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F e le lő s  s z e r k e s z t ő :

D R. P A U L O V I C S  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezeló

Joerges  Á gost  özvegye  és fia
céghez intézendők,

hova az összes pénzkiildemcnyek is küldendők.

M E G J E L E N  MINDEN VASÁ RNAP.

Háború 
és nevelés.

Abban a kérdésben, hogyan lehet a 
háború szellemi hatásai közül az értéke
seket állandókká tenni, hogyan lehet azokat 
a motívumokat, amelyek segítségével a há
borút is nevelő-erővé tehetjük, megtalálni: 
a legteljesebb bizonytalanság és kapkodás 
uralkodik nálunk. Teljesen hiányzik a terv
szerűség, pedig épen ebben van az igazi 
ugrópontja a nevelésnek, nem pedig az 
eszközök sokféleségében.

Nagy és különösen fontos kérdés, mi
lyen módon lehet az ifjúság nevelésében a 
háború nevelő-motívumait alkalmazni. Ami 
ebből a kérdésből az iskolai nevelést illeti, 
Németországban róla már tervszerű megál
lapodás alakult ki. Nálunk még csak any- 
nyira vagyunk, hogy az órák elején hábo
rús imádságok mondatásával, a nagy győ
zelmek emlékére és hírére adott esetleges 
vakációkkal leróttnak tekintünk minden kö

telességet. Ha meg „kísérleti úton41 vizs
gáljuk, milyen hatással van a gyermek 
lelkére a háború, akkor meg épen azt 
hisszük, hogy még a lehetetlent is meg
valósítottuk. Pedig az iskolának ezen a 
téren manapság nagy feladatai vannak. Az 
anyagi szükségességektől a háború maga
sabb erkölcsi és vallási motívumaira kell 
az iskolának irányoznia a gyermek tekin
tetét. Rá kell tanítania, hogy az egyéni 
életnél értékesebb a köz élete s hogy a 
köznek minden anyagi javánál többet ér a 
haza java, többet érnek a művelődés és az 
emberszeretet eszményei. Az első lépés 
annak a megértetése, hogy az, ami most 
tőlünk áldozatot követel, több, mint mi; 
hogy a háborúban kockán forgó értékekhez 
képest semmisek a mi egyéni jólétünk leg
nagyobb javai is. Nem lehet eléggé hang
súlyozni, hogy ennek legjobb eszköze a 
személyes példaadás és meggyőzés.

A haza fogalma lehetett eddig kihalt 
forma, üres szó, most azonban megkapó 
valóság, melynek értékét akkor érezzük 
igazán, mikor meg akarnak bennünket fosz

tani tőle. Itt az alkalom, hogy a haza gon
dolatát tisztán állítsuk oda gyermek és fel
nőtt elé, mint olyan értéket, amelyért igazán 
tenni kell. A haza fogalmának a kimélyí
tésére ott vannak a költők müvei. Ha vala
mikor, most nyílik alkalom ezek nevelő
erejének a felhasználására. Tisztítják és 
mélyítik a felfogást, emelik a szempontokat, 
tágítják a látókört, melyek mindegyike 
megbecsülhetetlen. Normális körülmények 
között is fontos az irodalom, mennyivel 
inkább az most, mikor egész nemzeti létünk 
forog kockán s mikor e kocka eldöltét 
nemcsak a hadsereg, nemcsak az ittlion- 
maradottak lelkesedése vagy adakozása be
folyásolja, hanem épen olyan mértékben be
folyásolja egy állandó és tervszerű nemzeti 
pedagógia is.

A földrajz tanításában meg kell emlé
kezni a legnevezetesebb helyekről, ahol a 
háborúnak valamelyes fordulatához értünk. 
A történelem tanításában pillantást vethetünk 
az előfordult háborúkra, mert a gyermek 
jobban megérti most őket, mint pár évvel 
ezelőtt. így szinte minden tárgyat fel tudunk

V)álds.
Gl vasútnál búcsúzik ifjú p á r :
3aj, itt a perc, hog? el kell válni már! 
Sgvbeforrt, hosszú, tüzes ölelés,
Zápornyi csók — és még mindez kevés! 
Tűstől a gép már messze ereget 
S  két kis kendő még egyra integet.
Két szív egvmásért úgy fáj, úgy zokog,
Nem is tudják ők, hogy mi boldogok!

■Hanem ha egykor ütni fog az óra 
Nagy út előtt, linéktek búcsúzára,
Qz indulás ideje messze még 
S  már elváltatok: férj és feleség. 
Slköszöntetek szépen, hidegen,
Két udvarias, finom idegen,
Zúg a vonal, a távol mind nagyobb:
Óh. akkor lesztek boldogtalanok!

S as  Ode.

Q ö r z b e n .
— Úgy vélem, hogy meglehetősen furcsa 

dolog: az ember ott ül a »Cnrso-kávéház»-ban, 
issza kávéját, újságot olvas és egyszer csak meg
esik, hogy a jeges-kávé vagy fagylalllálcikája, meg

az újság lepedője közölt puskagolyó csap le a 
padlóra. Kitévedt golyó volt, amely már tökéletesen 
el is fáradt hosszú utazásában, de azért minden
esetre puskagolyó. Ilyenformán a görzi »C.orso- 
kávéház* ebben a pillanatban a legkevésbbé sem 
eszményileg biztonságos hely. de azért a görziek 
szívesen járnak oda.

A »Corso-kávéház« bizonyára csakúgy bele
kerül ennek a háborúnak a történetébe, mint 
azok a bukovinai parasztházak, amelyeknek ajlai 
egyenesen a mi állásainkba nyíllak. Rövidke séta itt 
csupán a frontról a mögöttes terepre (Hinterland) 
és a lüvészárokból a családi szobába jutni és 
sehol sincsenek polgáremberek, akik a háborút 
nemcsak az újságokból figyelhetik és a halálhoz 
annyira közel járnak, mint itt, Görzben. Alig két
ezer lépésre üldögél a kaszás csontember a magas
latokon és pislog le a városra. Csontarcának 
fintorai fogyaszlólag halnak a virágdíszes kertek 
tarka szőnyegére, a fehér utcákra és lombárnyékos 
udvarokra. De ezzel a kertek, utcák és udvarok 
inil sem törődnek. Tovább virulnak, fehérlenek, 
zöldéinek, mintha mi sem történnék a körülöttük 
élő világban és mintha — béke volna. De egyszer 
csak lecsap a gránát, az ember elterül és - a 
természet halad tovább a maga útján, a nap 
tovább sül, mintha mi sem történt volna. Így 
van ez Görzben.

St. Péter felől fürge lovon éri el az ember 
a várost s az első, amivel találkozik és ami

szemébe ölük: a Hercegovinái munkáslegénység, 
fezben. Az ember üdaszól nekik:

— No, hogy vagytok itt az idegen földön?
— Jól, mert sziklákon élhetünk, akárcsak 

odahaza.
Virágoserkélyü, hófehér palotácskák alján 

karcsú leánykák sétálnak, florenlin-kalapjuk ke
csesen borul arcocskáik fölé és az álluk alatt 
fekete selyemszalag csokra kacérkodik. Ősidők el
avult divatja, de itt — örökös divatja a mának, 
a holnapnak és a bolnaputánnak. A lányok arca 
jobbára lesüll, barna, nemesmetszésűen tojásdad. 
Valamennyi karcsú és érdeklődési gerjesztő; a 
fiatalok között alig akad csúnya asszony; színes 
ruháik, tarka szalagjaikkal szinte röpködnek a 
szélben. S amikor az ember az oroszlengyel
országi szennyre, szegénységre, rútságra és nyo
morra gondol és mindarra az irtózatosságra, ami 
olt él közvetlenül a front mögött: mindig vessen 
számol az összehasonlításkor azzal, hogy csak — 
kétezer lépés ide az itteni íront. Itt azonban, az 
ágyúdörgés közepette is, sétára indul a szépség, 
gyümölcsöt vásárol és majszol és a háborúról 
úgy beszél, mintha csak valami országosvásár 
volna, amelynek sátrait itt ütötték fel a város 
közelében.

Időről-időre aztán gránát csak le valamelyik 
ulca közepére és tompa durranásával a valóságról 
beszél. Az ember összerezzen, néhány pillanatra 
eláll a szava, de csakhamar újra megindul a cse-
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dolgozni, csak  az legyen a fő, hogy m indig 
szem előtt ta rtsuk  a  tá rg y ak n ak  pedagógiai 
értékét. Ma különösen a rra  kell szoktatni 
a gyerm eket, hogy a kö te lesség teljesítés és 
a felelősségérzet az egyedüli, mi m egm en
te tt s ezután is m egm enthet bennünket.

