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Az exu tdiel<0 ». hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelo

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők.

hova az összes pénzkllldemén/ek is küldendők.

Helyünket múltúnk, világtörténelmi kül
detésünk, a közműveltségről alkotott s a 
nép lelkében élő felfogásunk, melynek tar
talmát az emberség szóval jelölhetjük, a 
középeurópai szövetségben, a németek mel
lett jelölte ki.

Nem a véletlen müve ez. Nem magya
rázható a szövetségi hűség erényével sem, 
mely épúgy hozzátartozik valamely nemzet 
erkölcsi egyéniségéhez, mint a levegő a 
természeti élethez. A német-magyar szövet
ség, mint ennek a hatalmas mérkőzésnek 
úttörője és eszköze, a két faj világtörté
nelmi küldetésének a rokonságából szüle
tett 8 új dolognak sem mondható. Kossuth, 
a haza védelméről mondott beszédében, sas
szemmel meglátta s mesteri kézzel megraj
zolta fajunk európai helyzetét. Elítélte az 
önző Angliát, mely minden szabadságtürek- 
vést csak addig vesz szárnyai alá, míg a 
saját érdekével megegyezik, megtagadta a 
francia rokonszenv politikai értékét, egy
úttal azonban nyíltan kimondotta, hogy a

szabad magyar nemzet, a szabad német 
nemzettel szövetségben, van hivatva őrt 
állani Európa békéje és szabadsága fölött.

Régibb adatokra nem kell hivatkoz
nunk. A magyar függetlenségi eszme leg
nagyobb képviselője, midőn a szent fele
lősség egész terhét vállán viselte, ezt a 
szövetséget tartotta a nemzet történelmi hiva
tásához méltónak és a jövendő zálogának 
S a magyarság megértette küldetése hívó 
szavát s tétovázás nélkül követte. Ugyanaz 
a lélek lángol a hadsorokban, mint itthon 
a sajtóban, a műhelyekben, a szántófölde
ken és a sebesült harcosok födele alatt. 
Régente véres kardot hordoztak körül a 
hazában, ha a nemzet létét fenyegető vész 
jelent meg a határon. A mai világválság 
rendkívüli jelentőségét a nemzet véres kard 
nélkül is átérezte. A világkormányzó Lélek 
leheleté minden szívet megérintett. Felrázta 
dermedt szunnyadásából a közömböst, át- 
kos részvétlenségéből az önzőt, a bátorság 
és bizalom érzését öntötte a csüggcdőkbe 
s az Önfeláldozás felmagasztosult készségé- 

i  vei ihletett hősökké avatta azokat is, akik
nek az izgalom és válság nélküli, elegyen

getett medrfl élet volt dédelgetett álmuk. 
Mindnyájunkat megtanított arra az igaz
ságra, hogy minden bűnre van megbocsá
tás, vvn feledés, azt a vétket azonban, 
amivel a jövőnk és önmagunk ellen vétet
tünk, i em tehetjük jóvá soha. Mert a nem
zetek mindig súlyosabban érzik a történe
lem su^tó karját, ha azt a törvényt és hiva
tást, amelyre küldettek, elárulták.

A háborút nem anyagi hatalom, hanem 
az erkölcsi értékek súlya dönti el. Az anyagi 
hatalomnak lehetnek pillanatnyi sikerei, az 
igazi győzelmet azonban a történelem géniusza 
annak ; félnek juttatja, mely több eszmei 
célt, nagyobb erkölcsi erőt, az isteni örök 
akaratból többet képvisel. Az isteni akarat
tal való közösség érzése olyan hatalom, 
amellyel szemben meddő kísérletté zsugo
rodik minden: kincsgarmada, hadseregek 
özöne, diplomata-fondorkodás.

A ni sorsunk, a mi jövőnk szintén 
ennek a mérésnek az eredményétől függ. 
A nagy, a milliós tömegek világharcában 
nyom nélkül vegyülnénk el, a történelmi 
gondolat azonban, amelyet a mindenség sor
sát intéző kéz reánk bízott, a hűség és az

T ö r t é n e l e m .

Ű ma cg? szörnyű, rém es tűzijáték,
S oha nem látott, őrült küzdelem.
S zázezrek  kínja, vérbefitlladása,
MtillióU könnve: — c* ma a jelen.

R ajók süliednek, népek tönkremennek,
G yász leng a földön, gyász a tengeren.
3tla az t mondjuk, hogy milliók csatája,
Rolttap úgy hívjuk, hogy történelem.

Varságh János.

f í.  viszontlátás.
Évek óta úgy éltek egymás mellett a házas

társak. mint két idegen ember.
Miért ?
Tulajdonképpen m ár egyikük sem tudott 

ró la pontosan számot adni. Ez az elhidegülés 
lassan, fokozatosan köszöntőit be, anélkül, hogy 
eleinte észrevették volna. A férjnek megvoltak a 
sa já t érdekei, a hivatása, a barátai, a szórakozása, 
a klubja, az asszonynak szintén. Ami őket üssze-

! tartotta volna, a gyermekük, néhány hetes ko
rában meghalt. így azután olyan házaséletet éltek, 
amely csak külsőleg volt az, belső kötelék nem 
erősítette meg és csak rabjai voltak a házasságnak.

A szivükben nagy ür tátongott. De ez az 
üresség gyötörte őkel ^és ez a szenvedés titkos 
vágyakat szült bennük, hogy egymástól meg
szabaduljanak.

Mert az volt a csodálatos az ő viszonyukban, 
hogy azt hitték, ha m ár szeretni nem tudják, 

i gyűlölniük kell egymást.
Ez a gyűlölet napról-napra keményebbé 

telte azt a kérgei, amely szívüket boritolta. A 
szivük még melegen vert, de nem akarták meg
hallani. így lettek aztán zárkózottakká egymással 
szemben. És nem volt olyan rossz, amit az egyik 
a másiknak ne kívánt volna!

Ekkor jött közbe váratlanul az a nagy ese
mény, amely minden emberrel éreztette valami
képp a befolyását: a háború.

Anélkül, hogy bevallották volna, megrettentek, 
m ert végre beteljesedeit, amit már oly régen 
kívántak: megszabadultak egymástól.

A férfi mozgósítási parancsot kapott, be 
kellett vonulnia ezredéhez.

— Vájjon örüljek-e ennek? — kérdezte ön
magát a férfi. Es egyáltalában nem tudott rá 
olyan könnyen válaszolni, mint hitte. Mert amilyen

örömmel állott a haza védelmére, épp oly kelle
metlenül vegyült ürömébe a megbánás, a  bűnösség 
érzése.

Szeretett volna sok-sok, szeretettel teljes, 
meleg szót mondani a feleségének. De elnyom ta 'a 
vágyat. Álszégyenből és dacból elnyomta, mert 
úgy gondol: a. hogy az asszony az, akinek az első 
lépést meg kell tennie. Az asszonynak, aki löszén 
nem tudhatta, hogy látja-e még valaha az éleiben 
a férjét.

Az asszony lelkében hasonló érzelmek vihar
zónák.

És imgkérdezle önmagától, vájjon az elmúlt 
években szólt-e hozzá csak egyetlen jó  szól is?

_ N en! — fslelte rá nyomban h lelkében
rejtőzködő) gyűlölet

— De ha elesik ? — aggodalmaskodott jobb 
érzése.

— Számodra m ár úgyis rég meghalt, — 
válaszolta ismét a gyűlölet. — Vagyis, helyeseb
ben, te haltul meg; már rég az ő számára!

