzetkilométeren I3U millió lakost ölel fii. 
összesen csak 200 gimnáziuma és 10 egyeteme 
van, Németországnak ellenben majdnem 500 
gimnáziuma és 21 virágzó egyeteme. Pedig Oros' 
ország, a történelem tanúsága szerint, nem egyszer 
volt abban a kedvező helyzetben, hogy a nyugati 
kultúrán okuljon, vele kapcsolatba jusson. lg! 
már 1500 körül, amikor III. Iván Oroszországot 
felszabadította a talárok háromévszázados igája 
alól, Magyarországból ügyes bányászok telepedtek 
ott le, Olaszországból műépílők és festők, míg a
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németek, a franciák, az angolok és a hollandusok 
élénk kereskedelmi összeköttetést létesítettek.

A in a maradi eleinek, amelyeknek legerősebb 
bástyájuk akkor az orlhodox egyház volt, a fel
világosodásnak ezt a derengését csakhamar el
fojtották.

A haladásnak újabb jelei mutatkoztak a 
Romanovok trónrajulásával. Nagy Péter, ez a 
nagytehetségű és vasakaratú fejedelem, kiragadta 
országát a  sötétségből és csaknem egy sorba 
helyezte a Nyugat művelt államaival. Alatta az 
idegenek voltak az ország tanítómesterei. De ez 
a virágzás is csak rövid ideig tartott. A nagy 
cár halála után előbújtak a világosságnak engesz
telhetetlen ellenségei s mindent a régi állapotba 
terellek vissza.

Még egy föllendülésről emlékszik meg a 
történelem. A német származású Katalin cárné 
egész lényével a haladás szolgálatába szegődött, j  
mert világosan felismerte, hogy országának a jü- j 
vőjét csak a nyugati államokkal való kultúr- j 
közösség biztosíthatja Lázas tevékenységet fejtett I 
ki iskolák, nevelőintézetek, ismeretierjesztő egye
sületek alapílásában és udvarába nagymüveltsógű 
idegeneket, főleg németeket és franciákat hívott 
meg. Nagy Péter és Katalin lázas reformjai azon
ban nem hatoltak a vidéki lakosság mélyéig és 
csak jobban kidomborították a felső és alsó nép
osztály között már amúgy is fennálló ellentéteket.

Katalin fia, I. Pál, ismét elzárja birodalmát 
a Nyugattól. Utódai: I. Sándor és I. Miklós békóba j 
verik a tudományt és besúgókkal vétetik körül 
a tudósokat. II. Sándor cár. akinek sikerül 23 
millió jobbágyot fölszabadítani és az iskolaügyel 
hatalmasan előrevinni, orgyilkosságnak esik ál
dozatul, mert így kívánta a »nagy szláv eszme,* 
a pánszlávizmus. Knnek a fejedelemnek a sorsa 
egyúttal kézzelfogható bizonyítéka Oroszország 
kultúra-ellenes voltának, amelyet a mai világ
háború óriási méretekben, szemléltet.

Mivel Oroszország a maga erejéből képtelen 
volt kultúrál teremteni: a többi népek műveltségét, 
erkölcséi, jólétét igyekszik elpusztítani, hogy ezzel 
is megszüntesse vagy legalább enyhítse a fennálló 
ellentéteket. S ezzel, remélhetőleg, elérkezett teljes 
kullúrális csődjéhez, mert »egy népiskola többet 
ér egy ütegnél, egy főiskola többet egy dandárnál.*

Az orosz nép józan része máris föleszmél 
és a külső kudarcok után mél yenjáró belső át
alakulások várhatók. Azok, akik külföldön jártak, 
csak nehezen és vegyes érzelmekkel térnek vissza 
a cár birodalmába. Az orosz diákok száma a 
külföldi, főleg a német és a svájci egyetemeken 
annyira elszaporodott, hogy erélyes rendszabályok
kal kellett ennek gátat vetni.

Kell-e ennél erősebb bizonyságtétel arról, 
hogy a mai Oroszország kultúrálatlan és kultú
rára képtelen? Hisz a németeknek olyan esküdt 
ellenségük, mint Rennenkampf tábornok is, Po
roszló iskoláiba küldte gyermekeit a háború ki
töréséig. Minthogy pedig Oroszország ekkora kul- , 
túrális tehetetlenségről tesz tanúságot, más nem
zetek hivatottak arra, hogy az általa eddig le- 
igázott népek körében a művelődés terjesztésének 
nagy munkáját elvégezzék. És ez annál könnyebben 
és gyorsabban fog menni, mert a felszabadított 
népek tárt karokkal fogadják a hódítókat Minden 
jel arra vall, hogy a központi hatalmaknak ez a 
hivatása tovább el nem odázható és teljes siker
rel fog járni.

jH I p E K.
A kezünk.

Amily kevéssé veszünk tudomást arról, hogy lé- 
lekziink, pedig születésünktől a halálunkig 
szünet nélkül működik a tüdőnk, époly ke

véssé tartjuk számon azt az ezernyi, folyton- 
folyvást változó és ismétlődő munkát, amit, 
a testi- és lelkiélelünk állandó ellátása köz
ben, a kezünk végez.

Nem vesszük észre, hogy a kezünk az életünk 
előőrse, loslierőnk és épségünk védelmezője 
és munkása, a fenntartásunkat elősegítő szám
talan ügyesség fogantyúja. Rajta keresztül fut 
ál az életbe a legtöbb akaratunk; a külsövi- 
lág minden adománya a kezünkön keresztül 
jut a birtokunkba. Q- válogat és választ, a 
kéz, ez az állati leslformálól legnemesebben 
megkülönböztető, nagyon emberi végtagunk, 
életünk s a világ kapcsa, a barátság záloga, 
amelyet maga a jó Isten simít össze, mikor 
Hozzá fohászkodunk.

Amióta öntudatos népek élnek és gondolkodnak, 
mindig szokásban volt a kézjóslás, az a meg
győződés, hogy a kéz kifejezi az ember ter
mészetét, sorsát, múltját és jövőjét. Megma
gyarázható babona ez, mert a kéz gyűjti és 
őrzi a rajta átfutó életlink alapnyomait. A 
kéz a jellem. Gyönyörűen fejezi ki ezt az a 
két szókép, amelynek egyike a tiszlajellemű 
embert lisztakezü embernek, másika a meg
bízhatatlan karraklert enyveskezűnek jelzi. 