Ami végre a vallásos nevelést ille ti: 
itt kell a nevelőnek igazán az örök eszm é
nyek szolgálatában á llan ia . Ö rök célokat ; 
hirdetnie , m elyeket nem hom ályosíthat el 
bárm ilyen nagy győzelem , nem dönthet meg 
semm iféle vereség . A bará tság , a részvét 
meleg, em beri hangján , komoly bizalom mal, , 
rendületlen h ittel kell h irdetnie , hogy : „W ir 
fürchten niemand, nur G o tt.u

A m agyar nemzet m érlegretéte tése ez j 
a nagy v ilágháború ; m eg kell m utatnunk , 
tehát, mit tudunk és mit akarunk  tenni. | 
H ittünk és hiszünk a m agyar nem zet életre- | 
valóságában, erejében s örök dicsőségében. 
H a pedig a h it :  é let és cselekedet, —  cse
lekedjünk, hogy élhessünk!

Közgyűlés.
Selmec- és B élabánya szab. k ir. bánya- j 

város törvényhatósági b izottsága, H o rv á th  \ 
K á lm á n  k ir . tanácsos, polgárm ester elnök
lésével, folyó hó 14-én ta rto tta  meg szép- I 
tem ber havi rendes közgyűlését.

L efolyásáró l szóló rész le tes tudósító- j 

sunk a k ö v e tk ező :
Elnök: Horváth Kálm án  kir. tanácsos, pol- 

gármesler; jegyző: Sztancsay Miklós városi fő- j 
jegyző. |

vegés, mintha csakugyan mi sem történt volna.
A íogadóbeli málhahordó-gyerek, amikor fölkapja 
a bőröndöt, igy szól:

— Ez még semmi. Az éjjel tetszett volna 
itt lenni. Olyan fütyülés volt itt, hogy az emberek 
elhúzódlak az ablakok mellől, akár valami égi- 
háborúkor.

A Piazza Granden mindent elzártak, akár 
egy lakásban, amelynek tulajdonosa vidékre utazott. 
Az ablakredőnyükel leeregellék, az ablak falábiáit 
becsukták, de a kapukat díszítő reneszanszslilfi 
angyalkák áldozataiul estek a lecsapolt gránátok
nak. A kávéház, amely béke idején bizonyára a 
város központja, elhagyott és olyan benyomást 
kelt, mint álmatlanul megvirradl kávéház reggel, 
amikor éppen nyitják. Ezt azonban rövides időn 
belül egyáltalán nem n  ̂itják, a székek már hetek óla 
egymás hegyén-hátán állanak s amikor mégis meg
próbáltam, hogy üzemét élelrekeltsem: a »Corso- 
kávéházba* utasítottak. Tovább állok és az el- 
hagyalollságban érdekesebb részletek után kutatok, 
nézem a házak homlokzatait s ill-olt igen nemes 
formáit fedezem föl a reneszánsznak, majd ismét 
bájos kis olasz házakat látok, előreugró erkélyek
kel és diszesrácsú bemélyedésekkel, kerteket, tarka 
üveggolyókkal és — húsz lépéssel odább már 
megint belepillanthatok a háborúba.

Egy házat homlokon talált a gránát, le
rombolta a második emeletét, a szobák mezítelenül 
tálonganak elé; az emelet homlokzata egészen 
eltűnt, a szobáknak csak háromnegyedrésze, néme
lyiknek csak fele van. Ült, ahol a gránát közvet
lenül robbant, csak egyetlen világoskék kárpitos 
fal maradt, még rózsaszínű biedermayer-szegélye

Jelen voltak: Állmán Imre, Arlhold Géza, 
Árkosi Béla, Balás Húgó dr., Barlai Béla dr., Bin- 
der Antal, Csányi Ottó, Dobó Sándor, Dobrovits 
.Mihály, Dulkó János, Engel Zsigmond, Ernst Zsig- 
mond, Farbaky István, Fizőly Károly, Greguss 
János, Grillusz Emil, Haverla József, Hiúidéi Vil
mos, Hornyacsek István, Kapp Jakab dr., Király 
Ernő, Leslyánszky József, Miklósy Zoltán dr., 
Morávek Antal, Pachmayer János, Siposs Ferenc, 
Sobó Jenő, Székely Vilmos, Sztancsay Miklós, 
Vas Antal dr., Vojlás Mátyás, Vörös Ferenc és 
Zólomy Imre törvényhatósági bizottsági tagok.

Jelen volt a közgyűlésen Czobor László  
országgyűlési képviselő is.

Horváth K álm án  kir. tanácsos, polgármester 
megnyitja a gyűlést, üdvözli a megjeleni bizott
sági tagokat s jelenti, hogy Ivánka István  főispán, 
elfoglaltsága miatt, nem jelenhetett meg a köz
gyűlésen. Napirend előtt való felszólalásra senki- 
sem jelentkezett, áttér a tárgysorozatra.

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

A jelentéshez Farbaky István  miniszteri 
tanácsos, biz. tag szólal hozzá, ürömmel veszi a 
jelentésből tudomásul, hogy a várost fenyegető 
vízhiány megszűnt, nem látja azonban a jelen
tésből, milyen eredménye lelt az élelmicikkek ár
maximálásának. Vájjon a szomszédos törvényható
ságok milyen feleletet adlak a város megkeresé
sére? Mi van a 400 vaggon liszttel, melyet a 
város a kormánytól kért s egyelőre mennyi lisztre 
adott engedélyt? Szóvá teszi a lűzifahiányt is s 
kérdést intéz a polgármesterhez, hogy — mivel a 
kincstár fát nem ad. a városnak nincsen fája, a 
szentanlali uradalomnak nincs fuvarja — miként 
lássa el magát a lakosság tűzifával ? — Horváth 
K álm án  kir. tanácsos, polgármester a  felszóla
lásra jelenti, hogy a kormány a vízvezeték kibő
vítésére 14 ezer koronái utalt ki s így a vízve
zeték ügye rövidesen dűlőre jut. Az élelmiszerek 
ármaximálásának az ügyében átiratot intézett a 
város a szomszédos törvényhatóságokhoz, az á t
iratokra azonban nem adtak kielégítő feleletet. A 
400 vaggon liszt engedélyezése dolgában való fel-

is lefoszlolt. Egy másik szobában tárva egy ruha
szekrény, amelyben kék, piros meg zöld nőiruhák 
lógnak az ég és föld közüli, .A közeli sarkon 
azonban már minden úgy van, mint különben. 
A lóvasúi csilingel és hordár ácsorog a sarkon, 
hogy nem küldi-e valaki levéllel a szumszédos 
utcába.

Már ide való utazásom közben utánanéztem, 
a Baedeckerben, hogy vájjon mit jegyez föl 
Görzről? Nagyon aktuális most az idegenvezető 
könyvnek ez az oldala; minduntalan találkozik 
az ember olyan nevekkel, amelyeket az utóbbi 
időben gyakran kellett hallania. Hja, igen, éppen 
a tegnapi hivatalos jelentésben volt erről szó! 
Ámbár a Baedeckerben az áll, hogy a Monté 
Santo igen kellemes kiránduló-hely. Velem együtt 
utazott katonatisztek azonban nagyon erősküdtek, 
hogy manapság legkevésbbé sem kellemes dolog 
sétára indulni a Monté Sanlora, inéit benne fek
szik az olasz lűzvonalban, — meg aztán a vasúttal 
sem lehet valami kényelmesen Udinébe utazni 
és az egész Baedecker ma csak arra jó, hogy az 
embert bosszantóan emlékeztesse a békés turista- 
időkre. Most már tudom, miért nem szabad 
őket árúsitania a könyvkereskedőknek, amióta 
háború van.

A hőstettek, a Görz városának utcáira szórt 
olasz gránátok megszülik lantos krónikásaikat is. 
Ügy beszélnek az olasz gránálok-okozla halálos 
szerencsétlenségekről, mint ahogyan más időkben, 
más városban — rövidzárlat, lehullott tégla, villám
csapás vagy ólmos eső, síkos járda okozta bal
esetekről szokás beszélni. Néhány nappal ezelőtt 
egy vigyázatlan gránát a San Carló úton egy

iratra a kormány nem adott még választ, azon
ban 50 vaggon lisztet engedélyezett már eddig. 
A fahiányon a város a  legjobb akarattal sem tud 
segíteni. Feliratot intézett a földművelésügyi mi
nisztériumhoz, adjon felhatalmazási a városnak, 
hogy a faszállításra fuvarosokat rekvfrálhasson, 
a fölterjesztésre azonban mindezideig nem érke
zett válasz.