És igy törtért, hogy hidegen búcsúzlak el 
és nyugalmai, egykedvűséget színlelt mind a kettő, 
inig belül kiabált, zokogott a lelkűk.

Az elvi.lást követő hetekben nagy változás 
állott be az asszony lelkében.

Most egyedül volt és ilyenkor az. embernek 
van ideje elmélkedni.
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A csecsemő elválasztása gyakran igen 
sut nehézséggel jár és éppen ezért az anyának 
un >gen ajánlható, hogy kis gyermekének az el
v i "ztás kezdetén szopóllvegben naponta egyszer, 
cs I is vízzel felforralva, egy kis Nestlé-lisztéi 
,n ison. Lassanként aztán két, három, sót több 
il> Hkezést is adhat, mire az elválasztás minden 

, v.ség nélkül megtörténik, a gyermek szépen 
, .,|ik és gyönyörűen gyarapszik. Prébadobozokal 

j i ',  liánul küld a Henri Nestlé-cég, Wien, 1., Biber- 
tftri sse 44. e. ____

NY1LTTÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős .

Nyilatkozat.
Én. alulírott, kijelentem, hogy Dobrovszky 

De, ső dr. urat szeptember 26-án, éjjel, a * Bristol* - 
kávéházban nagyon súlyosan megsértetiem.

Midőn e sajnálatos tény miatt bensőmben 
is t. legnagyobb megbánást érzem, nagyon kérem 
: I oktor urat, hogy ezekért a sértésekéi t nekem 
bot sásson meg s a magam részéről pedig a lég
ié.' :>~ebb bocsánatát kérem.

Selmecbánya, 1915. október 1-én.

K le in  L a jo s .

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

ÍIIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
7 132/1915. vt. szám.

vényhatósági bizoltsági tagjainak névjegyzékéi ki
igazítva, a névjegyzékbe a következőket vette lel:

S E L M E C B Á N Y A !  H l  K L A P

1. Hogéczi Nagy Andor
2. Joergos Ágost . . ■
3. Fodor László dr. . .
4. Grillusz Emil. • • •
5. Vadas Jenő. . . . .
6. Ernst Zsiginond. : .
7. Sobó Jenő.............
8. Kapp Jakab dr.. . •
9. Scholle Itóbert . . . 

tO. Dukász Gyula . . . 
11. Beneze Gergely . . .

4270'66 K. 
2183 22 
20(>0 48 
201998 
1990 —
1799 7.1
1766 — 
1647•öl 
1638*50 
1580'16 
1512*

kétszeresen

egyszeresen
kélszeresen

egyszeresen
kétszeresen

12. Kachelmann Farkas. . . -
»

14. Kachelmann Viktor dr. . . . 1448*24 »
15. Fekete Lajos.................... *
16. Engel Zsigmond............. . 132814 » egyszeresen
17 Káhlich Károly................. . 1241 62 > kétszeresen
J8. Bolemun Géza . . . . . . 1218 81 •
19. Láng Károly................. . . 1146-82 « »
20. Krippel Móric................. . . 1014 84 >
21. Csermely István . . . . 977 40 i *
22. Szentistványi Gyula. . . 977 40 ’* *
23 Weisz Adolf................. . . 853*20 •1 egyszeresen
24. Dr. Sós A ntal............. . . 853*20 >. kétszeresen
25 Finkelstein Alajos . . 797 -41 ■. egyszeresen
26. Barlai Béla dr................ . . 739 80 >. kétszeresen
27. l’lochmann Emil . . . . . . 73846 i
28 Fischer S a m u ............. . . 702-
29. Balás Hugó dr................ . . 701*80
30. Szever Pál.................... . . 67784
31. Csányi O lló ................. . . 671-89 » egyszeresen
32. Dutkó János................. . . 666 36 » kétszeresen
számított egyenes állami adójuk alapján.

P ó tta g o k :
1. Un sár Kálmán dr................................... . . 648- K
2. Goldfusz Mihály.............
3. Réz Géza........................

. . 639-88 » 

. . 637 20 »
•4. Jankó Sándor................ . . 637 20 »

6. Zólomy Imre...............................................61/ /6 »
7. Hornyacsek István..................................... 60P81 »
8. Fekete Zoltán...............................................  603 81 »
számított egyenes állami adójuk alapján.

A névjegyzék a városi főjegyző hivatalos 
helyiségében (Városháza, 11. em. 9. sz.) van köz
szemlére kitéve s a  névjegyzék ellen folyó évi 
október hó l-tő l számított 15 nap p,lati az állandó 
bírálót álasztmánvlioz felebbezés"°: van linlvn

Pályázati hirdetmény
Seltnec- és Bélabánya tj. sz. kir. bánya- 

,árosnál részint elhalálozás, részint lemondás 
oly tán megüresedvén I alszám vevői. 2 számi iszti 

t s 1 számvevőségi irnoki állás, ez állások betöl
tése végett a város törvényhatósági bizottsági 
közgyűlésének I é. 170. sz. a. határozata folytán 
pályázatot hirdetek.

Az alszámvevői állás a \ .  fizetési osztály, a 
számtiszti és a számvevőségi irnoki állások a XI. 
fizetési osztály szerinti javadalmazással vannak 
rendszeresítve.

A pályázók, az általános feltételeken kívül, 
az 1883: I. l.-c.-ben előirt képzettségüket, egészségi 

apó lukat s egyéb viszonyaikat, közszolgálatban 
nem állók pedig erkölcsi maga viseletűket is iga
zolni tartoznak.

Kellő képesítésű pályázók hiányában a szám- 
tiszti állások évi 1000 (: ezer.) korona segély díjas 
gyakornoki állással pótoltatnak, az államszámviteli 
vizsgálat utólagos letételének feltétele mellett.

A kellően felszerelt s a város törvényhatósági 
bizottságához cimzendő pályázati kérvények a 
város polgármesteréhez folyó évi október S í-é iy  
terjeszlendök be.

Az állások a f. é. november havában tar
tandó törvényhatósági bizoltsági közgyűlésen töl
tetnek be és azonnal elfoglalandók.

Selmecbányán, 1915. szeptember 23-án.

Horváth Kálmán,
kir. tan., polgármester.

7752 1916. vt. sz.

Hirdetmény.
Tudatom a város közönségével, hogy az iga

zolóválasztmánynak folyó évi szeptember hó 11-én 
megtartott ülése, a város legtöbb adót fizető lür-

Selmecbánya, 191,5. szeptember hó 24-én.

H orváth Kálmán,
kir. tan., polgármester.