Mily szép tiszta a kéz! A kullúrembert, a kényes
erkölcsű lelket jellemzi, hogy ápolja, szereti 
a kezét, megmossa napjában annyiszor, ahány
szor csak szükséges, hogy folyton tiszta le
gyen, mert a tiszta kéz: tiszta egészség. Ha 
piszkos a kezünk, sohasem tudjuk, mi jut a 
vérünkbe azzal a falat kenyérrel, amelyet a 
szánkba veszünk. A kéz piszka átragad min
den bútordarabra, amelyet megfogunk, min
den szál papirosra, amelyet érintünk, az 
abroszunkra, párnánkra, mindenkire, akivel 
csak kezet fogunk. Amilyen nemes tagunk és 
őrünk a tiszta kéz, olyan alattomos, gonosz, 
veszedelmes ellenségünk — s ellensége min
den barátunknak és liozzátartozóinknak - a 
piszkos tenyér. Ez a betegségek gyorsvonata. 

Járványok időszakát éljük. Most nemcsak díszünk, 
hanem kötelességünk, önvédelmünk a kezünk 
tisztántartása. Tartozunk ezzel magunknak és 
a köznek. S tartozunk magunknak és a gyer
mekeinknek azzal, hogy mielőtt kezet fogunk 
valakivel, nézzük meg: tiszla-e a keze. Ezen 
a kényes, józan lisztaságszereleten alapszik 
az arisztokráciának, hogy úgy mondjuk: fizi
kai zárkózottsága, hogy nem mindenkivel fog 
kezet, csak azzal, akit tisztának, megbízható
nak tart. Ez a bölcs egészségügyi belátás ve
zette az angolt, a testkultúra nemzetét arra, 
hogy az idegenekkel való kézfogást teljesen 
kiküszöbölte az üdvözlés formaságai közül. 

A ragadós tenyerek a ragadós betegségek hordo
zói. Vigyázzunk a kezünkre! Tartsunk fertőt
lenítő szappant a háznál s mossuk a bő, fe
hér, habos szappanlében a kezünket, mind- 

• annyiszor, ahányszor bepiszkolódik. Szokjuk 
meg ezt a kis fáradságot. Gondoljuk meg, 
hogy a kezünk ápolása parányi munka azok
nak a járványos betegségeknek az ápolásá
hoz képest, amelyeket a piszkos kéz ránkzú
díthat.

Legyünk úriemberek! Büszkélkedjünk vele. hogy 
liszlakezüek vagyunk s ne resteljük vissza
utasítani az enyves kezet.
— Katonai kinevezés. Őfelsége, a király, 

Jam riska Péter állami főgimnáziumi tornataní
tót, a cs. és kir. Gtt-ik gyalogezred tartalékos had
nagyát, a Selmecbányái líceumi főgimnázium volt 
növendékét, tartalékos főhadnaggyá nevezte ki.

Hősi halál. Repiczky Gyula  erdőmér- 
nökgyakornok, a cs. és kir. 26-ik gyalogezred ön
kéntese, folyó évi május hó 15-én, a nyíregyházai 
barakkórházban, a harctéren szerzett súlyos be
tegsége következtében és D urkey Ágoston Sel

mecbányái illetőségű, 26-ik gyalogezredbeli nóp- 
fölkelő, folyó évi szeptember hó 3-án, a komá
romi várkórházban, a harctéren kapott súlyos sebe 
következtében, hősi halált hallak.

A törvényhatósági utak helyreállítása. 
Markó Gusztáv, a m. kir. kereskedelemügyi mi
nisztérium műszaki főtanácsosa, folyó hó 7-én és 
H án bejárta azokat az utakat, melyeket a február 

| havi nagy esőzés megrongált s megvizsgálta a károk 
j helyreállítására vonatkozó költségvelést. Ha a ke

reskedelemügyi miniszter a költségvetést jóvá
hagyja, a munkálatok még ebben a hónapban meg
kezdődnek.

— A hős tem etése. Lapunk július 4-iki szá
mában megírtuk, hogy Kerpely Aulai elsőéves 
főiskolai hallgató, a 19-ik honvédgyalogezred egy
éves önkéntes szakaszvezetője, Krassai Kerpely 
Lajos lovagnak, a zólyombrézói állami vasgyár 
főfelügyelőjének a fia, folyó évi június hó 13-án, 
a nyugalgalíciai harctéren hősi halált halt. A bol
dogult hős holttestét szülei exhumállallák s folyó 
hó 8-án Selmecbányára szállíttatták. Itt helyez
ték folyó hó lü-én, délután 4 órakor, az ev. te
metőben levő családi sírboltban örök nyugalomra. 
Temetésén részt veitek: a Selmecbányán levő se
besült és beteg katonák, az önkéntes tűzoltók, 
továbbá a főiskola tanári kara, ifjúsága s renge
teg nagyszámú közönség. A hős temetésén Hiindel 
Vilmos honti ev. főesperes mondott meghaló bú
csúbeszédet.

— Legfelső elismerés. Őfelsége, a király, 
megengedte, hogy K indernay Mihály elv. 53-ik 
gyalogezredbeli tartalékos segédorvosnak, a Sel
mecbányái lic. főgimnázium volt növendékének, 
az ellenséggel szemben tanúsított kitűnő és ön
feláldozó szolgálataiért, legfelsőbb dicsérő elisme
rése ludlul adassék.

• Közgyűlés. Selmec- és Bélabánya szab. 
kir. bányaváros törvényhatósági bizottsága szep
tember havi rendes gyűlését, Ivánka István  fő
ispán elnöklésével, folyó hó 14-én. kedden délután 
3 órakor fogja a városháza tanácstermében meg
tartani.