A felvilágosítások után elhatározza a köz
gyűlés, hogy sürgős fölterjesztést intéz a földmű
velésügyi miniszterhez, ne vitesse el a Selmec
bányán termelt faanyagot, hanem bocsássa az 
itteni állami tisztviselők, hivatalok és a közönség 
rendelkezésére. Elhatározza továbbá, hogy pályá
zatot irat ki egy alszámvevői, egy számtiszti, egy 
számgyakornoki és egy irnoki állásra; megengedi 
hogy a polgármester a polgármesteri hivatalban, 
a háború tartam ára, egy díjnokot alkalmazhasson; 
Horváth K álm án  kir. tanácsos, polgármester 
meleg megemlékezése után Körös László  erdő- 
lanácsos, biz. tag emlékét jegyzőkönyvben örö
kíti meg s részvétiratot intéz a családhoz; végül, 
tekintettel a fixfizetésből élő tisztviselők és szol
gák szorult helyzetére, megengedi, hogy a városi 
földeken termelt burgonya a véglegesen alkalma
zott városi tisztviselők, altisztek, díjnokok és szol
gák számára adassék el, kerüköltségen, családi 
viszonyaikhoz mért arányban; továbbá, hogy ve
hessen a város, a háborús lisztalapból, I—2 vag
gon lisztet, ezt egyenlő arányban oszthassa szét 
a városi tisztviselők között, az árát pedig a fize
tésükből havi tiz egyenlő részletben vonhassa le.

A m. kir. miniszterelnök leiratát, melyben 
értesíti a város közönségét, hogy Őfelsége a város 
közönségének hódolatnyilvánítását köszönettel fo
gadta, tudomásul veszi a közgyűlés.

Két rendbeli átiratnak s Vihnyefürdő gond
noka jelentésének tudomásul vétele után a köz
gyűlés a városi Szt. Erzsébet-kórház 191(5. évi 
bevételét 491383 K-ban, kiadását 2G,436-32 K-ban 
állapítja meg s  kimondja, hogy a fizetni tudó be
tegek napi ápolási díja 3 K. Felterjesztési intéz 
egyúttal a kormányhoz, hogy az országos beteg- 
ápolási-alap terhére felszámítható napi ápolási 
díjakat 2 50 K-ban állapítsa meg.

idős hölgy hálószobájába csapolt s az úrinő, sze
rencsére, mégis megmenekült, néhány szilánk 
horzsolása árán. Egy utcaseprőt éppen munkája 
közben talált egy gránát és odaát, ahol az az 
önkéntes halad most az utca túlsó felén, a minap 
két leányka plelykálódolt, amint jött a gránát és 
közvetlenül mellettük csapott le. Két-három ilyen 
eset fordul elő helenkint és a város lakói mégis 
maradnak, tovább járnak sétáikra és mint valami 
látványosságot, úgy mutogatják egymásnak az 
olaszoknak a Podgorán lévő állásait. Friss gyü
mölcsnek csodálatosan friss illata terjeng itt a 
levegőben, eláraszt minden utcát az édeskés pára, 
mintha csak viruló kertek ölén járkálna az ember. 
A hegyekben odafönn azonban katonáinknak klór- 
gyapotot kell az arcuk elé kötniük, hogy el bírják 
viselni a lüvészárkaik előtt oszló olasz hullák 
szagát.

A háború világától legtávolabban Coronnini 
grófnő parkja terül el. A gondosan kavicsolt utak 
mentén ősidők isten-szobrai állanak komoly arc
kifejezéssel és üreg szolgák osonnak le-föl éppen 
olyan komoly arckifejezéssel libériájukban. Békés 
idők jamborságos egyenruhája, amely sehogysem 
illik bele ebbe a csukaszürke, háborús világba. 
A fasorok versaillei mintára, rendesen nyirottak: 
a dél babérja, jázminja, piniája virul itt teljes, 
buja pompájában. Nem ismerek helyei, amely 
békésebb volna, vagy amelyre valószinütlenebbül, 
álomszinűbben halna a háború gondolata és való
sága, mint Coronnini grófnőnek gürzi kertjére.

Geyer Szigfrid.
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Öze. Vnutskó Ferencné Selmecbányái lakos 
folyamodványt terjeszt a közgyűlés elé, melyben 
kéri, hogy a (öle megvett ház és telek 32 ezer 
K vélolárhálráléka ulán a reá kivetett községi 
pót- és útadót engedje el. A közgyűlés a kére
lemnek helyt ad, özv. Vnulskó Ferencnél a 32 
ezer K után reá kivetett lőkekamatadó ulán járó 
községi pót- és útadó fizetését öl 1913. január hó 
I-löl fölmenti s a tanácsot a további intézkedések 
megtételére utasítja.

A bányászati és erdészeti főiskola a béla- 
bányai és a drienovai vadászterületek bérletének 
további hal évre való meghosszabbítását kéri. — 
A közgyűlés az említett vadászterületeket, 191(». 
január hó 1 - töl számítolt további hat évre, 1921. 
december 3l-ig, az eddigi föltételekkel, évi 110 K 
bérért bérbeadja s a tanácsot a további intézke
dések megtételére utasítja.

A közgyűlés, az 1914. évi 191. kgy. sz. hatá
rozatát érvényen kívül helyezve, kimondja, hogy
— a tűzifa és a világítóanyag megtakarítása vé
gett — folyó év szeptember 15-től kezdve a vá
rosi hivatalokban a hivatalos órák reggel 8 órától 
délután 2 óráig lesznek; felhívja egyúttal a Sel
mecbányái r. k. iskolákat, hogy, figyelemmel a 
háború okozta helyzetre s a velejáró takarékos
ságra, legalább ebben az iskolai évben, kisérlel- 
képon, a tanítás rendjét úgy állapítsa meg, hogy 
az elemi iskoláztatás a délelőtti órákban legyen, 
délután 2-lől 4-ig pedig az ismétlésük, az iparos- 
és kereskedőlanulók járjanak iskolába.

A Selmecbányái ev. egyház Fellcr Ádám  
tanító részére, az 1916. évre, 20 m3 tűzifát kér.
— A közgyűlés Feller Ádám tanítónak az 1912. 
évi 7237. sz. határozattal engedélyezett évi 20 m3 
kemény tűzifát az 1916. évre is engedélyezi s a 
tanácsot a további intézkedések ^megtételére uta
sítja.

Joerges Ágost özvegye és fia cég a Vihnye- 
fürdőbon bérelt üzleti helyiség bérletének Herczog 
M. cégre való átruházását kéri. — A közgyűlés a 
kérelemnek helyt ad, a Joerges Á. özvegye és fia 
céget a bérlettől felmenti s a bollhelyiségel, a 
bérleti idő tartamára, 1917. dec. 31-ig, évi 200 
K-ért, llerzog M. kereskedőnek adja bérbe.

Úzv. Hévay Józsefné a Sembery-ház V. 
számú bollhelyiségének a bérlete alól való föl- 
mentését kéri. — A közgyűlés özv. Hévay József- 
nét a Sembery-ház V. számú bollhelyiségének a 
bérlete alól 1915. november 1-től fölmenti s a 
helyiségei, ugyancsak 1915. november 1-től kezdve, 
évi 240 lí bérösszegért, Flóro János Selmecbányái 
lakosnak adja bérbe.

Sós Antal dr. főorvos és Metzky János 
rendőrtiszt, hodrusbányai lakosok, a hodrusbányai 
ev. elemi iskolában, a sebesült és beteg katonák 
részére, üdülőtelepet akarnak létesíteni s a köz
gyűléstől erkölcsi támogatást és 60 m 3 puha hasáb- 
tűzifát kérnek. — A közgyűlés a kért erkölcsi tá
mogatást megígéri s ha az üdülőtelep megnyílik 
és fára lesz szüksége, a termek fűtésére legfeljebb 
60 m 3 puha hasáblűziíál engedélyez.

A közgyűlés elhatározza, hogy a háború alatt 
a városi állandó alkalmazottaknak, kerüköltségen 
s az erdőben, puha hasábtűzifát bocsát rendelke
zésükre s kimondja, hogy - -  az általános drága
ságra, az iskolai s az őszi beszerzésekkel járó 
kiadásokra-való tekintettel a folyó évi szep
tember hó elseje elölt engedélyezett fizetési elő
legekből származó lérílmények levonását, további 
rendelkezésig, hacsak az illető tisztviselő maga 
nem kívánja a levonási, függőben tartja. (A városi 
tisztviselőkről tehát, épen úgy. mint az államiak
ról, minden tekintetben gondoskodnak. \ an csa
ládi pótlékuk, drágasági pótlékuk, teljes lakáspén
zük, fajárandóságuk vagy olcsó fájuk, községi pót
adótól való mentességük, olcsó lisztjük, fizetési 
előlegük slb., csak a szegény líceumi tanárok 
maradnak páriák, akikről senkisem  gondoskodik

s nemcsakhogy a fenti jótéteményekben nem ró* 
szesillnek, de még (s ez igazán skandalum!) a ren
des lakáspénzüket sem kapják meg Minek is? 
Táplálkozzanak a lelkesedésükből, míg a 26—28 
heti óra súlya alatt sírba nem rogynak. A szerk.)