105443 V-a 1915. M. kir. belügyminiszter.

Rendelet.
Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóság 

első tisztviselőjének.
A sebesült és beteg katonák látogatása cél

jából a magyar kir. államvasutakon engedélyezett 
50 0 0-os mencldijkedvezmény tárgyában 17604 
1915. eln. sz. a. kell rendeletem kapcsán tudomásul 
és további megfelelő eljárás végett értesítem, hogy 
hasonló kedvezményi engedélyezett a sebesült és 
beteg katonákat látogató családtagok részére a 
cs. kir. szab. déli vaspályatársaság is. azonban e 
menetkedvezmény elnyerésére a délivasút csak 
oly igazolványokat ismer el érvényeseknek, ame
lyeket: 1. Budapest székesfőváros területén a ke
rületi elöljáróságok vagy a budapesti in. kir. 
államrendőrség kerületi kapitányságai, 2. törvény- 
hatósági jogú s rendezett tanácsú városokban a 
városi polgármesteri hivatal, 3. kis- és nagy
községekben pedig a községi elöljáróság (:biró, 
vagy jegyző:) állított ki és emellett az illetékes 
járási főszolgabírói hivatal is láltamozoll. Szük
ségesnek tartom az igazolvány! kiállító hatóságok 
figyelmét nyomatékosan felhívni arra, hogy, mivel 
a déli vaspályatársaság vonalaira nézve megálla
pított fenti határozmányok a in. kir. államvasulakra 
nézve fennállóktól eltérnek, a hatóságok esetleges 
elnézése az utazóközönség felesleges zaklatásával 
járhat abban az esetben, ha pl. a községi elöl
járóság kiállította igazolvány nincs a járási fő
szolgabíró látlamozásával ellátva, vagy pedig, ha 
az igazolványt a városokban nem a  polgármesteri, 
hanem a rendőrkapitányi hivatal állítja ki. A 
közönség tehát nem megfelelően kiállított igazol-

fti* 3.

vány birtokában kellemetlenségeknek le iAtéve 
és kedvezményes menetjegyekhez ily . kben 
nein juthat, mert kiszolgáltatásukat 
közegek, az igazolványok szabálytalai ág. M1jall 
kénytelenek lesznek megtagadni. Feli: .-n, .z ()k.’ 
ból Polgármester ural, intézkedjék. In déli- 
vasútra nézve érvényes igazolványok a i khez 
képest tnegfelelőleg állíttassanak ki.

Budapest, 1915. szeptember 11-én.
A miniszter

H orváth Emi k

H I R D E T É S E K .

A Zsigmondy-ute t 
6 7 . s z á m ú  h á z a m b a n

h á r o m s z o b á s  f ö l d s z i n t i ! kás
nov. l-től kiadó. 

Évi  bére m indenestül d40 K

Dr*. Fodor László.

Kemény Ede
áll. vizsgázott fogtechnikus. Dr. Kai íovszky 

egyet, orvostudnrnak és fogspeeialistának 20 éven 
át volt társa, Budapestről Selm ecbányára érkezett.

a SZ TA N K A Y -fé le  ház (felső gyógyszertát) e ls i emeleltn.
Készít amerikai műfogakal a legmo-l- iT.fbb kivi

telben. fogsorokat szájpadlással é íjpadlás 
nélkül, arany- és platina hidmunká:. aranj- 
és platina koronákat a  g y ö k e r e k  e l tá 
v o l ítá s a  n é lk ü l.  Arany ( ~ i i i csalt 
(Stifl) fogakat, kaucsuk és celluloid ! sorokat 
amerikai légnyomással, rúgókkal \ y arany- 
kapcsokkal. Arany, platina, aran; nmalgam, 
ezüst, porcellán, email, opál- é- • •ment fog- 
tüinéseket (Plombák). Fog*- és tőgtöhúzás, 
valam int fogtisz.titás a legújabb módszer 
szerin t, érzék telenitéssel, teljesen fájdalom 
nélkül. Törölt, rossz és hasznaiba' lan fog
sorok javítása és ujjáátdolgozá-a. Szolid, mér
sékelt á rak ! M unkám ért jó tá llás  vállalok!

Található e g é s z  napin át (vasár- é s  ünnepnap is).
S lé p  és jó  m u n k á é it  n a g y  a ra n y é re m m e l és é rd e m k ? - -I  k it in é i .
Állandó műterem: Budapest. V II. , R á k ó c z i-u tr I. em. I

Orvosok mint kililnő. kö
högés elleni szert ajánl

ják a
K AISER
mell-karamelláit a három Imiinl.
Millió ember használja a

rekedtség, katarus, elnyúl- I 
kásodás. hörghurut, fájós 
nyak, valamint meghűlés 

elkerülése ellen.
6100 közj. hitel, orvosi és I 
magánosok bizonyítványai ; 
a biztos eredményt igazol 
ják. Igen egészséges és jóizii 
honhonok. Csomagban 20 
és 40 lill. Dobozban 60 I' 
Kapható: Márkus M. cuk 
rászdájában, Mikovén.v 
A. és Margótsy J. örö 
kösti gyógytáraihan Se! 
m e c b á n y á n . Walko.I 
K. és Szentistványi A 

G ttln icb á n y á n .

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1AIÍ>.
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M E C J E L E N  MINDEN VASÁRNA P.

HelyiinUet múltúnk, világ-történelmi kül
detésünk, a közműveltségről alkotott s a 
nép lelkében élő felfogásunk, melynek tar
talmát az emberség szóval jelölhetjük, a 
középeurópai szövetségben, a németek mel
lett jelölte ki.

Nem a véletlen müve ez. Nem magya
rázható a szövetségi hűség erényével sem, 
mely épúgy hozzátartozik valamely nemzet 
erkölcsi egyéniségéhez, mint a levegő a 
ermészeti élethez. A német-magyar szövet

ség, mint ennek a hatalmas mérkőzésnek 
úttörője és eszköze, a két faj világtörté
nelmi küldetésének a rokonságából szüle 

•tt s új dolognak sem mondható. Kossuth, 
a haza védelméről mondott beszédében, sas
szemmel meglátta s mesteri kézzel megraj
zolta fajunk európai helyzetét. Elítélte az 
önző Angliát, mely minden szabadságtörek
vést csak addig vesz szárnyai alá, míg a 
saját érdekével megegyezik, megtagadta a 
francia rokonszenv politikai értékét, egy- 
íttal azonban nyíltan kimondotta. hogy a

szabad magyar nemzet, a szabad német 
nemzettel szövetségben, van hivatva őrt 
állani Európa békéje és szabadsága fölött.

Régibb adatokra nem kell hivatkoz
nunk. A magyar függetlenségi eszme leg
nagyobb képviselője, midőn a szent fele
lősség egész terhét vállán viselte, ezt a 
szövetséget tartotta a nemzet történelmi hiva
tásához méltónak és a jövendő zálogának. 
S a magyarság megértette küldetése hívó 
szavát s tétovázás'nélkül követte. Ugyanaz 
a lélek lángol a líadsorokban, mint itthon 
a sajtóban, a műhelyekben, a szántófölde
ken és a sebesült harcosok födele alatt. 
Wégente véres kardot hordoztak körül a 
hazában, ha a nemzet létét fenyegető vész 
jelent meg a határon. A mai világválság 
rendkívüli jelentőségét a nemzet véres kard 
nélkül is átérezte. A világkormányzó Lélek 
leheleté minden szívet megérintett. Felrázta 
dermedt szunnyadásából a közömböst, át
ló >s részvétlenségéből az önzőt, a bátorság 
és bizalom érzését öntötte a csiiggcdőkbe 
s az önfeláldozás felmagasztosult készségé
vel ihletett hősökké avatta azokat is, akik
nek az izgalom és válság nélküli, elegyen

getett medrtt élet volt dédelgetett álmuk. 
Mindnyájunkat megtanított arra az igaz
ságra, hogy minden bűnre van megbocsá
tás, van felidés, azt a vétket azonban, 
amivel a jövőnk és Önmagunk ellen vétet
tünk, nem tehetjük jóvá soha. Mert a nem
zetek mindig súlyosabban érzik a történe
lem sújtó karját, ha azt a törvényt és hiva
tást, amelyre küldettek, elárulták.

A háborút nem anyagi hatalom, hanem 
az erkölcsi értékek súlya dönti el. Az anyagi 
hatalomnak lehetnek pillanatnyi sikerei, az 
igazi győzelmet azonban a történelem géniusza 
annak a félnek juttatja, mely több eszmei 
célt, nagyobb erkölcsi erőt, az isteni örök 
akaratból többet képvisel. Az isteni akarat
tal való közösség érzése olyan hatalom, 
amellyel szemben meddő kísérletté zsugo
rodik minden: kincsgarmada, hadseregek 
özöne, diplomata-fondorkodás.