Erdészeti áthelyezések. \ m. kir. föld
művelésügyi miniszter Tim ók János  főerdőmér- 
nükül Trencsénbe, Marion Benedek erdőmérnö
köt Brassóba, Stefán Gyula segéderdőmérnöküt 
Kézdivásárhelyre, N agy Lajos segéderdőmérnöküt 
Fekelehalomra, Zalay László erdőmérnüköt Mára- 
marosszigeire, Szegedi/ Oszkár erdőmérnököt To
pánfal vára, Bertsik Andor  erdőmérnököt Mun
kácsra, Craciun B aja  segéderdőmérnököl Ilosvára, 
Paksa Endre  erdőmérnököt és Scliorscher János 
segéderdőmérnöküt Királyhalmára, Fekete Lajos 
segéderdőmérnöküt Görgényszentimrére, Tamás 
János díjtalan erdőmérnökgyakornokot pedig Va
dászerdőre helyezte ál s az utóbbi négy mérnö
köt, szolgálatlétehe, a királyhalmi, a görgénvszent- 
imrei és a vadászerdői m. kir. ordőőri szakisko
lákhoz osztotta be.

Meg nyitóünnep a líceumban. A Selmec
bányái ág. hilv. ev. líceumi főgimnáziumban folyó 
hó 4 én, szombaton reggel 9 órakor volt az új 
tanév megnyilóünnepe. Az ünnep egyházi énekkel 
kezdődött. Utána H am rák Béla vallástanár mon
dott klasszikus szépségű imádságot, majd K irály  
Ernő  igazgató mondott gondolatokban gazdag, a 
háború s az iskola viszonyát fejtegető, tartalmas 
beszédet. A Himnusz eléneklése után a tanulók 
osztályaikba vonultak, hol az egyes osztályfők le
diktálták az órarendet s felolvasták az iskolai 
törvényeket. A rendes előadások 6-án, hétfőn, kez- 

1 dődtek.
Hősi halál. Braxatorisz Károly ipoly- 

sági kir. törvényszéki hivatalnok, az esztergomi 
cs. és kir. 2G-ik gyalogezred önkéntese, a harc- 
lérenszerzetl súlyos betegsége következtében, folyó 
hó 8-án, Selmecbányán, özvegy édesanyja karjai 
közölt jobblétre szenderült. Temetése, melyre a
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Selmecbányái kórházakban ápolt sebesült és be
let; katonák, valamint a városi önkéntes tűzoltók 
is kivonultak, folyó hó 5-én, délután 4 órakor, 
nagyszámú gyászolóközönség részvételével.

- Kinevezés. Őfelsége, a király, a magyar 
pénzügyminiszter előterjesztésére, Schenek István 
dr.-t, a dohányjövedéki központi igazgatóságnak 
pénzügyi főtanácsosi címmel és jelleggel felruhá
zott pénzügyi tanácsosát, néhai Schenek István  
ár. Selmecbányái bányászati és erdészeti főiskolai 
tanár fiát, pénzügyi főtanácsossá nevezte ki.

— Bányászati kinevezés. A m. kir. pénz
ügyminiszter, a bányászai körébe tartozó kezelési 
ágazatoknál alkalmazott műszaki tisztviselők lét
számában, Böhm Ferenc bányalanácsosi címmel 
és jelleggel felruházott íőmérnüköl, a VII. fizetési 
osztályba, bányatanácsossá, Orbán Károly bánya
mérnököt, a VIII. fizetési osztályba, főmérnökké, 
H aurik Károly segédmérnököt pedig, a IX. fize
tési osztályba, kohómérnökké nevezte ki.

Erdészeti áthelyezések. A m. kir. földmű
velésügyi miniszter Burdáts János  erdőlanácsost | 
NagybányárólSzászsebesre, WollnhoferPátlfőerdő- 
mérnököt Liptóúj várról Szászsebesre, K ostüdikJá- 1 
nos főerdőmérnüküt a liptóújvári lőerdőhivalalhoz, 
Bayer Ágoston erdőtanácsost Strezakercisóráról 
Gödöllőre, Winkler MiWo's erdőlanácsost Gödöllőről 
Nagybányára, Furherr János főerdőmérnüküt Gal- 
gamácsáról Gödöllőre, Hepke Artúr  alerdőfelü- 
gyelőt Aradra. Szabó Kálmán  alerdőfelügyelől 
Mára marossziget re, Barrois Andor alerdőíeliigye- 
lől Marosvásárhelyre. Soltész Gyula erdőmérnö- 
köt pedig Ungvárról Nagybányára helyezte ál.

— Selmecbánya 1915. évi augusztus havi 
húsfogyasztása. Selinec- és Bélabánya szab. kir. 
bányaváros közvágóhidjain folyó év augusztus ha
vában leváglak 30 szarvasmarhát, 39 borjúi, 34 
sertést, 105 juhot, 4 bárányt és 5 kecskéi. Levá
gott állapotban behozlak 2 szarvasmarhát, 4 bor- , 
jut és 7 sertést. Elkobozlak 3 szennyezett, 4 fér
ges, 0 gümőkóros tüdőt és 18 mételykóros májai.

— Közigazgatási bizottsági ülés. Selmec- 
és Bélabánya szab. kir. bányaváros közigazgatási 
bizottsága szeptember havi rendes ülését, Ivánka  i 
István  főispán elnüklésével, o hó 15-én, szerdán 
reggel 9 órakor fogja a városháza lanácslermé- j 
ben megtartani.

— A középiskolai beiratások eredménye.
A Selmecbányái ág. hitv. ev. líceumi főgimnázium
ban és a kir. katli. főgimnáziumban folyó hó 1-én. 
2-án és 3-án voltak a beiralások. Az előbbi in
tézetbe, folyó hó 8-ig, 212, az utóbbiba pedig 237 
tanuló iratkozott be. A létszám e hó közepéig, | 
sőt végéig még emelkedni fog.