A városi rendőrök fizetésemelést kérnek. — 
A közgyűlés, tekintettel a háború okozta rendkí
vüli viszonyokra, a háború tartamára, 1915. ja 
nuár 1 - tői, személyenkint 100- -100 K hadisegíl- 
séget ad a rendőrlegénységnek, lllasílja a város 
tanácsát, gondoskodjék erről az összegről s a ha
tározatnak miniszteri jóváhagyása ulán fizettesse 
ki. (A líceumi tanárok is fognak hadisogítségel 
kapni!?)

A háromnál több gyermekkel bíró városi 
alkalmazónak a háború tartamára összes gyerme
keik után családi pótlékot kérnek. — A közgyűlés, 
mivel a város közönsége nem bírja meg, a kérést 
nem teljesítheti; kéréssel lordul azonban a kor
mányhoz a szükséges pénzösszeg kiutalványozása 
végett.

Gziczka Sándor  városi karnagy a fizetésé
nek megfelelő lakáspénz kiutalását kéri. — A köz
gyűlés, figyelemmel arra, hogy a belvárosi tanítók 
lakáspénze is 500 lí-ban van megállapítva s így 
teljesen méltánytalan, hogy 2600 K évifizetéssel 
alkalmazott városi r. k. karnagy lakáspénze csak 
480 K legyen, akkor, amikor, nyugdíjazása esetén 
600 K lakásbérnyugdíj illetné meg, kimondja, hogy 
Cziczka Sándor városi karnagy lakáspénzét, 1916. 
január 1-től, évi 600 Ií-ra emeli. (A fizetési osz
tályuknak megfelelő lakáspénzüket a líceumi ta
nárok is meg fogják kapni — a jövő század kö
zepén.)

llu sz  Vilmos órásmester a Zsembery-házban 
bérelt bolthely iség bérletétől való fölmenlését 
kéri. — A közgyűlés a kérelmet csak akkor tel
jesíti, ha a mostani bérlő egy másik, elfogadható 
bérlőt szerez maga helyeik

Özv. Halnia Józsefné. Beloviczky Annának, 
llatala József rendőr özvegyének, 1915. szeptem
ber l-lől kezdve, évi 360 K nyugdíjai utalvá
nyoztak ki s ezzel a szeptember havi közgyűlés 
délután 5 órakor véget ért.

A Dardanellák
é s  a B osporus.

A hadviselés utolsó hónapjai az érdeklődés 
homlokterébe állították ezt a két tengerszorost, 
amelyeken keresztül az út Konslantinápolyba visz. 
A közvéleményben mindinkább gyökeret ver az a 
fölfogás, hogy a világháború sorsa olt fog eldőlni. 
Konstantinápoly az orosz leghőbb vágya és legfőbb 
célja. Minden véres veszteségükért dúsan kár
pótolva vannak, ha ezt az egyel elérik. Francia- 
ország és Anglia minden tartozását megfizeti az 
orosznak — pedig ez a tartozás nem csekély —, 
ha megszerzi számukra a Konstantinápoly felé 
vivő utat.

Nem lesz tehát fölösleges, sem időszerűtlen, 
ha kissé tüzetesebben foglalkozunk a kél tenger
szoros katonai értékével. A Dardanellák hossza 
71 kilométer, szélessége 1300 és 7400 méter 
között váltakozik, de 4000 métert is csak kevés 
helyen ér el. A hajózást a Földközi-tenger felé 
irányuló, l 'V  'l tengeri mérföldnyi sebességű 
áramlás és néhány sokélyes hely nehezíti meg. 
Az út mindkét oldalát erősségek és nehéz ütegek 
szegélyezik. Az utóbbi években az erősségeket 
kiterjesztették és modernül fölszerelték. A víz 
csekély szélessége lehetővé teszi, hogy középkaliberü 
ágyúk is hatásosan lövöldözzék a legnagyobb 
páncélos-cirkálókat. Kz a szoros védelmének leg
fontosabb tényezője. Számos akna, drótakadály, 
lánc- és gerrndabarrikád zárja el különböző he
lyeken a hajóidat. Ezért próbálták eddig hiába a

nagy francia és angol hadihajók az erőszakos 
benyomulást.

A Dardanellák megtámadása tengeri úton 
többfélekép gondolható: erőszakkal és oslromszerű 
támadással. Az első cselben a támadó flottának 
a lehető legnagyobb sebességgel kell az úton át
törnie. Ha 18 tengeri mérföldnyi sebességet veszünk 
alapul, akkor a flottának, kél teljes óráig kellene 
a török ágyúk tüzkörében járnia. Könnyűpáncélú 
hajók tehát egyáltalán nem juthatnak keresztül, 
csak nehézpáncélosok. Ezek is azonban a parti 
tüzérségtől rettentő veszteségeket szenvednének, 
nem is számítva az aknamezőokozla károkat. Az 
erőszakos áttöréshez óriási Ilonának kockára vetése 
szükséges. Olyan erősnek kell lennie, hogy marad
ványa necsak a Márvány-tengerben rá várakozó 
föladatnak tudjon megfelelni, hanem a Dardanellák
ból vissza is tudjon még térni. Mert hiszen vissza
felé ugyanazok mellett az erősségek mellett kell 
elhaladnia, tehát ugyanazokat a veszteségeket el
viselnie, mint befelé menet.

A Dardanellák erőszakos megrohanásának 
célja csak Konstantinápoly megtámadása lehet. 
De olt pusztán csak flottával nem lehet boldo
gulni. Lehet vele rémületet okozni, kárt tenni, de 
mást semmit. Egy idő múltán a Holtának vagy 
vissza kell térnie, vagy még a Bosporuson is át
haladnia. Ez a tengerszoros 28‘5 km. hosszú, ka- 
nyarulatos és csak 660—3300 méter széles. Két 
tengeri raérlföldnyi áramlás indul ki belőle a 
Márvány-tenger felé. A sűrű és gyakori köd, a 
hirtelen támadó és gyorsan változó széljárás néha 
ugyancsak veszedelmessé teszi a rajta való hajó
zást. A Bosporus is bőven el van látva erőssé
gekkel és záróművekkel. A szélesség csekély volta 
a szárazföldön felállított ágyúk számára biztossá 
teszi a lövést. így a Bosporus kierőszakolása még 
nehezebb, mint a Dardanelláké. Ha sikerül is, ren
geteg árat kell érte fizetni. Az elérhetetlen koc
kázat az elérhető célhoz mérten óriási; mert mit 
lehelne elérni? A forgalmat Európa és Kis-Ázsia 
közölt ideiglenesen alákötni. Még ha a török flotta 
nem is volna, az orosz feketetengeri hajóraj 
gyönge volna ilyen vállalkozásra, menthetetlenül 
elsülyedne a Bosporusban.

Ha a szorosokat csakugyan el akarják fog
lalni, az erősségeket kell sorra meghódítanak. 
Ez a kísérlet is súlyos áldozatokba kerülne és 
szárazon és vizen egyszerre, kombináltan való el
járást követelne. Ecélból a török serognél hatal
masabb haderői kellene parlraszállítani, egyik erős
séget a másik után szárazról és vízről megtámadni, 
legyűrni és megszállani. Ez a művelet hosszadal
mas és súlyos áldozatot követel emberben és 
anyagban egyaránt. A pusztán a tengerről való 
támadás az erősségeknek csak ideiglenes legyűré
sére volna jó. A hajók hála mögött újra fölépí
tenék őket. Az ily módon lekötött tengeri had
erők hiányát más harctereken nagyon megéreznék. 
Mindebből világos, hogy a tengerszorosok igazán 
komoly megtámadásába csak akkor lehet bele
kezdeni, ha a legsúlyosabb veszteségektől sem 
riadnak vissza és ha az angoloknak és franciák
nak van elegendő csapatuk a partraszállíláshoz is.

3

ji I F  E K.
Katonai kinevezés. Őfelsége, a király, 

E rp f Ede bányaesküdtet, a 6-ik lovas tarackosz
tály tartalékos hadnagyát, tartalékos főhadnaggyá, 
Csorba Sándor  mérnököt, tartalékos zászlósi 
pedig tartalékos hadnaggyá nevezte ki.

— Erdészeti áthelyezés. A m. kir. földmű
velésügyi miniszter tíartha Sándor  főerdőmér- 
nököt Segesvárra, Szalántzy László erdőmérnö
köt Gyulafehérvárra, Nagy Sam u  erdőmérnöküt 
Csíkszeredára, Ponuer Nándor segéderdőmérnö- 
köt pedig Besztercére helyezte át.
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A városi óvónő szabadság-ón. Ivánka 
István, Huni vármegye és Selmec- ás Rólabánya 
szab. kir. bányaváros főispánja, Versényi Búza 
városi felső óvónőnek, betegsége mialt, hathónapi 
szabadságot engedélyezett. Távollétében, teljesen 
díjtalanul, Gsányi Kinrissza okleveles óvónő ; 
helyettesíti.