A mi sorsunk, a mi jövőnk szintén 
ennek a mérésnek az eredményétől függ. 
A nagy, a milliós tömegek világharcában 
nyom nélkül vegyülnénk cl, a történelmi 
gondolat azonban, amelyet a mindenség sor
sát intéző kéz reánk bízott, a hűség és az

Történelem.
a  ma egy szörnyű, rémes tűzifáiéit,
S oha nem látott, őrült küzdelem. 
S zázezrek  kínja, vérbefulladása.
.“Milliók könnye: — ez ma a jelen.

R ajók sülyednek. népek tönkremennek, 
G yász leng a földön, gyász a tengeren, 
.ma azt mondjuk, hoflY milliók csatája, 
R olnap úgy hívjuk, h^gy történelem.

Varságh János.

K  viszontlátás.
Évek óla úgy éllek egymás melleit a házas- 

irsak, m int két idegen ember.
M iért?
Tulajdonképpen már egyikük sem tudott 

la pontosan számol adni. Kz az elhidegülés 
•is.san, fokozatosan köszöntött be. anélkül, hogy 
lointe észrevették volna. A férjnek megvoltak a 
íját érdekei, a hivatása, a barátai a szórakozása, 

klubja, az asszonynak szintén. Ami őket össze

tartotta volna, a gyermekek, néhány hetes ko
rában meghall. így azután olyan liázaséletet éltek, 
amely csak külsőleg volt az, belső kötelék nem 
erősítette meg és csak rabjai voltak a házasságnak.

A szivükben nagy űr tátongott. De ez az
ir<...... syülörle őket ;és ez a szenvedés titkos
vágyakat szült bennük, hogy egymástól meg
szabaduljanak.

Mért az volt a csodálatos az ő viszonyukban, 
hogy azt hitték, ha már szeretni nem tudják, 
gyűlölniük kell egymást.

Kz a gyűlölet napról-napra keményebbé 
telte azt a kérget, amely szívüket borította. A 
szivük melegen vert, do nem akarták meg
hallani. így leltek aztán irtózottakká egymással 
szemben. És nem volt olyan rossz, amit az egyik 
;i másiknak no kívánt .nlna!

Ekkor ion közbe vá .ciánul az a nagy eae- 
móny. amely minden emberrel éreztette ' ‘'kuni
képp a befolyását: a háború.

Anélkül, hogy bevallották volna, megrettenlek, 
mert végre beleljesedeit, amit már oly régen 
kívántak: megszabadultak egymástól.

A férfi mozgósítási parancsot kapuit, be 
kellett vonulnia ezredéhez.

— Vájjon örüljek-e ennék? — kérdeni, ön
magát a férfi. íis egyáltalában nem tudott rá 
olyan könnyen válaszolni, mint hitle. Mel l amilyen

örömmel állott a haza védelmére, épp oly kelle
metlenül vegyült örömébe a megbánás, a  bűnösség 
érzése.

Szeretett volna sok-sok, szeretettel teljes, 
meleg szót mondani a feleségének. De elnyomta ;: 
vágyat. Álszégyenből és dacból elnyomta, mert 
úgy gondolta, hogy az asszony az, akinek az első 
lépést meg kell tennie. Az asszonynak, aki löszén 
nem tudhatta, hogy látja-e még valaha az éleiben 
a férjét.

Az asszony lelkében hasonló érzelmek vihar
zónák;

És megkérdezte önmagától, vájjon az elmúlt 
években szólt-e hozzá csak egyetlen jó szót is?

— Nem! — felelte rá nyomban a lelkében 
I rejtőzködő gyűlölet.

— De ha elesik? — aggodalmaskodóit jobb 
érzése.

— Számodra már úgyis rég meghalt, — 
válaszolta ismét a gyűlölet. — Vagyis, helyeseb
ben, le haltál meg már rég az ő számára!

És igy történt, hogy hidegen búcsúzlak el 
és nyugalmat, egykedvűséget színlelt mind a keltő, 
inig belül kiabált, zokogott a lelkűk.

Az elválást követő hetekben nagy változás 
állott be az asszony lelkében.

Most egyedül volt és ilyenkor az embernek 
van ideje elmélkedni.



Un megtanulás, amellyel ennek a gondolat
nak az ügyét vészbeii-viharhan .szolgáljuk, 
kicsiny nemzetünket is tényezővé avatta.

A természeti világ rendje szerint semmi
sem cnyészhetik vl addig, míg célja van, 
míg megtalálja helyét és rendeltetését. 
I 'gyanennek a törvénynek az uralmát érez
zük az erkölcsi világban is. Nem merül
hetnek enyészetbe kicsiny népek sem, amig 
;i történelem örökkévaló céljait szolgálják. 
Megpróbáltatásaikban, vergődéseikben nem 
bukhatnak el. mert céljuktól, küldetéseik
től folyton új erőt kapnak. A történelem 
megtanított bennünket hinni nemzetünk örök
kévaló céljában és küldetésében; azabüseg, 
az a hősiesség pedig amellyel ebben a világ
válságban küldetése mellett megállt, meg
tanít bízni nemzetünk jövőjében, egyre fé
nyesebb. egyre hatalmasabb ívelésű törté
nelmi útjában.

A lest m űveltsége.
Nemcsak a léleknek s a szellemnek van 

műveltsége, hanem a testnek is. Vannak emberek, 
akiknek nagy a lelkierejük, nagy az eszük, még
sem művelt emberek, mert nem fejlesztették, 
nevelték magukat rendszeresen. Megbízhatatlanok, 
néha nagyon jók és nagyon okosak, máskor rosz- 
szak es oktalanok. Nincs meg bennük a jellem 
legszebb vonása, a megbízhatóság. Ugyanígy állunk 
a lesi műveltségével is. Vannak nagyerejű embe
rek, izmosak, szélesvállúak, akik sokszor a leg
kisebb munkától is irtóznak, máskor meg, mivel 
hatalmas erejük nem fér meg a bőrükben, min
den komoly ok nélkül bámulatos erőfeszítést vé
geznek — virtusból. Az ilyen lestierő megbizha- 
tatlan, műveletlen, kélesérlékű. különösen ha el
gondoljuk, hogy a testének gondozásával nem tö
rődd, virluskodó; rendszertelen életű emberek 
szervezete váratlan zavaroknak van kitéve s ezek

Az élete úgy állt előtte, mint a nyílott 
könyv. Lapozgathatott benne és összeadhatta mind
ama rosszat, amiben férjétől része volt. Es aztán 
összekeresgélte mindazt a jót. amiben ő a fértél 
részesítette. De íme, nagy csodálatára, nem talált 
semmit. Bármennyire keresgélt is. És megijedi, 
meri belátta, hogy minden telt, amely nem jó 
szükségszerűen rossz kellett, hogy legyen. Ebből 
azt következtethette csupán, hogy sok rosszal te
hetett az urának.

És egyszerre egész más világításban lünl tel 
előtte az élete. Ha az élele olyan üres, szereldei 
nélkülöző volt. annak az volt az oka, hogy ő ma
ga nem tudta szeretettel betölteni. Eszébe jutott 
az a sok ezer un d és alkalom, mikor férjét ma
gához láncolhatta volna és amiket elszalasztott. 
Némán jártak-kel lek egymás mellett éveken át, 
mint két ember, akik szándékosan félreértik egy
mást. De mi lesz. ha a férje meghal és magával 
viszi a sírba ezt a félreértést?