— Beiratások a kereskedelmi szaktan- 
folyamon. A Selmecvidéki Kereskedők lparlár- 
sulalálól szervezett és a vallás- és közoktatásügyi ; 
m. kir. iparoktatási lőigazgaló felügyelete alatt 
álló Selmecbányái Kereskedelmi Szaktanfolyam 
az 191510 tanévben is nyit kezdőévfolyamol. 
Ebbe a kezdőcsoporlba azok a leányok vehetők , 
fel, akik a polgári iskola IV. osztályát sikerrel 1 
végezték, kivételesen azonban azok is, akik csak | 
két polgári vagy hat elemi iskolát végeztek, de i 
15. életévüket betöltötték. A haladócsoportba azok 
vehetők fel, akik a kezdőosztályról végbizonyít
ványt nyertek. Mindkét évfolyam oki. 1 -töl május 
31-ig tart. A kezdőcsoporlban heti 9, a haladón : 
heti 10 a tanítási órák száma. A tanítás délulá- 
nonkint 2—4 óráig, illetőleg 2—5 óráig folyik, 
középiskolai tanárok és szakérlök vezetésével. 
Tandíj a kezdőévfolyamon 100, a haladón 120 K. 
beiratási és bizonyílványdíj 10 K.

A beiratások a tanílóképzőinlézelben szep
tember 29-én és 30-án lesznek. Előjegyzéseket, 
szept. 15-ig, Wagner Géza tanár fogad el.

— Katonák méhészeti tanfolyam a. A m. 
kir. földművelésügyi miniszter értesítette a temes
vári katonai parancsnokságot, hogy engedélyt adott

arra, hogy az Országos Méhészeti Egyesület, a 
hadban megrokkant katonák számára, Temesvá
ron méhészeti tanfolyamét rendezzen, hogy a 
rokkanlak keresetre való képessége ezen az úton 
is elő legyen mozdítható. A tanfolyam azonban 
csak akkor nyílik meg. ha legalább harmincai) 
jelentkeznek.

Fehérnem üvarrás- és hím zéstanítás.
Felhívjuk a közönség figyelmét, hogy a leányokat, 
a legkedvezőbb feltételekkel, fohérneművarrásra 
és műhímzésre taníttathatja. Hitlrich Fmma úrnő 
varróiskolájában (Deák Foronc-ulca, Tandler léle 
ház, I. emelet) tanítványok e hó végéig még föl
vételnek s fehérneműnk varrását és hímzéseket 
jutányos áron végeznek.

A papiros d rágu lása. A papirosgyárak, 
arra való hivatkozással, hogy az összes nyers
anyagok tetemesen megdrágullak, egyes nélkülöz
hetetlen anyagok, mint pl. a gyanta, kén slb. még 
drága árakon sem kaphatók s a munkabérek is 
emelkedtek, elhatározták, hogy összes árjegyzé
seiket visszavonják s egyelőre 20 0 0-os áremelke
dést léptetnek életbe. Hasonló áremelési léptetlek 
életbe a budapesti papirnagykereskedők és gyári- 
raktárak is.

g y e rm e k e k  é s  lá b a d o z ó k  le g jo b b  
táp iá ié  k ő  g yom or-és b é tb e te g se g e k  után. 

M indenkor ka ph a tó .
Próbadobozl és tanulságos orvosi könyvecskét a 

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

W ie n  I., B ib erstrasse , 4 4  e.

- Adományok a kórházaknak. A Vörős- 
keresztegylet Selmecbányái szükségkórházainak, 
a sebesült és beteg, katonák számára, az elmúlt 
héten a következők adományoztak: Antosik And
rás 5 I. tejet, dr. Tandlich Ignácné 2 tál kalá
csot, Broszman Jenőné G kg. mézet, dr. Kövessi 
Ferencné 1 kosár köriét, Révay Adolfné 12 1. te
jel, Bacskor 1 kosár körtéi, Kuchár Gézáné 1 
inget, 100 cigarettát.

A városi kórháznak: Rappensberger Vil
mos 200 cigarettát, a Vöröskeresztegylet 20 pi
pát, 300 cigarettát. Csermely Istvánná 140 almás- 
rétest, Feldszam Jánosné (Hodrusbánya) I zsák 
almát.

-  K ülkereskedelmünk. Külkereskedelmünk 
az év második negyedében, a háború miatt, to
vább hanyatlott. Míg a behozatal 565.2 millió K-t 
telt ki (az 1914. második évnegyedével szemben 
40.1.5 millió K-val kevesebbel), addig a kivitel 
232.2 millió K-ra (— 451.1 millió) rúgott. Az 1915. 
év első felében a behozatal 1050 millió K volt, 
az 1914. első félévi 1853 millióval szemben, a ki
vitel összege 525.5 millió K, az 1914. első felé
ben 1331 millió K.

A porcellán drágulása. A karlsbadi 
porccllángyárosok a tervezett kartel dolgában nem 
tudtak megegyezni, abban azonban megegyeztek, 
hogy augusztus 1-től való érvénnyel, az álakat 
fölemelik. Az áremelés mértékére nézve sem tud
tak egységesen megállapodni, azért egyesek 10° 0-os, 
mások I5 0/0-os áremelési fognak behozni. Ez az 
áremelés kiterjed az összes háztartási cikkekre.

A t ö r ö k  V ö r ö s  F é lh o ld  k é p e s le v e le z ö -  
la 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 c lö h á z ) .

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

Alsó- és Felsőbaka adom ányai a hegy
bányai katonai üdülőtelepnek. A hegybányai 
katonai üdülőtelepnek, a sebesült és beteg kato
nák számára, Alsó- és Felsőbaka községekből a

következők adományoztak: Krizsán János tojást, 
burgonyát, lisztet, Krizsán Pál tojást, Kracsina 
Pál tojást, babot, Kraics Mártonná tojást, babot, 
60 f-t. Krizsa Márton tojást, babot, uborkát, lek- 