— Katonai kinevezés. Őfelsége, a király. 
Iiosner Vilnius bányamérnököt, tartalékos zász- I 
lóst, tartalékos hadnaggyá nevezte ki.

Öngyilkosság’. Szíremen József Selmec
bányái lakalosmester folyó hó 12 én. a Bauinan- 
kerli kuglizó helyiségében, megmérgezte magái. 
Mire rátalállak, már halott volt. Holttestét a ren
dőrség a városi boncolóházba szállíttatta.

Államvizsgálatok a főiskolán. A Sel
mecbányái m. kir. bányászati és erdészeti főisko
lán folyó évi október hó 9-én lesznek az írásbeli, j
11-én s a rákövetkező napokon pedig a szóbeli 
államvizsgálatok. A vizsgálatra 9 bányász, 5 vas- 
és 1 fémkohász jelentkezett. A vizsgálatok elnöke 
Barlai Béla dr., a főiskola proreklora: minisz
teri biztos: Bárdossy Aulai miniszteri tanácsos, 
vizsgálóbiztosok: AUender Henrik főbányalaná- 
csos, Be ne Géza társulati bányafőfelügyelő, Gril- 
lusz Emil miniszteri tanácsos, bányaigazgató és ; 
Kachelmann Farkas főbányatanácsos.

Halálozás. Szép Gábor né, szül. Szládek j 
Mária, Szép Gábor Selmecbányái nyug. m. kir. 
pénzügyi számtanácsos neje, folyó hó 11-én, éle
tének (iö-ik. házasságának 43-ik évében Selmec 
bányán elhunyt. Holttestét, nagy és általános rész
véttel. folyó hó 13-án, délután 4 órakor helyez- 
ték a szélaknai temetőben örök nyugalomra.

Adomány a Vöröskereszteg’yle t jav ára .
A Yöröskeresztegylel Selmecbányái választmánya 
javára az elmúlt héten egy hölgy (iá. Oszvalál 
Gusztáv útján) 10 K i adományozott. A szíves ado
mányt hálásan köszöni a választmány elnöksége. |

Ötvenéves jubileum . Folyó hó 8-án volt 
öl ven éve, hogy a Selmecbányái városi Szent Er- 
zsóbel-kórház főnöknője. Schramm M. /i lla  irgal- 
masnővór, belépeti az irgalmasnővérek szerzetébe. 
Ebből az alkalomból folyó hó 12-én csendes, de 
lélekemelőén magasztos ünnep volt a városi kór
ház kápolnájában, hol Haverja József belvárosi ; 
plébános mondott énekes szent misét s utána szív- 
hezszóló beszéddel üdvözölte a nagyérdemű jubi
lánst. Az ünnepségen, a városi tanács tagjain kí
vül. nagyszámú s előkelő közönség vett részt. A 
főnöknő, kit az ünnepség rendezésével megleplek, 
mélyen meghatva s könnyezve köszönte meg a 
kitüntető megemlékezést.

A főnöknőt, aki önzetlen, nemes és nehéz 
munkában: a betegek, a szegények és szenvedők 
ápolásában töltötte úgyszólván egész életét, szám
talan jóismerőse és tisztelője kereste fid jókíván
ságaival.

Fölvételivizsg’átatok  a bányásziskolá
ban. A Selmecbányái m. kir. bányásziskolában 
folyó hó 4-én voltak a föl vételi vizsgálatok. A je
lentkező tanulók közül az I. évfolyamra 5. a ll-ik 
évfolyamra 7. a bányászati és a kohászati tan
folyamokra pedig 2—2 tanulót vetlek föl. A bá
nyásziskola tanulói közül huszonhármán vannak 
a harctéren.

Segítöakció. A hadbavonull Selmecbá
nyái katonák hátramaradl családtagjainak a segí
tésére szánt alapba az elmúlt héten a kisbányai 
ifjúság 10 K-t adományozott.

Katonai kitüntetés. A hadseregfőparancs
nokság Dropan Sándor Selmecbányái városi rend
őrt, a cs. és kir. 20-ik gyalogezred őrmesterét, 
aki a háború kitörése óta teljesít katonai szolgá
latot, az ellenséggel szemben tanúsított vitéz maga
tartásáért az elsőosztályú ezüst vitézségi éremmel 
tüntette ki.

— Hősi halál. Berynach (Bernál) János 
volt m. ki'1, zúzómunkás, a pápai m. kir. honvéd-

huszárezred közvitéze, a galíciai harcokban hősi 
halált halt. Az ezred tisztikara az ezred elesett 
legénységének a hátramaradottjai számára gyűj
tést rendezett s ebből az összegből az elesett hős 
özvegye részére, a polgármesteri hivatal útján, 
50 K segítséget küldött.

Középkori építészeti em lékek Selmec
bányán. Miklósi/ Zoltán dr. városi főlevéltúros 
összeírta a nyáron a város középkori építészeti 
emlékeit s ezeket a Selmecbányái Hírlapban saz 
Archaeológiai Közleményekben fogja ismertetni. 
Románstílű emlékek: az óvári templom, első ala
kításban és a Szí. Mihályiéi elnevezett óvári ha
lottas-kápolna. Átmeneti stílű a német-templom, 
első alakításban. Gótstilű az óvári templom, má
sodlagos alakításban, a mai óvári haranglorony, az 
óvári börlöntorony, a tót templom, (az előcsarnok 
nélkül), a frauenbergi templom, az alsóutcai Er
zsébet -kápolna, a hodrusbányai templom és a béla- 
bánvai templom. Késői csúcsíves maradványok 
vannak a Péch Antal-utcai Ernsl-bázon, a kegyes
rendi lársházon, a régi katholikus gimnáziumon 
(itt van a dominikánusok refektóriuma), a  város
házán, Rubigallos-liázon, a Herncz-házon, a Bo- 
hács-házon, a Lengyel-házon, a Gyurkovics-házon 
és a bélabányai templomfoljárón (a régi bélabá- 
nyai iskola). Elpusztult és romban heverő emlé
kek az óvári és a kehrlingi városrészek. Idetar
tozik még a tópataki gótikus templom is, mely 
még akkor épült, mikor Tópatak (Goldbach) még 
a város külulcája volt.

Adományok a kórházaknak. A Vörös
kei •eszi >'íjylet Selmecbányái szílkséykórhdza inak. 
a sebesült és beteg katonák számára, az elmúlt 
héten a következők adományozlak: Csermely Ist
vánná 45 drb almásréiesl, Mákávé Miklósné 17 
kg. szöllőt, özv. Braxaióris Jánosné 5 üveg bort, 
Goldfusz Mihályné 28 liter tejel, Hornyacsek Ist
vánná 1 kosár körtét, /soldcczky Katalin vásznat.

A városi kórháznak: Rappensberger Vil
mos 20U cigarettát, Kiss Gézáné I üveg málna
szörpöt.

Selmecbánya v irilistái. Selmec- és Béla 
bánya szab. kir. bányaváros igazolóválasztmánya, 
Jezsovics Károly kir. tanácsos, nyug. líceumi 
igazgató elnöklésével, folyó hó II-én fejezte be a 
legtöbb adót fizetők összeírását. A választmány, 
figyelembe véve a háborús viszonyokat, a hadba- 
vonullak adójának kétszeres számítására való jog
címet hivatalból állapította meg. E határozata 
alapján vette fül a legtöbb adót fizetők sorába 
Kachelmann Viktor dr. ügyvédet és Szever Bál 
lic. főgimnáziumi tanárt.

Újabb sebesültek Selmecbányán. Folyó 
hó 15-én, a 18. számú-helyőrségi kórházból, újabb 
83 sebesült katona érkezett Selmecbányára. A 
vasúti állomáson Ováry Dezsőmé, Siposs Ferenc, 
Wagner Kálmánná és Wetzler Mórnő vendégel
ték meg a katonákat. A város kocsijai csupán 13 
súlyosabban sebesült katonát szállítottak föl a vá
rosba, a többiek gyalog voltak kénytelenek befá
radni. (lka. hogy a katonai kórház minden elő
zetes értesítés nélkül küldte a sebesült katonákat 
Selmecbányára s jövetelükről a város hatósága 
már csak akkor értesült, mikor az állomásra meg
érkeztek. A hatóság tizenkét katonái a bányász
kórházban. negyvenet a Vöröskeresztegylet szük- 
ségkórházaiban, harmincegyet pedig a városi kór
házban helyeztetett cl.