Egyszerre nagy aggodalom töltötte el és ez 
az aggodalom, amelyet érte szenvedett, nem volt 
más, mint a szerelem kifejezése, amely tehát még
sem halt ki belőle. Es ez határtalan boldogtalan
ságában is oly boldoggá lelte.

A szivében nem volt már űr, ellenkezőleg: 
bőség volt benne: a szerelemből. Mert amit az 
ember rossz napjaiban elmulasztott, jó napjaiban 
ezerszeresen akarja helyrehozni.

a zavarok, szervezeti gyengeségek bárm ikor koc
kára tehetik a lest sikereit. Hasonlít az ilyen 
szervezet a kovácsmííbejyjiez, amelynek tüze és 
vasa van bőven, de hibás a fujtalója.

Mi még meglehetősen távol állunk a test 
kuli lírájának tiszta felfogásától. Oly módon törő
dünk a testünkkel, hogy inkább áriunk, mint 
használunk neki; nem gyűjtjük, hanem bám ullal- 
juk és pocsékoljuk az erőnket s ahelyett, hogy 
rendszeres munkára képességre nevolnők, szeszé
lyessé és megbízhatatlanná tesszük a fiziku
munkat.

Pedig itt. a lesi gondos nevelésénél és ápo
lásánál kezdődik minden kultúra. Amely nemzet 
fiai takarékoskodnak az ürükbehagyolt teslierővel 
s azon igyekeznek, hogy fejlesszék és erősítsék 
a test örökségét, az a nemzet könnyen és sike
resen végzi minden munkáját, olt van ember 
mindenféle munkára, a munka tempója minden 
vonalon élénk és lüktető; zavarok, hiányok nem 
rázkód látják meg, tud harcolni és tud nélkülözni.

A rendezett, beosztott lesliélet előfeltétele a 
rendes lelki és szellemi életnek. Ha a lestiéletünk 
rendszertelen, rendszertelen és bizonytalan a lelki- 
életünk is és minden szellemi munkánk. Szinte hi
hetetlen, hogy családjaink túlnyomó része egyálta
lán nem törődik azzal, hogy a gyermekek rendsze
resen gondozzák és fejlesszék lestierejüket és ügyes
ségüket. Műveltségnek tartják, ha gyerek latinul tud 
idézni frázisokat s ha könnyedén tud csevegni, 
uzsonnák és bálok alkalmával, minden haszonla 
lanságról, de azt nem tartják erénynek, hogy a 
gyerek teste ruganyos, ügyes, friss és hajlékony 
legyen. Még idegen gondolat előliünk, hogy a test 
is lehel ötletes, annak is van tudáskincse, am e
lyet a gyakorlás, sportolás révén folyton gazdagít
hat. Minden új mozdulat, amit a kezünk, derekunk, 
lábunk, nyakunk szerez, a lestünk műveltségét 
gazdagítja. Az ilyen müveit testben az erő köny- 
nyedséggel párosul, a mozdulatok gyüngédek, bá
josak; a saját erejében és ügyességében bízó em
ber nem durva senkivel, önérzetes és udvarias, 
nem fél és nem erőszakoskodik, nyugodt, harmo
nikus és fölényes.

Ha gyermekkorunktól kezdve megszokjuk a 
testünk kímélését, gondozását és fejlesztéséi, a 
szellemi munkát is könnyen bírjuk. Főiskolai hall
gatóink nagyrésze éjszakázással, kávéházi lármá-
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És levelet írt a férjének a harctérre.
— Kérlek, bocsáss meg, — írta, m ert sze- 

i rellek!
Sokáig nem kapott bírt.
Egy napon mégis jö tt levél és bár a címzés 

egészen ismeretlen kéz írását viselte magán, mé
gis tudta, megérezte, hogy a tartalm a csak a 
férjéről szólhat.

Dobogó szívvel tépte fel. Sokáig tarto tt, míg 
el tudta olvasni, mert a belük vad láncol járlak 
a szeme előtt. És amikor végére ért, leroskadt 
egy székbe és zokogott.

— A férje súlyosan megsebesülve feküdi 
egy hadikórházban. Haladéktalanul elindúll a 
messzi útra és még később is rejtély maradt o- 
lőlte, hogy bírta el a hosszú utazást. Végre azon
ban olt volt az idegen városban és olt állt az 
orvos előtt, aki férjét kezelte.

— Mondja meg az igazat, doktor úr, meg 
kell halnia?

Az orvos egyideig némán nézett rá.
— Nem, a legnagyobb veszélyen túl va

gyunk.
Az asszony fellélegzett.
— De veszélyes volt, ugy-e?
Az orvos bólintott.
— Bizony, nem volt oka nevelni!
És aztán az ágya mellett állt. Alig ismert 

rá. Az arca becseit, sápadt volt, a szeme mélyen

val tölti ideje javarészét s mivel nem sz.>; 
a rendszeres íesliélelel. nem képes ne ; u
rendszeres szellemi munkát és szabályos pi: ,. ,t 
Svungból tanul, fulánkan, tlühvel habzsolja ;t ,| 
aztán hirtelen elfárad, megcsömörlik a köm. 
tői s bosszú ideig renyhéskodik és lébásk. i,|; 
amíg megint visszakapja szellemi érdeklődé 1

Egészségűden állapot ez, főleg mert i ,.,i- 
nos tünet — s az oka: a lest kultúrája iránti 
közöny. Nálunk, különösen vidéken, a sp.-i Jlz 
úszás, a tenniszezés, a vívás, még inkább 'ár- 
saséletbez tartozik, az udvarláshoz és cseveg ,./ 
mint a test műveltségéhez.

Azoknak közreműködésére van ill szú 
akik az általános nemzeti feladatok meg. hl ín 
dolgoznak, a közigazgatás országos helyis . . 
nek kell az irányítást s a  maguktól jelent,,. x.ő 
törekvések elősegítéséi kezükbe venniük A ij- 
erü gondozását nem szabad az egyes . - ; ^
felfogására és szeszélyére bízni. Igen sokai . ,,-t 
— és sokat árthat — a községek vezetésé . Ez 
létesíthet magától sportinlézményckel, . ne , 
céltudatos vezetés mellett, rászoktatják a fiai 
got a testierő és tisztaság erkölcsös szc: et. téi-g 
s a  községek vezetőin múlik igen sokszor hogy 
létesülhelnek-e olyan icstnevelőinlézménvck ame
lyeket egyes jószellemű családok kezdene nyoz- 
nek. Rendszerint a község vezetőségéhez t. idúl
nak támogatásért, telekéri, felszerelésért, pmpn- 
gandáért s bizony sokhelyt a vezetőség rém, Ínsé
gén, szűk gondolkodásán, közönyén múlik, hegy 
a terv nem sikerül.

A községeknek a főváros példáját kell 
követniük. A főváros m ár teljes öntudattal illőit 
ennek a parancsoló nemzeti ügynek szolgálatába. 
Telket, szervezetei, mozgótokét és állandó liemi- 
tőkét: külön testnevelési tanácsol áldoz az [alá
nos testi műveltség céljaira.

Ennek a felfogásnak, odaadásnak és áh!., atra 
készségnek kell általánossá válnia az . i _1 an. 
Darwin, a nagy természettudós mondta, hogy 
amikor egy nemzet testifejlődésének csúesp. iára 
ér. akkor áll legmagasabban morális erő i, öle
iében is.