: várt. lisztet, köriét,-ifj. Krizsa Márton tojást, ba
bot, Krupa Pál babot, 40 f-t, tejel, Kovácsik Pálné 
tojást, babot, Komán János tojást, lisztet, zsírt, 
Koreny Andrásáé tojást, borsói, Kutura János to
jás!, burgonyát, Kurjacska János burgonyát, lisz
tet. borsói, Kurjacska János babot, tököt, lisztet, 
Kurjacska Márton uborkát, lisztet, Laczó Márton 
tojást, babot, burgonyát, Laczó János tojást, bur- 

j gonyát, lisztet, szalonnát, Lányi Pál babot, bur- 
| gonyát, lisztet, Lehoczky György tojást, babot, 
i burgonyát. Leszik Mária burgonyát, Loys Márton 

tojást, burgonyát, lisztet, Maszlics György babot, 
Malyasovics Márton tojást, babot, lisztet, burgo
nyát, tejet, Mihalovics Pál tojást, burgonyát, Mu- 

| lányi János babot, Nemecz Pál tojást, babot, 20 
f-t, Pariim Pálné tojást, babot, Pardik János ba
bot, lisztet, uborkái, köriét, Parsicska Pálné to
jást, babot, lisztet, almát, lekvárt, ifj. Pazsitka Pál 
lisztet, burgonyát, borsói, Pelruska György tojást, 
lisztet, zsírt. id. Pelruska György tojást, babot, 
burgonyái, lisztet, tököt, uborkát, tejet, diót, Pel
ruska Pálné babot, burgonyát, Petruska Márton 
uborkát, Pelruska János tojást, babot, burgonyát, 
Pelruska János tojást, babot, burgonyái, Petruska 
Pál tojást, burgonyát, Pibik Pálné burgonyái, lö
kni. uborkái. Ronsala Jánosné tojást, babot, bur
gonyát, Romola Jánosné tojást, babot, burgonyát, 
Komola Pál tojást, babot, lisztet, Szlaninka János 
tejel, Szlaninka Pál tojást, babot, mákot, szalon
nál. Szlaninka Pál tojást, lisztet, Szlaninka György 
tojást, babot, lisztet, szalonnát, mákot, Szlaninka 
János tojást, babot. Szlaninka Márton tojást, ba
bot, Szlaninka Márton tojást, babot, lisztet, Szlada 

! Márton babot, Szlávik János tojást, burgonyát,
I lisztet, tejel, körtét, Szlávik Mályásné tojást, ba

bot. tejet, Szklada Márton tojást, babot, lisztet,
1 zsírt, Szklada Márton 20 f-l, Szkladá János ba

bot, lisztet, mákot, lekvárt, Szknezovics János ba- 
; bot, Sinkovics János babot, burgonyát, lisztet, 

Spanics Ágoston 80 f-l, l'hliár Márton tojást, ba
bot, burgonyát. L'hliár Márton tojást, babot, lisz
tet, mákot, uborkát, Tosál János babot, lisztet, 
\ alenlik János tojást, babot, Valencsi János to
jást, babot, id. Vecskő János tojást, babot, ifj. 
Vecskó János tojást, babot, kalácsot, Vacskó Já
nos babot, 7,achár Márton lisztet, burgonyát, Za- 

I veczky Zsuzsanna babot, Zelenka János tojást, 
babot, burgonyát, Zlenik Márton tojást, lisztet, 
szalonnát, Zlenik Márton tojást, babot, Zlenik Pál 
lisztet, tojást, burgonyát, Zsiak Márton tojást.

— Iparostanoncokat keresnek ! A magyar 
alföldi városokból számtalan Lvél érkezeit a F. 
M. K. E. elnökségéhez, amelyekben magyar ipa
rosok lanoncokal keinek. A F. M. K. E. elnök
sége lölkéri ennélfogva a főliszlelendő lelkész ura
kat és tanító urakat, hogy azokat a szülőket, akik- 

' nek tanonckorban levő fiaik vannak, figyolmez- 
; lelni szíveskedjenek, hogy a F. M. K. E. elnök

sége útján jó helyeket szerezhetnek a fiaiknak, 
ahol megfelelő vallás-erkölcsi nevelésben is része- 

I fülnek. Az iparág megválasztására nézve útbaiga
zításul közli a F. M. K. E., hogy a vidéki sütők, 
molnárok, szabók, csizmadiák, ácsok, kályhások, 
szobafestők, kéményseprők, asztalosuk, bognárok, 
kádárok, kocsifényezők, nyergesek, kovácsok, bá
dogosok, késművesek, műszövők, kefekütők, tímá
rok, fésűsök és vegyeskereskedők négyévi tanonc- 
szerzödés mellett lakást, élelmezést és ruházatot 
adnak az inasnak s  ezenfelül viselik az oda
utazás i , szcrzödletési, tanonciskoláztatüsi, beteg- 
segélyezési és felszabaditási költségeket is. Ezek
nél tehát egészen költségtől mentesen lehel meg
tanulni a mesterséget. Ellenben az itt fel nem 
sorolt iparágakban és kereskedelmi szakmákban 
legfeljebb csak lakást és élelmezési kaphat a ta-
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nőne. A válaszlásnál még azt is figyelembe kell 
venni, hogy a nagyobb testiéről igénylő iparágak 
mesterei, pl. a kovácsok, asztalosok, csizmadiák, 
mészárosok, molnárok stb. csakis 14—15 éves
fiúkat fogadnak fel, hogy a 12 éven aluli gyerme
ket a törvény szerint nem szabad inasnak szer
ződtetni s hogy általában csak az a fiú számít
hat szerződtetésre, aki testileg, szellemileg és az 
erkölcsére nézve teljesen ép és egészséges s leg
alább négy elemi iskolát végzett. A tanoncszer- 
ződés megkötéséhez és a tanonciskolába való be
hatáshoz szükséges le" • a fiúk születési anyakönyvi 
kivonata, legutolsó bkoiai bizonyítványa — s ha 
megszerezhető — a himlőollási bizonyítványa is. 
A F. M. K. F. elnöksége az általa elhelyezett ta- 
njoncokról rendes nyilvántartást vezet s évenkint 
legalább egyszer tudakozódik a tanoncok sorsa felől.

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

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

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

— Nem lehet elég-gré utalni azokra a ká
ros következményekre, melyek a iogak ápolásá
nak, az emésztés annyira fontos és nélkülözhe
tetlen szervének elhanyagolása folytán állanak elő. 
Ellof Förberg doktor. Stockholm, kimutatja, hogy 
73 °/0-a a cariesbelegeknek bajukat az elhanyagolt 
fogaiknak köszönhette. A fogak rendszeres tisztí
tása minden étkezés után és lefekvés előtt egy
jól bevált és elismeri szerrel, mini amilyen 
Sarg-féle Kálódont, i.em ajánlható eléggé.