Közig’azg-atási bizottsági ülés. Selmec- 
és Bélabánya szab. kir. bányaváros közigazgatási 
"bizottsága, Horváth Kálmán kir. tanácsos pol
gármester elnöklésével, folyó hó 15-én tartotta 
meg szeptember havi rendes ülését. Jelen voltak: 
Arthold Géza közigazgatási tanácsos, árvaszéki 
elnökhelyettes, Balás Húgó dr. tiszti főügyész. Ha
lász Gyula kir. mérnök. Kapp Jakab dr. tiszti fő
orvos, Kegye Sándor kir. tanácsos, pénzügyigaz
gató. I.ipesoy Ervin dr kir. főügyészhelyettes, Pálfi

Péter kir. tanfelügyelő, Sztancsay Miklós főjegyző. 
Vörös Ferenc tb. főjegyző, továbbá Hiindel Yil- 

! mos, Hlavathy József, Hornyacsek István, Joergrs 
,\gost, Loslyán.szky József, Oszvaldt Gusztáv és 
Itauchbauer József dr. választott bizottsági tagok, 

i Távolmaradását igazolta Jezsovics Károly vál 
I biz. tag.

Az egyes szakreferensek jelentéseinek tudo
másul vétele után folyóügyeket és felebbezésekt 
tárgyalt a bizottság.

— A selmecbányai-garamberzencei 
vonalon folyó évi szeptem ber hó 15-ével a há
ború elő tti rendes m enetrend lépett életbe. 
Minden vonat közlekedik.

A rok k an t katonák  ellátása. Illetéke- 
helyről szerzett értesülésünk szerint az igazság 
ügyminiszler igen érdekes tervvel foglalkozik, 
terv rövidesen megvalósul s egész sereg rokkám 

| katonát fog a bíróságoknál kenyérhez juttatni. A. 
j igazságügyminiszter ugyanis a polgári rabokat, i 
I munkáshiány enyhítésére, ipari üzemekhez osz- 
j  tolta be s mivel itt nagyobb őrszemélyzetre van 

szükség, mint a börtönökben, a törvényszéki, já
rásbírósági és az ügyészségi hivatalszolgákat fegy 
veres börtönőri szolgálatra rendelte ki. a hivatal
szolgái leendőket pedig azokkal a rokkant kato
nákkal fogja végeztetni, akiket a honvédelmi mi
niszter kijelöl s akik megfelelő díjazásban fognak 
részesülni.

Itt említjük meg, hogy a kormány, a hábo
rúban megrokkant katonák gondozásának bizto
sítására, rokkanlügyi hivatalt állított fel, mely 
gondoskodik a rokkanlak gyógyításáról, elhelyo 
sérő!, tanításáról s megtesz mindent, hogy a sze
rencsétlenül járt hősöknek lehetőleg jó sorsot ó 
tosítson.

A hadifogságból visszaszökött kato
nák meg’ju talm azása. Sok, derék katonánk a 
hadifogságban nem tud belenyugodni sorsába. Nap
ról-napra érkeznek haza olyanok, akik a legve
szedelmesebb körülmények közölt szöktek meg a 
hadifogságból. Ezeknek a derék embereknek a mog- 
julalmazása nem marad el s ezentúl minden egyes, 
hadifogságból visszaszökötl katona ölven korona 
jutalomban fog részesülni.

— Színészek Selm ecbányán. Kövessy Al
bert színtársulata folyó hó 25-én érkezik Selmec
bányára s előadásait ugyanaznap a Délibáb-utca 7. 
c. vígjátékkal fogja megkezdeni. A jónevő, kitt: > 
mű vészerőkből álló színtársulatot Selmecbánya 
város közönségének szíves figyelmébe és a le. - 
melegebb támogatásába ajánljuk.

Mennyit vesztettek  eddig: az oroszok ? 
Az orosz hivatalos veszteséglajstromokból, am 
lyek augusztus 15-ig megjelentek, nem nehéz 
számítani, hogy a háború első évében milyen v. - 
tőségeket szenvedett Oroszország. Kiderül a - 
mutatásból, hogy elesett, illetőleg betegségben m - 
hall 43.124 liszt, megsebesült 101.443, eltűnt 18.(i"ő: 
egy év alatt tehát 223.172 tisztel veszteit az oi z 
hadsereg. A hivatalos lajstromokból az is k - 

1 helő, hogy a sebesültek között körülbelül 3< A 
van olyan, ki kétszer vagy többször fordul el a 
jelentésekben, mivel többízben került sebesü n 
vissza a harctérről. Ha az eddig mindig bi 4 
arányt vesszük alapul, hogy t. i. 30 katonái l 
liszt esik, kiszámítható, hogy az orosz hads g 
egy esztendő alatt halodfélmillió embert vesz. t.

A háború halo tta inak  és sebesültjei k 
aránya. Amióta a mostani rettentő világhál ú 
tart, sokszor és sokfelé találgatják az ombr k, 
hogy aránylag mennyi halottja lehet a  hábm ik 
és a sebesültek állapota miképen alakul. A * 
metek most, kilenc hónapról, összeállított 
háborúban megsebesült katonák halálozási bá
nyái, mely meglehetősen kedvező képet ad. i 
rint a háború kilenc hónapja alatt történt /-cs 
sebesülések és halálozások számának egyb< é- 

, séből kitűnt, hogy minden lOOsebesülfközül ■"



újból szolgálatra képessé vált, 9'6° 0 szolgálatra 
képtelen lett és csak 1'9°0 halt meg. Kerek szá
mokban kifejezve: minden száz megsebesült ka
tona közül meggyógyult 89, harcra képtelen lett 
9, meghalt 2 katona.

A tö rö li V ö rö s  Fé lho ld  k é p e s le v e le z ő 
la p ja it  20 f i l lé ré r t  á r u s í t ja  a z  O rs z á g o s  B i
z o ttsá g  (B u d a p e st , K é p v ise lö h á z).

— A szeszfőzők üzemének korlátozása.
A lakosság élelmezésének, valamint az állatállo
mány ellátására szükséges termények biztosítása 
végett a pénzügyminiszter a fogyasztási adó alá 
eső szeszfőzők termelését is korlátozta. A rende
let kimondja, hogy búzát, zabol, kétszerest egy
általában nem szabad szeszfőzés céljaira feldol
gozni s megállapítja a többi szeszgyártási anyag 
(rozs, árpa, burgonya, kukorica, cukorrépa, mel- 
asse) fölhasználásának a mértékét.

— Megszűnik a rizs drágasága . Arról 
értesülünk, hogy a kormány, miután megállapí
totta a bab. borsó, lencse maximális árát, a rizs 
legnagyobb árát is meg fogja szabni. A spekulá
ció, mely a rizsárúk visszatartásával nagy siker
rel operált, rejtett árúit kénytelen lesz piacra 
bocsátani.

- -  A Nagy Háború most megjelent 25. fü
zetében az északi és a déli harctér két kiemel
kedő epizódjának érdekes ismertetését találjuk 
meg. Az egyik az oroszok rövid ideig tartó mára- 
marosszigeti uralkodása, a másik a Timok-divizió 
hírhedt betörése. A Nagy Háború kikutatta a ma
gyar szempontból különösen érdekes hadiesemé
nyek hiteles történetét s eleven szövegben, sok 
eredeti, most először közlésre kerülő felvételben 
is bemutatja. Kotász Károly festőművész nagyobb- 
szabású festményben is megörökítette a Timok- 
divizió megsemmisítését s ezt kitünően sikerült 
színesnyomású, kettős műmellékletben kapjuk 
ebben a füzetben. A Nagy Háborút Lándor Tiva
dar  szerkeszti, az Alhenaeum  adja ki s egyes füzetei, 
40 fillérért, lapunk kiadóhivatalában kaphatók.

— Csak az anya tudja, mennyi gondot okoz 
a gyermek táplálása, amikor a legeslegjobb táp
lálószer, az anyalej hiányzik vagy kevés. Milyen 
sokszor gyötrődik az anya amiatt, hogy nem tud 
mit adni gyermekének. Am ezért a gondos anya 
nem bocsátkozik kísérletezésekbe, hanem csakis 
kipróbált, megbízható tápszerhez folyamodik s ez 
nem lehet más, csak a Nestlé-gyermekliszl, amely 
már pár nap múltán érezteti kitűnő hatását. Egy 
igen tanulságos könyv jelent meg a Nestlé-liszt 
használatáról és ezt a könyvet, valamint egy próba
doboz Nesllé-lisztet ingyen és bérmenlve küld a 
Henri Nesllé-cég, Wien, 1. Biberstrasse 44 e.

— Aki Budapestre u tazik , nézze meg: a 
pasaré ti lövészárkot. Az ország: eg-yetlen hadi- 
lá tványosság^.