Minden egyes községnek közre keli 'n a. 
hogy a magyarság a testi fejlődésnek ezt a kul- 
lúrális csúcspontját elérje.

H. A.

Itt lő. októl.. i

bent feküdt üregeiben. Még nagy láza v és 
nem tudta, hogy ő áll mellette.

— Ili maradhatok ápolni? — kérd*• az 
asszony.

— Igen, — mondták végre
Az asszony boldogan mosolygott, a -  sült 

fölé hajolt és megsimogatta kezét.
— üli, akkor én majd talpraállító' — 

mondotta magának. — Nekem sikerülni l< kell, 
hogy sikerüljön 1 Én a felesége vagyok!

Es gyengédén homlokon csókolta ujU Meg
talált férjél.

A sebesült, amikor először té rt lelje- esz
méletre és felnyitotta á  szemét, azt hitte, ál' dik.

Meg törül le a szeméi.
— Te vagy ill?  — kérdezte felesé. aki 

az ágya szélén ült.
— Igen én vagyok. Örülsz neki?
A sebesült zavartan mosolygott.
— Igen, — felélte ragyogó szemmel
Az asszony föléje hajolt.
— Megkaptad a levelemet, am it u h . ire 

küldtem utánad?
A férfi mélyen elpirult.
— Igen - válaszolta halkan.
— És megbocsátottál?
A férfi magához vonta az asszonyt • J'  

csókolta az ajkát.
— Igen, m ert le is megbocsátottál!
És boldogan hallgattak mindketten
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Színház.

A színház iránt az olmult héten csekély érdeklő
dés mutatkozott. Kétségtelen, hogy az üres 
hazak egyik okát elsősorban a darabok meg
ismétlődő előadásában kell keresnünk. Mert 
bár Selmecbányának meglehetősen nagy kö
zönsége van, melytől a színészei pártolását 

elvárhatnék, mégis, a mai háborús és 
drágasági viszonyok között, nem lehel köve
telni, hogy ugyanaz a közönség egy darabol 
többször is megnézzen. Az új darabok még 
csak megtöltik a termel, de az ismétlődők, 
még a nagyobb értékű Lyon Lea is, szánal
m asan kicsiny közönséget vonzottak a szín
házba. Pedig színészeink törekvése, hogy a 
közönség kívánalmait minden tekintetben ki
elégítsék, szemmelláthaló. Játékuk javul, folyé
konyabbá, simábbá válik, lassanként össze
szoknak, a súgónak túlságosan hangosan meg
nyilvánuló buzgóságát is mérséklik s egyre 
több gondot fordítanak az alakításra.

Mull szombaton Kálmán Imre dallamos zenéjű s 
rövid idő alatt nagy népszerűségre kapott 
operettje, a Z suzsi k isasszony  kerüli színre. 
A darab cselek vénye igen egyszerű; csupán 
akörül forog, hogy a bürgözdi póstamesler 
leánya, a szép Zsuzsika, két rajongó imádója 
közül a világhírű tenorislál részesíti előny
ben és megszökik vele. De a nyegle, hiú mű
vész ostobaságai következtében hamar kijó
zanodik nagyravágyó álmaiból s szép-szeré
nyen visszatér a szerelmes szerkesztő hűsé
ges karjaiba. Voltaképpen két operettből áll: 
egy regényesből és egy paródiából s amint 
a  pósláslányka szíve hajlamával hol az egyik, 
hol a másik szerelmesét tünteti ki, úgy vál
takozik az operett alaphangja is, az érzelmes , 
romantikából a merész paródiába csapva át.
A címszerepei, teljes megértéssel, a helyze
tekhez illő alakítással Balázs Rózsi játszotta. 
Eleinte mintha kissé bizonytalan lett volna, 
de később, mikor az ismételten felzúgó tap
sokon felbátorodva, belemelegedetl szerepébe, 
kedvesen és vonzóan játszott. Igen szépen s 
nagy hatással énekelt a nyegle tenorisla sze
repében Varga Feri is. Játékának torzító 
különössége élénk hatást kellett. A szerelmes 
szerkesztőt, sok bensőséggel, Sá fár Sándor  
alakította. A szerkesztőjéhez hű riporter ha- 
lásos szerepe Marosi Sándornak  jutott, ki- ! 
nek biztos já tékát jóízű saz  ízlés halárain belül 
mozgó komikum] fűszerezte. Kedves és de- 
rűtkeltő volt az öreg póslamester és tűzoltó
parancsnok szerepében Tiniár, a konzul fele
ségét pedig Komor Em m a  alakította nagy 
sikerrel.

A vasárnap délután a kabarét, este Zsuzsi k is
asszonyt, hétfőn a Jó  éjt, M uki! c. bohózatot, 
kedden L y o n  Leríl ismételte meg a társulat.

Szerdán, K övessy Albert igazgató fellépésével, A 
p a p a  kedvence c. énekes bohózat került sorra.
A darab szerzői osztrákok ugyan, de a szín
hely, az alakok, a szerkezet, sőt még a da
rab levegője is ízig-vérig francia. Ügyes bo- 
nyodalmú, elmés dialógú, biztosan felépített 
bohózat, mely közeljár már a vígjátékhoz, 
m ert a  szerzők az ölletesség és a mulatlalás 
kedvéért nem kalandoztak el a képtelenségek 
világába. Van benne finomabb paródia, meg
lepő fordulatosság, a világváros és az elma
radt vidék örökös ellentéte s az egyes ala
kok jellemzése is élelteljes. Kövessy, aki a 
párisi csibészleánynak udvarolgaló öreg köz
jegyző szerepéi adta. rendkívül hatásosan és 
em ellett finoman és könnyedén játszott. Ne
mesen átgondolt, művészi játékával való

sággal elragadta a közönségei s mesteri 
alakításával méltán rászolgált arra a sok 
tapsra, amelyben a közönség részesítette. 
Komor Emma egy rendkívül naiv vidéki 
asszonyt játszott s a komikus szerepkör na
gyon finom és hatásos eszközeivel érzékeltette 
meg ezt az alakot. Balázs Rózsi a vidám 
és pajzán párisi nőcske szerepét adta, amely 
tökéletesen megfelelt temperamentumának. 
Lgy, az illemtan szabályait állandóan lábbal 
tipró, ördöngős női suhanc mozgott előttünk, 
telve leányos féktelenséggel, rakoncátlan szi- 
lajsággal és pajkossággal. A rendőrbiztos, a 
rendőr s a tanító aránylag kicsiny szerepei
ben pompásan alakított M arosi Sándor. Nagy 
sikere volt Tim urnak  a polgármester. Hu- 
zella Irénnek egy tilosba járó vidéki hölgy 
és Tím ár A rankának  egy helyre kis szoba
leány szerepében. A közönségnek tetszett a 
darab; a nevetés az egész este nem ült el a 
nézőtéren s a szereplőket gyakran tapsolták. 

Csütörtökön, Vargha Feri julalomjálékául, A 
cigányprím ás-1 adták. Az előadás a gyen
gébbek közé tartozott. Valami általános ked
vetlenség, Iehangollság ülte meg a színészek 
és a közönség lelkét. A taps az egyes ének
számok és küllőibb lendületű jelenetek után 
fel-felhangolt ugyan, de inkább az ismert 
daloknak és az egyes szereplők privát sze
mélyének szólt, Nagyon éreztük az operettek
nél annyira nélkülözhetetlen zenekar, a kellő 
gyakorlás, az összjáték, a táncok és az ön
tudatos, élethű alakítás hiányál. Egyes sze
replők, a társulat jobb és igyekvő erői, de
rekasan megálllák ugyan a helyüket ezen az 
estén is, de az összhatás mégis deprimáló volt. 