— Beseler Antwerpenben. A nyugati harc
tér eseményeinek történelmi ismertetése során A 
N agy Háború c. nagyszabású munka, most meg- J 
jelent 24. füzeiében, Antwerpen ostromát, Beseler 
tábornoknak ezt a nagy haditettét mutatja be im
pozáns nagyszerűségében. A Nagy Háború, mint 
mindig, ezúttal is megragadja az olvasót az is- j 
meretlen és érdekesebbnél érdekesebb új részle- 1 
tek tömegével, az események lendületes, plaszti
kus leírásával s a hadiművészet minden részle
tének feltárásával. Gyönyörű képek egész serege 
s két műmelléklet örökíti meg a nyugati harcok 
emlékezetes jeleneteit. A Lándor Tivadar szer
kesztésében és az Athenacum  kiadásában meg
jelenő munka füzeteit ma már mindenütt ott ta
láljuk. ahol a világháborúi a maga igaz valósá
gában. hitelesen és hozzáértéssel kívánják meg
ismerni. Az'új füzet ára 40 fillér s lapunk kiadó- | 
hivatalában kapható.

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

NYILTTÉR.
E  rovat Kiált közlőitekért nem felelő* a ize ik .

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik szeretett Károly fiam el- 

húnylakor részvétüket nyilvánították, a tűzoltó
ságnak és sebesült katonáknak, kik hősi halált 
halt fiam temetésén megjelentek, ezúton mondok 
hálás köszönetét.

özv. Braxatóris Jánosné.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros 
törvényhatósági bizottságának folyó 1915. 
évi s z e p te m b e r  havi rendes közgyűlését i 
u g y a n é  h ó  1 4 - ik é n e k  d é l u t á n i  X ó r á já r a  
meghirdetvén, arra a t. e. bizottsági tagokat 

ezennel meghívom.
Ipolyság, 1915. évi szeptember hó 6-án.

Ivánka István,
f ő i s p á n .

TÁRGYSOROZAT:
1. 1620/1915. polg. szám. A polgármester 

havijelentése a városi háztartás és közigazgatás 
1915. évi augusztus havi állapotáról.

2. 6477/1915. vt. szám. M. kir. miniszterelnök 
f. évi 3909/res. sz. értesítése, hogy Ö császári és 
apostoli királyi Felsége a sz. kir. város közönsége 
részéről a törvényhatósági bizottság f. évi június 
hó 8-án tartott közgyűléséből legalázatosabban 
kifejezett hódolalnyilvánitásl szives köszönettel, 
legkegyelmesebben fogadni méliózlalotl.

3. 6577/1915. vt. szám. A ni. kir. miniszter- 
elnök f. évi 3988/res. sz. leirata a f. évi 136. sz. 
közgyűlési határozatra a magyar városok részére 
az 1915. évi gabonatermésből egyévi készletnek 
megfelelő árban való biztosítása tárgyában.

4.7072/1915. vl. szám. Fesl-Pilis-Solt Kiskun
vármegye közönségének 691 1915. k. gy. sz. meg
keresése magyar jellegű hadiérmek alapítása tár
gyában a m. kir. kormányhoz intézett feliratának 
támogatása végett.

5. 1915. vl. szám. Vihnyefürdő gondnokának 
jelentése augusztus hóról.

6.7295 1915. vt. szám. A városi Szí. Krzsébet- 
kórház 1916. évi küliségvelésének megállapítása.

7. 7163/1915. vt. szám. A város által özv. 
Ynutsko Fcrencnétől megvett ház és lelek 32.000 
korona vételárhátraléka után az eladóra kivetett 
állami lőkekamatadó után járó községi pótlék és 
útadó elengedése.

8. 7240/1915. vt. szám. Előterjesztés a hely
beli m. kir. bányászati és erdészeti főiskola rektori 
hivatalának kérésére a bélabányai és drienovai 
vadászterületekre vonatkozó bérleteknek árverés 
nélkül az 1916. évi januárius hó l-lől számított 
további hal évre leendő meghosszabbítása vételt

9. 7423 1915. vt. szám. Előterjesztés, he.
a hivalalosórák, a tűzifa és világítási anyag meg
takarítása céljából, ismét reggel 8 órától délután 
2 óráig egyfolytában tartassanak.

10. 7113/1915. vt. szám. Előterjesztés a
Selmecbányái ág. hilv. cvang. egyház kérésére 
Fellel1 Ádám tanító részére az 1915. évre enge
délyezett 20 m, tűzifának az 1916. évre is engedé
lyezése végeit.

11.7067 1915. vt. szám. Előterjesztés Joerges 
A özv. és fia cég kérésére az általa Vihnye- 
fürdőben bérelt üzleti helyiség bérletének »Herczog 
M.« cégre leendő átruházása végett.

12. 6610 1915. vt. szám. Előterjesztés a
Sembery-házban levő. eddig özv. Hévay Józsefné

bérelte V. sz. bolthelyiségnek Flóró János részére 
f. évi november hó l-lől leendő bérbeadása végett.

13. 7141/1915. vt. szám. Előterjesztés Sós 
Antal dr. és Metzky János hodrusbányai lakosok 
kérésére az általuk Hodrusbányán, az ág. evang. 
iskolában, sebesült és beteg katonák részére léte
sítendő üdülőtelep részére erkölcsi támogatás és 
60 m„ puha hasáb tűzifának ingyenes engedélye
zése végett.

14. 7247/1915. vt. szám. Előterjesztés a városi 
állandó alkalmazottak részére az erdőben tűzi
fának kerüköltségen való engedélyezése végeit.

15. 7231/1915. vt. szám. Előterjesztés a fize
tési előlegekből származó léritmények levonásának 
a háború tartam ára leendő felfüggesztése végett.

16. 7398/1915. vt. szám. Előterjesztés a városi 
rendőrük kérésére fizotésfelemelés végeit.