— Adományok a hegybányai katonai 
üdülőtelepnek. A hegybányai katonai üdülőte
lepnek, a sebesült és beteg katonák számára, Bál 
községből a következők adományoztak: Adámi 
Imréné 1 kenyeret, 1 K-t, Adámi Mihályné 1 K-t, 
Bakos Katalin 60 f-t, Balén'. János 1 kenyeret, 1 
tál babot, Basta Ferencné babot, tojást, Bartányi 
Dániel babot, burgonyái, Bárány Sándorné 4 K-t, 
Bárány N. 2 K-t. Bulcsú Géza I K-t, Czibula Pál ! 
lisztet, burgonyái, Cukermann N. 1 K-l. a csend- j 
őrség 4-40 K-t, Csiriák Mihály tököt. Demikár Já- ■ 
nos burgonyát, tököt, Dodok Jánosné lisztet, ba- ■ 
bot. Dodok Márton tojást, Dodok Mihály lisztet, : 
almát, burgonyái, Dodok János lisztet, Domaniczky 
Józsefné 40 f-t, Drcveni János lisztet, babot, az 
ev. egyház 950 K-t, Fábri Pál burgonyát, Fábián 
Yendelné kenyeret, 2 K-t, Finba N. 1 K-t. Fityka 
Jánosné burgonyát. Fityka János lisztet, babot, 
burgonyát, Fityes Pál lisztet, tojást, lencséi, Fi- 
tyerka Pál kenyeret, babot, uborkái, Frumbal Pál 
lisztet, Gumbcsik Mihályné babot, 40 f-t, Gonda 
Sámuel babot, Gyemian Jánosné 1 K-l, Gyurik
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Gyuláné lökét, 50 f-t, Gyurik Samu lencsét, ba
bot, Haliczkó Pál almát, tököt, Hajnovszky Ist
ván tojást, burgonyát, Hamalják János lisztet, ba
bot, Hamalják János 40 f-t, Hamalják János bur
gonyát, 50 f-t. Hamalják Jánosné babot, Hamal
ják Dániel lisztet, tököt, Hamalják Pál 1 K-t, 
Hilverth Károly 2 K-t, Hordsteiger Mihály 40 f-t, 
Hrabovszky János lisztet, tojást, tököt, burgonyát, 
Hrobák Jánosné 1 K-t. Hrobák Jánosné hagymát, 
Humi József babot, tököt, burgonyát, Jakusik Dá
niel babot, lisztet, Jakusik János lisztet, babot, 
burgonyát, 50 f-t, Jakovics Samuné 40 f-t, Je
szenszky kenyeret, lisztet, babot. Kalina Dániel 
árpát, 50 f-t, Keviczky Samu 4 K-t, Reviczky Já
nos babot, lisztet, tököl, 2 K-t, Kiszely Pál lisz
tet, Kiszely János burgonyát, 2 K-t, Kiszely Sa
muné babot, tojást, almát, uborkát. Kiszely N. 2 
K-t, Kiskovszky Jánosné kenyeret, babot, lisztet, 
Konkoly N. 2 K-t, Kovács Lászlóné 4 K-t, Ko
vács Dániel babot, burgonyát, 10 f-t, Kovács András 
lisztet, lencséi, 1 K-t. Köblén János lisztet, to
jást, burgonyát,* Kohn Sándorné lisztet, babot, 
cukrot, kávét, pótkávét, 5 K-t. Ko.paszky János 
lisztet, zsírt, burgonyái, Krupa Dani babot, tojást, 
burgonyát, Krupa Pálné lisztet, burgonyát, Krupa 
Samu káposztát, lencsét, 20 f-t.

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

S K L M E C B A N Y A I  H I H L A P

NYILTTÉR.
E rovat alatt közlöttekért nem felelői a izeik.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen j ó  feleségem 

elhunytéval részvétükkel fájdalmamat enyhítették 
és szeretett feleségem végliszteletéhez hozzájárullak, 
ezúton fejezem ki hálás köszönetemel.

Szép Gábor.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
71 54 1915. vt. szám.

Hirdetmény.
Selmec- és Bélabánya törvényhatósági jogú 

sz. kir. bányaváros katonaügyosztálya közhírré 
teszi, hogy a m. kir. lévai honvédkiegészitőparancs- 
noksággal egyetértőm megállapított működési ter
vezet szerint az e város területén tartózkodó s 
az 1865. évtől 1872. évig bezárólag terjedő idő
közben született, népfölkelésre kötelezettek részére 
a népfölkelö bem utatószem lét folyó évi október
3-án, 5-én és 6-án, reggel 8 órától kezdődőleg. 
Selmecbányán, a Városi Vigadóban fogják meg
tartani.

A bomutalószemlén a népfölkelésre kötelezet
tek a következő sorrendben és időben kötelesek meg
jelenni. Folyó évi október hó 3-án: ui A volt 
tisztek, tisztviselők, tiszljelüllek, tiszlviselőjelöllek, 
tekintet nélkül születési évfolyamukra, továbbá 
b) az 1872. 1871. és 1870. évi születésű népfölke
lésre kötelezettek. Folyó évi október hó 5-én: 
Az 1869.. 1868. és 1867. években született nép

fölkelésre kötelezettek. Folyó évi október hó 
6-án: a)  Az 1866., 1865. évi születésű s b) az 
1873—1897. évig terjedő időben született mind
azok a népfölkelésre kötelezettek, akik eddig a 
népfölkelő bemutatószemlén még nem jelentek meg.

A szemlén kötelesek katonai igazolványaikat, 
amellyel a katonaságnál viselt rendfokozatukat 
igazolhatják (végelbocsátólevél, vagy esetleg be 
nem vont népfölkelő igazolvány! könyv) meg- 
vizsgáitatásuk alkalmával bemutatni s ezzel a 
katonaságnál viselt rendfokozatukat igazolni, az 
ily igazolványokat tehát a szemlére hozzák ma
gukkal.

A bemulatószemlén megjelenni tartozó nép- 
i fölkelésre kötelezettek figyelmeztetnek, hogy a 

szemlén megfürödve, tisztán, rendes és tiszta 
öltözetben tartoznak megjelenni.

Azok a népfölkelésre kötelezettek, akik végzett 
tanulmányaik alapján, a véderőtörvény 21. §-a 
értelmében, az egyévi önkénlesi kedvezményre 
igénnyel bírnának, ebbeli minőségüket a bemulató
szemlén az illető intézet bizonyítványával igazolni 
tartoznak.

Selmecbánya, 1915. szeptember 14-én.

Sztancsay Miklós
v. főjegyző, katonaügyi előadó.

b

7589 1915. vt. szám.

Hirdetmény.
Mivel a vízvezeték forrásai ismét megteltek, 

a városi tanács 7101 1915. vt. sz. alatt hozott 
határozatát felfüggeszti és közhírré teszi, hogy a 
magánházivezetékeket f. hó 15-ikétől kezdve ismét 
kinyittatja. Figyelmezteti azonban a közönséget, 
hogy a vízvezeték vizét lehetőleg takarékosan 
használja, hogy ismét korlátozó rendszabályokat 
ne kelljen életbe léptetni.

Selmecbányán, az 1915. szeptember 14-én 
tarlóit tanácsülésből.

A városi tanács.

Horváth Kálmán,
kir. tan., polgármester.

1222 1915. polg. szám.

Hirdetmény.
Az 1915. évi XV. törvénycikk 7. §-ában 

foglaltak szerint gondoskodás történt oly irányban, 
hogy a háború alatt vagy annak következtében 
rokkantakká vált s a katonaságnál a legénység 
állományába tartozott magyar állampolgárok, 
valamint a háború alatt vagy annak következtében 
elesett, eltűnt, vagy meghalt s a katonaságnál a 
legénység állományába tartozott magyar állam
polgárok hátrahagyottjai mindaddig, mig a háború 
tart s a háború befejezése után is hat hónapon 
át a törvényszerű katonai ellátásokon felül még 
ideiglenes évi segélyben is részesillessenek.

Felhívom ennekfolytán a város területén 
lakó rokkant katonákat, valamint a háború alatt 
vagy annak következtében elesett, eltűnt, vagy 
meghalt s a katonaságnál a legénység állományába 
tartozott magyar állampolgárok hátrahagyott öz
vegyeit és szüleit, esetleg az árvák gyámjait, hogy 
összeírásuk végeit nálam mielőbb jelentkezzenek.

Megjegyzem, hogy ebben az ideiglenes segély
ben csak azok részesülhetnek, akik erre tényleg 
rá vannak szorulva, továbbá, hogy nálam erre a 
segélyezésre fel nem vehetők azok a rokkanlak, 
akiknek családja eddig élvezett állami segélyt 
nem  a városi pénztárnál vette fel, vagy aki a 
polgári életben állami alkalmazott volt és ez 
alkalmazása után nyugdíjjogosultsága van, végül 
az olyan elesettnek, eltűntnek, vagy meghallunk 
hátrahagyottjai, aki állami alkalmazott volt és 
aki után özvegye és árvái állandó polgári nyug
ellátást élveznek.
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Vagyis nálam nem  kell jelentkeznie annak 
a rokkantnak, aki állandó m. kir. bányamunkás, 
vagy RÍ. A. V., vagy főiskolai, vagy más állami 
alkalmazott, továbbá nem  kell jelentkezniük a 
nyugdíjjogosultsággal bíró özvegyeknek és árvák
nak sem.