Pénteken, leszállított helyárakkal, isinél Zsuzsi 
kisasszony  került színre.

A többi előadásról a jövő számban.
— Közgyűlés. Selmec- és Bélabánya szab. 

kir. bányaváros törvényhatósági bizottsága októ
ber havi rendes közgyűlését, Ivánka István  fő
ispán elnüklésével, folyó hó 12-én, kedden dél
után 3 órakor fogja a városháza tanácstermében 
megtartani.

O sv a ld  p léb á n o s  ü d v ö z lé se .
Osvald F. Richávd  teplafői plébános, espe- 
restanfclügyelő, akiváló egyházi és tanügyi 
iró, a napokban töltötte be születésének 70-ik 
évfordulóját. Ebből az alkalomból felkereste 
a Selmecbányái esperesi kerületi papság, 
melynek a nevében Lifassy János kano
nok, esperes-plébános üdvözölte a lelkipász
tort, méltatta sok és nagy érdemét s fe
jezte ki kartársai jókívánságait. A kerületi 
papságon kívül számosán jelentek meg a 
kiváló pap üdvözlésére s igen sokan levél
ben, táviratban gratuláltak a nagyérdemű 
jubilánsnak.

— Uj főiskolai rendes ta n á r. Őfelsége, a 
király, magyar pénzügyminisztere előterjesztésére, 
Mihalovils János dr.-1, a Selmecbányái bányá
szati és erdészeti főiskola rendkívüli tanárát, a 
VII. fizetési osztályba másodosztályú rendes ta
nárrá nevezte ki.

— Őfelsége nevenapja. Őfelsége nevenap- 
já l Selmecbányán a Vöröskeresztegylet szükség
kórházaiban is megünnepelték. Október 3-án, 
este, a sebesült és beteg katonák a Frilz-ház nagy
termében gyülekeztek össze, hol — Őfelsége fel
díszített arcképe előtt — Zölomy Imre tb. városi 
tanácsos, erdőmesler, a Vöröskereszlegylet Sel
mecbányái választmányának a titkára magyar 
nyelven vázolta a katonák előtt a nap jelentősé
gét, utána Tündiid) Ignác dr., a kórház vezető

i főorvosa, némát és lót n,elvon szélt a kutonák- 
hoz, kik mind a kél bestédet lelkes éljenzéssel 
fogadlak. Az ünnepség m, r, a Vliiflskorosztegylei 
megvendégelte a katenáks'. Vacsorán kívül min
den egyes katona 2 s,Ivari 11) cigarettát, 2 pohár 
sítrl, 2 deci bori és feketekávéi kapott. A vacsora 
felszolgálásában A'/i/W M ym o m lm 1, lloldvei 
Adolful1, Vadas Jcníiu i is  Zdlomi/ Im r tn f  ín- 
asszonyok segédkezte aki ;nck. szíves láradozásu- 
kéri, ezúton mond hálás kije jílnelet a VílrOskoreszl- 

! egylet elnöksége.
Hősi halál. Sándor Lajos negyedéves erdő- 

inernökhallgató, cs. .is kir, Üzérzászlós, az I. oszt. 
vitézségi érem tulajdonosa. Horváth Kálmán  kir. 
tanácsos, polgármester unokaöccse, folyó évi szep
tember hó ‘26-án, t : oros:1 harctéren, gránállö- 
véslől találva, hősi naláll mii. Bajlársai Sanec 
község temetőjében helyezték örök nyugalomra.

Baum erlh Dán el hány '.mérnök, népfölkelő fő
hadnagy, régi és előkelő sch. ecbányai polgárcsalád 
sarjadéka, folyó évi szop om, er hó 26-án a zamos- 
cei magaslatokon I ősi háláit hall.

A főiskola új égés ség tan tan ára . A in. 
kir. pénzügyminiszter Balázs Márton dr. m. kir. 
bányafőorvost ideiglenesen megbízta a Selmecbá
nyái bányászati és erdészet, főiskolán az egész
ségtan előadásával

— Erdészeti kinevezé.ek. A m. kir. föld
művelésügyi miniszter lncze Manó, G yarmathy 
Mózes, Takács Miklós, Sely nessy Ferenc, Peif- 
fe r  Gyula  erdőlanácsosi cin mel és jelleggel lol- 
ruházott föerdőmérnüköket, K undrál Emil és 
Kayser Sándor  főerdőmérr.üköket erdőlanácso- 
sokká; Hollós Gyula,\Kelenu n /Fia, Zndór Béla 
lőerdőmérnöki címmel és jdleggel felruházott 
erdőmérnöküket, Capean János, E gry  Ferenc, 
Danick Géza, K akas Ödön, S  ndor Elek, Katona

| László és Lahner Károly  érdi mérnöküket föcrdö- 
j mérnökökké; Thegze László Vagács Sándor, 
: Zaf hu recski/ Nándor, Erdei/ fár.os, Jlanszm avn  

Béla, Pa/) András, Szabó Li jós. l  iy  Ede. Ko- 
\ sony József, Keiner Rezső, A driány i Pál. Frfis- 
; lök István  és B e m a rd  József segéderdöinérnö- 

küketerdöinérnökökké; Borovánszky György vég- 
I zett erdészeti főiskolai balig? tót pedig dijtahin 
1 erdőmérnükgyakornokká nevei te ki.

— Címadományozás. Őfelsége, a király, ma-
: gyár pénzügyminisztere előtör, fisz lésére, Oczirirk 
I Ede és M agyary M ihály  főmé nüköknek a bánya- 
i tanácsosi címet és jelleget adományozta.

— Katonai k itün te tés. Őfelsége, a király. 
D itrói Csibi Sándor  ö-ik gya ogcziedbeli száza-

j dósnak, Dilrói Csibi Lőrinc * >!t főiskolai tanár 
! fiának, az ellenséggel szemben tanúsítón kitűnő 
! szolgálati elismeréséül, a hada, .ítményos katonai 
| érdemkereszt 3. osztályát adományozta.

A Konzum közgyűlése. A solmec-béla- 
j bányai állami alkalmazottak í .gyaszlási szövet

kezete, Láng Aurél pénzügyi Lanácsos elnökié 
sével, folyó évi oklóbei hó 3- m tartotta ezidei 

í rendes közgyűlését. A szövetke el készpénzbevé- 
i tele az 1914 6. Uzletévben meghaladta a 600,000 

koronát. Ez a lényeges etnelke és főleg az árak 
I emelkedésének tudható be. A liszi a felesleg 2599,f>3 

K-t lett ki. Ebből az összegből 2ö 1„-ol, vagyis 
62903 K-t az üzletrészek 5 0 „ .amalozlalására, 
200 K I, a szegénysorsú szövőik zeli tagok özve
gyeinek és árváinak a segélyezésére, 200 K-t az 
ugyanezt a célt szolgáló u. n. Bt dossy-alap tőké
jének gyarapodására, 200 K-t \ idig a hadbavo- 
nullak családtagjainak segélyezésire szolgáló hely
beli városi alap javára fordít a szövetkezet. A 
fönnmaradó felesleget a jövőévi Manilára viszi ál. 
Az- igazgatóságba beválasztották IMachy Ferenc 
bányatanácsost, bányaügyi előadj l, Kaclielmann 
Károly gépgyárnál, Czeke Endre v. hánygyári igaz
gatót és Révai/ A do lf művezető Végül a vá
lasztmányt egészítették ki.
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— AdomAnyo s i  kórházaknak. A Vurós-
kereseteaylet aelmejbi.nyai „zílkségkM m m nak, 
a sebesüli !» beles k .lonák számára, az elmu t 
bélen a köveiken k adományoztak: Oiv. Holl 
I lkáimé 12 UlrülkOiöt, 17 párnál, 4 ingei, Jakőby 
Ferencné 1 kosár áln ál, N. N. 4 K-l, Sz.ankay 
F erencé  1 kosár a mát és sóskái, Beán hlemérné 
karalábéi és sárg: ré| át, Miskoyné 2 liter lejei, 
Eneel Zaigmond 2 tosir széliét, 600 cigarettát, 6 
csomag gyújtói, l ólh Arisztidné 200 cigareltál, 
Kalmár István 4 lí t, Áólo.ny lmréné kávét, Gold- 
ner Adolfné 400, Kévosi Antal 200 cigarellát.