17. 1915. vt. szám. Előterjesztés a háromnál 
több gyermekkel biró városi alkalmazottak kéré
sére összes gyermekeik után családi pótlék 
engedélyezése végeit.

18. 1915. vt. szám. Előterjesztés Gziczka 
Sándor városi karnagy kérésére a fizetésének 
megfelelő lakáspénz kiutalása végeit.

19. 7214/1915. vt. szám. Előterjesztés Húsz 
Vilmos órásmester kérvényére a város tulajdonában 
levő Sembery-házban általa bérelt bollhelyiség 
bérletétől való felmentése végeit.

20. 7095/1915. v. szám. özv. Hatala Józsefné 
szül. Beloviczky Anna, rendőr özvegyének kérésére 
nyugdijának megállapítása végeit.

Selmecbányán, 1915. évi szeptember hó 9-én.

H orváth Kálmán
kir. tan., polgármester.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései
1915. augusztus haváról.

S z ü l e t é s .
Kolleda János, Torén Mária,
Krizs Emil, Vranyják Ottilia,
Bucsek Ferenc, Benyó Jozefin.
Elek Béla, Rezan Antónia,
Pecher Keresztély, Paulovics Mária, 
Bukovcsan Károly, Kölnit Katalin, 
Oremusz Dániel, Poci) Mária, 
Kapszay Béla, Traján Mária, 
Schramek Lajos, Vokurka Antónia, 
Szép Leó Pál, Stadler Terézia, 
llcsik István, Szmrtnik Mária. 
Hammer Rezső, Mikuska Vilma, 
Váltások Géza, Goldfusz Julianna, 
DanEíT János, Zsilinszky Anna, 
Polereczky Aulai, Turmann Mária, 
Sztracsina András, Grolmusz Anna, 
Baiázsti Lajos, Pálfi Teréz,
Pivarcsi György, Lupták Mária. 
Hanusz József, Mclczer Erzsébet, 
Weisz FUlüp, Krizsek Anasztázia,

fiú, Selmecbánya.

leány, »

» Bélabánya.

fiú, Hodrusbánya.

» Istvánbáza.

leány. Felsőróna.

H á z a s s á g .
Fűnk János Gusztáv Cserna, Pokorny Amália Selmecbánya. 
Májovszky Ferenc, Schrom Zsuzsanna, Felsőróna.
Kvasznicska Lajos, Horniczky Julianna, »
Pelsőczi Emil Nyitra, Mozola Zsuzsanna Selmecbánya. 
Lévay Vince Fajkürt. Aschner Adél »
Ambróz István Berettyóújfalu, llolász Berta ^
Lelák János Diósgyőr, Stampouszky Paulina Istvánházu.

H a l á l o z á s .
Kristóf Jozelin, 8 hónapos, bélhurut, Selmecbánya. 
Darvas Ferenc, 48 éves, szívszélhűdés, »
özv. Krajcsovitz Ignácné. 64 éves, vízibetegség, » 
Pokorny József, 57 éves, szívbaj', »
Bucsek Ferenc, 1 órás, veleszül. gyöngeség, »
Lupták József. 86 éves, lildösorvadás, »
Pleuka Antalné, 56 éves. szívbaj, »
Nikischer Katalin, 6 éves, agyhártyaloh, »
Weisz Fülöpné, 89 éves, végelgyengülés, »
Hatala József, 65 éves, tüdőgümőkór, >
Gemer Vince, 8 hónapos, bélhurut, »
Kinka Mária, 40 éves, hüdéses elmezavar. »
Schnobal József. 89 éves, gombamérgezé*. »
Klein Mátyás, 66 éves. szívbaj, »
Zachar Aranka, 14 éves. tüdőgümőkór, »
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Krcitcr Mihály, 72 éves, aggkór, Selmecbánya.
Hock Zsuzsanna, 3 hónapos, tüdőlob, »
Polónyi Béla, 4 hónapos, veselob, »
Lupták András, 49 éves, tüdőgUinőkór, »
Herzfeld Adolfné, 64 éves, májrák, »
Szlezák Márton. 52 éves, hastífusz, »
Gyuricza J&nosné, 67 éves, górcsők, Bólabánya.
Dankó Anna, 10 napos, veleszül. gyengeség, »
Rajnak Auguszta, 8 hónapos, angolkór, Hodrusbánya. 
Tokár Olga, 8 hónapos, tildőgümőkór. »
Hock Jánosné, 5(5 éves, szívszélhűdés, »
Zachar Vilmos, 22 éves, gombamérgozés, »
Zachar Gyula, 6 éves, gombamérgezés, »
Benedicty János, 67 éves, gyomorrák, Istvánháza.
Térén József, 17 éves, vízbefulás, »
özv. Kolpaszky Józsefné, 85 éves, aggkór, »
Rückschloss Antal, 31 éves, veselob, Felsőróna.
Maszny Mária, 32 éves, görcsök, Kisbánya.

3889/Eln. M. kir. belügyminiszter.

Körrendelet
a határátkelési pontok megállapítása tárgyában.