Selmecbányán, 1015. évi szeptember hó 2-án.
Horváth Kálmán,
kir. tan., polgármester.

1522 1915. polg. szám.

Hirdetmény.
A m. kir. miniszterelnök úr a csonkított, 

béna és belsőleg beteg katonákat Gondozó Hivatal 
útján ulókezelőgyógyinlézeteket, mesterséges test
részeket előállító műhelyeket és rokkantiskolákat 
szervezett, a háború folyamán sérülés következ
tében keresetreképességükben szenvedett katonák 
érdekében. Az utókezeiőgyógyintézelek célja, hogy 
azoknak a hadisérülteknek egészsége, kik a rendes 
kórházi kezelés után bénán maradtak, sebészeti 
utókezeléssel, vagyis javitóműtétekkel, gyógytor
nával ésgyógyfürdőkkel helyreállitlassék s a katonák 
újból keresetreképesekké tétessenek. A mesterséges 
testrészeket előállító műhelyek célja, hogy azok 
a katonák, kik a háborúban szenvedett sebesülés 
következtében, vagy katonai szolgálat alatt e 
háborúban más módon valamelyik testrészüket 
elvesztették, mesterséges testrésszel láttassanak 
el. Az oktatási intézetek célja, hogy mindazok, 
kiknek e háború következtében beállott bénaságuk 
vagy csonkaságuk folytán a polgári életben eddigi 
loglalkozásuk mellett megélhetésük biztosítva nincs, 
olyan pályára képeztessenek ki, vagy olyan ki
képzést nyerjenek, mellyel lestifogyalkozásuk mel
lett is keresetreképesek maradnak.

Újabban a csonkult és béna katonák, a had
sereg kötelékéből való végleges elbocsájlásuk előtt, 
utókezelőgyógyinlézetekbe utallalnak, mesterséges 
testrészekkel (mííláb, munkára is alkalmas míikéz 
és hozzáidomuló szerszámok stb:) láttatnak el és 
a rászorulók gyakorlati oktatásban részesitlelnek. 
A háború kitörésétől kezdve jóidéig azonban vég
leges elbocsájtások történlek utókezelés, mester
séges testrész adása és gyakorlati oktatásban való 
részesítés nélkül is. A községeknek, valamint az 
illető egyéneknek nagy érdekük, hogy az utóbbi 
módon elbocsátottak is részesüljenek azokban a 
jótéteményekben, melyeket az utóbb megsérüllek 
élveznek.

Sokszor csekély fájdalommal egybekötött, 
vagy éppen fájdalomtól mentes javító sebészeti 
műtéttel, gyógytornával és gyógyfürdőkkel a béna 
teljesen visszanyerheti illető testrészének haszna- 
veheLőségét, teljesen egészséges emberré válhatik. 
Műláb alkalmazásával még az is mankó nélkül 
mehet és dolgozhalik. kinek mindkét lábát le
vágták. A műkézzel s különösen a hoz/áidomuló 
szerszámokkal és eszközökkel, különösen a mező
gazda és az iparos, a legtöbb esetben folytatni 
képes korábbi mesterségét A rokkanliskolában 
elsősorban arra tanítják a sérültet, hogy csonka- 
sága és bénulása ellenére is képes legyen korábbi 
foglalkozását folytatni, hogyha pedig ez egyálta
lában nem lenne lehelő, a sérültet megtanítják 
olyan új foglalkozásra, melyet csonkasága és 
bénasága ellenére is űzni képes. Például azt a 
földművest, aki mindkét lábát tövében elvesztette, 
megtanítják cipészségre, vagy szabóságra stb. Az 
ebben a háborúban megsérüllek és a katonaságtól 
már végleg elbocsájtottak a fenti jótéteményekben 
egészen ingyenesen részesülhetnek, ha mielőbb 
jelentkeznek. A háború befejezte után jelentkezők 
már nem lesznek figyelembe vehetők.

Ezek alapján felhívom a város területén lakó, 
végleg elbocsátott, csonkult vagy béna katonákat, 
hogy orvosi utókezelésre, mesterséges testrész 
alkalmazására, illetőleg rokkantiskolába való tanu

lásra leendő beosztásuk végett nálam mielőbb 
jelentkezzenek.

Selmecbányán, 1915. augusztus 30-án.
H orváth Kálmán,
kir. tan., polgármester.

H I R D E T É S  E  K .

Árverési hirdetmény.
A Tópatak község tulajdonában levő korcsma, 

italmérési joggal, 1916. ja n u á r  hó 1-től,. három 
évi idő tartam ra , Tópatakon, 1915. évi október 
20-án, délelőtt 10 órakor, a biró 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.

Tópatak, 1915. évi szeptember hó 5-én.

W olfram Ferenc
körjegyző.

Árverési hirdetmény.
A Szentantal község tulajdonában levő Vám- 

logadó, mely 6 lakó-, 1 ivószobából, 1 nagy tánc
teremből, házikerlből és gazdasági melléképületek
ből áll; van jó és nagy pincéje, fedett golyózója, 
1916. ja n u á r  hó 1-től 3 évi idő tartam ra , Szent- 
an talon , 1915. évi október 19-én, délelő tt 10 
órakor, a község jegyzői hivatalában nyilvános 
árverésen  bérbe fog adatni. Kikiáltási ár 1300 K. 
Az árverés napjáig szabályszerűen zárt és 10 ° 0 
óvadékkal ellátott írásbeli ajánlatok is elíogad- 
latnak. Az árverési feltételek a jegyzői hivatalban 
tekinthetők meg.

Szentantal, 1915. évi szeptember 5-én.

W olfram Ferenc
körjegyző.

BARNA szállító
szem b e n  v an  a z

E ckert-fé leh ázza l.

1 3 2  s
Vagyok báto r szives tudom ásul 
adni, hogy, Budapesten szerze tt 
több évi g y ak o rla t u tán , hely 
ben, L ö w y  A r a n k a
:: volt d ivatáru-üzletében ::

NŐI KALAPÜZLETET
lé tesítettem . — Fötörekvésem , 
hogy szolid és elegáns k a la p ja 
immal a  mélyen tisz te lt hö lgye
k et kielégítsem . Mélyen tisz
telt Nagysád szives pártfo g ásá t 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel

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

Ha nem ehet, rosszul 
érzi magát, az orvo

silag kipróbált

K a i s n  gyomor-borsmenla 
k a r a m e l lá k
biztos segítséget hoz
nak. Jóélvágyat kap, 
a gyomor helyre áll és 

megerősödik isméi
Éltető és üdítő ha
tásuknál fogva 

m eneteléseknél 
nólkülözhotctlc 

nek.
C s o m a g o lv a  2 0  és 4 0  f illé r

K ap b ató : K s s i i i * .
bán. M ikovényi A. és  Mar 
RÓts.v J. örökösei g y ó g y -  
tara ib a n  Selm ecbányán  
W alko J. K.. Szentist-  
ványi A. Gölnicbányán.
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a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő  szövetkezete kötelékébe tartozó  

selmec-bálabányai állami alkalmazottak fogyasztási szövetkezete ::
1915. é v i o k tó b e r  h ó  3 -án , d é le lő tt  

10 ó r a k o r ,  a m. kir. bányásziskola nagyterm ében

rendes közgyűlést tart,
melyre a  tagok , az alapszabályok 33. §-a 
v  értelm ében, ezennel m eghivatnak.

Tárgysorozat:
1. Az 1914. évi július 1-től, 1915. évi 

június hó 30-ig terjedő üzletévről szóló 
jelentések tárgyalása.

2. A zárószámadás megvizsgálása és 
a fölmenlvény megadása.

3. A mérleg megállapítása és a tiszta 
jövedelemről való rendelkezés.

Selmecbánya, 1915. évi szeptember

A tagok száma 812 Az üzletrészek száma

4. Az igazgatóság kiegészítése.
5. A választmány kiegészítése.
6. indítványok.

Indítványok, az alapszabályok 37. §-ának 
f)  ponlja értelmében, legalább 8 nappal a 
közgyűlés előtt nyújtandók be az igazga
tósághoz, 

hó 14-én.
Az igazgatóság nevében:

L Á N G  A U R É L  s. k.
ügyvezető-igazgató.

2420 Egy üzletrész értéke 10 K. Fiókok száma 4.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1915.