A m. kir. minisztériumnak 1915. évi január 
hó 16-án 185/1915. M. E. szám alatt kelt rende
letével a nem Ausztriával szomszédos határvona
lakon át külföldre irányuló és onnan jövő sze
mélyforgalomban az útlevélkölelezettség rendel
tetett el. E rendelkezés folytán, a személyforga
lom ellenőrzésének hatályosabbá tétele okából, 
szükségesnek találtam a határátkelési pontok új
ból való megállapítását, melyeken át az ország
határ a nem Ausztriával szomszédos határvona
lakon átléphető. Ennélfogva a következőket ren
delem: Romániába és Romániából a határ átlé
pését csak a következő pontokon engedem meg: 
1. Orsován a vasúti és gőzhajóállomáson. 2. A 
vodicai közúti határkapunál. 3. A verestoronyi 
vasúti állomáson. 4. A verestoronyi közúti határ
kapunál. 5. A szurdoki szorosban levő halárka
punál. 6. Predeál vasúti állomáson. 7. A predeáli 
közúti halárkapunál. 8. A felsőtörcsvári közúti 
határkapunál. 9. Az ósánci közúti határkapunál. 
10. A bodzakrasznai közúti határkapunál. 11. A 
mikestelepi átkelőnél. 12. A szalanca-fürésztelepi 
átkelőnél. 13. Gyulafalva-Kommandónál, illetőleg 
az utóbbinak három átkelési pontján: Musánál, 
Karajosnál és Gurnál. 14. A sósmezei közúti ha
tárkapunál. 15. Gyimesbükk vasúti állomáson. 16. 
A gyimesbükki közúti határkapunál. 17. A gyer- 
gyóbékési közúti határkapunál. 18. A gyergyótöl- 
gyesi közúti határkapunál. 19. A kőkerti átkelő
nél. 20. A bálványosi átkelőnél. Minden más, eddig 
engedélyezve volt határátkelés! ponton a Romániá
val való személyforgalmat betiltom. Szerbiába, 
vagy Szerbiából az ország határának átlépését 
sehol sem engedélyezem. Egyéb, külföldre irányuló, 
vagy onnét jövő és hajókon lebonyolódó személy- 
forgalmat Fiúméban akként engedélyezek, hogy a 
fiumei szabad kikötőbe külföldről érkező és onnét 
külföldre induló hajók utasai, az útlevélvizsgálat
nak a kikötőbe befutó, avagy olt kikötött hajó
kon, a hajóállomás szerint illetékes konzuli ható
ság előleges értesítése mellett, fognak alávetletni. 
Az útlevélvizsgálatot a fiumei határrendőrkapi
tányság fogja teljesíteni.

Budapest, 1915. augusztus hó 18-án.
Sándor s. k.

214637/18—1915. szám. M. kir. honvédelmi miniszter.

Rendelet.
Valamennyi magyarországi vármegyei és városi tör
vényhatóságnak, a horvát- szlavonországt megyei 

és városi hatóságoknak Székhelyeiken.
A legénységnek kaszálásra, aratásra és csép- 

lésre való szabadságolása végett 1915. évi június 
hó 8-ról 7256/eln. szám alatt kiadott körrendele
téin kapcsán értesítem a törvényhatóságokat, hogy 
a legénységnek, amennyire a katonai érdekek meg
engedik, komlószedésre és sarjúkaszálásra 14—14 
napig terjedhető szabadság fog engedélyeztetni. A

szabadságok kezdetének kívánatos időpontját a 
vármegye alispánja fogja megállapítani s a cs. 
és kir. katonai, illetőleg a m. kir. honvéd kerü
leti parancsnokságokkal táviratilag közölni. Meg
jegyzem, hogy a komlólennelő községek kimutatá
sát a katonai parancsnokságoknak megküldöttem.

Budapest, 1915. évi augusztus 26-án,
A miniszter helyeit: 

K arátson, államtitkár.

HIRDETÉSEK.
Árverési hirdetmény.

A Tópatak község tulajdonában levő korcsma, 
italmérési joggal, 1,916. január hó 1-től, három 
évi időtartamra, Tópatakon, 1915. évi október 
20-án, délelőtt 10 órakor, a bíró házánál nyil
vános árverésen bérbe fog ada tn i. Kikiáltási 
ár 600 K. Az árverés napjáig szabályszerűen zárt 
és 10 % óvadékkal ellátott írásbeli ajánlatok is 
elfogadtatnak. Az árverési feltételek a szentanlali 
körjegyzői irodában tekinthetők meg.

Tópalak, 1915. évi szeptember hó 5-én.
W olfram Ferenc

, körjegyző.

Vagyok báto r szives tudom ásul 
adni, hogy, Budapesten szerze tt 
több évi g y ak o rla t u tán , hely
ben, Löwy Aranka 
:: volt divatáru-üzletében ::

NŐI KALAPÜZLETET
lé tesítettem . — Fötörekvésem , 
hogy szolid és elegáns k a lap ja 
immal a  mélyen tisz te lt hölgye
k 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 ivatárusnő : :
D e á k  F e r e n c - u t c a  2. s z .

Okleveles

z o n g o r a t a n á r n ő
órákat vállal.

Jelentkezéseket elfogad a kiadóhi
vatal és a nagytözsde.

Árverési hirdetmény.
A Szentantal község tulajdonában levő Vám

fogadó, mely 6 lakó-, 1 ivószobából, 1 nagy tánc
teremből, házikerlből és gazdasági melléképületek
ből áll; van jó és nagy pincéje, fedett golyózója, 
1916. jan u ár hó 1-től 3 évi idő tartam ra, Szent- 
antalon, 1915. évi október 19-én, délelőtt 10 
órakor, a község jegyzői hivatalában nyilvános 
árverésen bérbe fog ada tn i. Kikiáltási ár 1300 K. 
Az árverés napjáig szabályszerűen zárt és 10 °/0 
óvadékkal ellátott írásbeli ajánlatok is elfogad
tatnak. Az árverési feltételek a jegyzői hivatalban 
tekinthetők meg.

Szentantal, 1915. évi szeptember 5-én.

Wolfram Ferenc
körjegyző.

A
Az országos vásár alatt

női felöltők
d ú s v á la s zté k b a n

i  SELMECI TAKARÉKPÉNZTÁR
épületében (T e rra sz )
M T  k a p h a t ó k :  £K j)

Heimann Lipot és Társa  R .-T .
Nagyváradról.

A Zsigmondy-utca 
67. számú házamban

e gy fö ld s zin ti lakás
(két utcai,
egy udvaui szoba, stb.) 
nov. 1-től kiadó. 

Évi bére mindenestül 440 K 

Dr. Fodor László.

Jókarban levő használt
Z O N G O R A

jutányosán eladó. A r a  300 Ti 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl

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

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

elkerülése ellen. 
6100 közj. hitel, orvosi és 
magánosok bizonyítványai 
a biztos eredményt igazol
ják. Igen egészséges és jóízű 
bonbonok. Csomagban 20 
és 40 fill. Dobozban 60 fill. 
K ipható: Márkus M. cuk
rászdájában, Mlkovényl 
A. és Margótsy J. örö- 
köstt 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 .

B A R M A  szá llító
szem ben van az

E c k e r l-fé le  h á zza l.
Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1915.