A városi kórháznak: Rappensbergor Vilmos 
200 cigarettát, a , ért ikereszlegylet «K> cigaret
tái, 90 szivart, I hőre ó sllrl, Engel Zsigmondné 
I kosár széliéi, liorny icsek Istvánná 4 inget, 6 
alsónadrágot.

— Segítőakciö. A hadbavonult katonáink 
visszamaradt családtat iáinak a segítésére szánt 
alapba az elmúlt héten Fekete l.ajosné 10 K-l, 
iMillenovlch Ferenc és Weisz Melánia 6—5 K-l 
adományozott.

— Állami felügyelet a 11c. főgimnázium
ban. A in. kir. vallás- és közoktatásügyi minis*- « 
tér, az 1883. évi 30. t.-'i. alapján, a Selmecbányái j 
ág. liitv. ev. líceumi fí gimnáziumban az állami i 
főfelügyelet;gyakorlásá.vi.l, az 1915/6. tanévre, Jur- 
kovich Emil besztercebányai tankerületi kir. fő
igazgatót bízta meg.

— Vaskeresztes lelkész. Őfelsége, a német 
császár, Schultz Aladár dunaegyházai ev. lel
késznek, Suhajda Latjai lic főgimn. tanár sógo
rának, a Selmecbányái ic. főgimnázium volt nö
vendékének, hősi magatartása elismeréséül, az 
elsőosztályú vaskeroszte. adományozta.

Őfelsége nevei lapja. Őfelsége nevenap- 
já t az idén is a szokott kegyelettel ünnepelte meg 
Selmecbánya város közönsége. A plébánia-tem
plomban délelőtt 9 órai or tartott ünnepi isteni- 
liszleleien részlvetlek a városi tisztviselők, a kir. 
bányaigazgatóság, a járás bíróság, az adóhivatal, a 
dohánygyár tisztviselői, vJam inl, tanáraik és ta
nítóik vezetésével, a kir. ni.lh. főgimnázium és a 
városi elemi iskola növendékei. Az ünnepi misét, 
teljes papisegédleltol, Hav>rla József plébános | 
celebrálta, az egyházi zenek, r pedig, Cziczka Sán
dor karnagy vezetésével, ej;y nagyon szép, új mi
sét adott elő.

— Lelkészavatás. 6iadtrucker Gyulát, a 
Selmecbányái lic. fógimnáz um volt növendékét, 
papivizsgálatának sikefes le tétele után. szeptem
ber hó 25-én ev. lelkésszé ivalták. Az új lelki 
pásztori a békéscsabai egyhá '.hoz hívták meg segéd
lelkésznek.

— K itüntetés. Őfelsége, a király, Milhlkof
fer Károly m. kir. állatim  súti lúvalalnoknak, a 
Selmecbányái líceumi főgimnázium volt növendé
kének, a hadiforgalom terén teljesített kitűnő szol
gálatai elismeréséül, a vili zségi érem szallagján 
az arany érdemkereszlet at ományozta.

— Őszi esküdtszék, áz ipolysági kir. tör
vényszék a folyó évi októl >er hó 18-án kezdődő 
őszi ülésszakra kisorsolt isküdtek névjegyzékéi 
a napokban állította össze. Selmecbányáról, ren
des esküdteknek, Nagy Henrik kőfaragómeslert, 
Paulovics h tv á n  dr. líceum* főgimnáziumi tanárt, 
Peternák Sándor  m. kir. s :ámvizsgálót, Weiner 
Lipót kereskedőt és Zólomy Imre tb. városi taná
csost, erdőmesteri sorsolták ki.

— Rendjelvistúési ei gedély. Őfelsége, a 
király, megengedte, hogy tvehla  Gyula 16-ik 
tábori lüzérezredbeli lartalé ;os hadnagy, okleve
les középiskolai tanár, a seb lecbányai lic. főgim
názium egykori jeles növend <ke, a német császár 
Őfelségétől neki adományozo l másodosztályú vas
keresztet elfogadja és viselje.

— Erdészeti klnevezé és cím adom ányo
zás. Őfelsége, a király, a föl.,nevelésügyi magyar

miniszter előterjesztésére, Kőcsy János  minisz
teri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott fŐ- 
erdőtanácsost miniszteri tanácsossá, Szenthnrey  
Dániel, Bachö János  és Kocsanovszky József 
főerdőianácsosi címmel és jelleggel felruházott 
erdőtanácsosokat főerdőtanácsosokká nevezte ki; 
Csik Imre miniszteri tanácsosi címmel felruhá
zott főerdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi jel
leget, Zezulka János  főerdőmórnöknek pedig az 
erdőtanácsosi címet adományozta.

— Evangélikus egyházi gyűlés. A Selmec
bányái ág. h. ev. egyház, Farbaky István  mi
niszteri tanácsos, egyházi (elügyelő olnöklésével, 
folyó hó 10-én, délelőtt */* 12 órakor, a líceum 
lanácslermében presbiteri, utána pedig rendkívüli 
közgyűlést fog tartani. Tárgya: az Erzsébet-utcai 
ev. tanítói állásának a betöltése s a líceum kor
mányzó-testületébe 12 tagnak a választása

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
N yirö  Béla  iőbányabiztost, a VII. fizetési osz
tályban való meghagyásával, az oravicai bánya- 
kapitánysághoz bányakapitánnyá nevezte ki.

— Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
Mdrcz Róbertét, a Selmecbányái m. kir. bánya
igazgatóság mellé rendelt számvevőségnél alkalma
zott számtisztet, Egerbe helyezte át.

— Betöréses lopás. A Selmecbányái m. kir. 
bányahivatal a felhagyott Amália-aknán 234 kgr. 
vürüsrézsodronyt szereltetett le, azzal a céllal, 
hogy a hadvezelőségnek ajánlja föl. A sodronyt 
az András-aknán helyeztette el. Azok a bányamun
kások, Iliring Gábor és lhring János, akik a sod
ronyt leszerelték, álkulcs segítségével három ízben 
behatoltak az aknába s a drótot Selmecbányái 
orgazdáknak adogatták el. Negyedik éjjel, mikor 
a még megmaradt részt akarták elszállítani, a 
ajhegybányai csendőrörs telten érte őket. A csend
őrség jelentést lett az ügyészségnek, mely a tol
vajok s az orgazdák ellen az eljárást megindí
totta.

— Október hatodika. Október hatodikét, 
az aradi vértanúk emlékezetének napját, a tan
intézeteken kívül a város közönsége is megünne
pelte. A plébánia-templomban, délelőtt 9 órakor, 
Haverla József plébános tartott gyászistenitisz- 
teletet, melyen megjelentek a városi tisztviselők, 
a kir. kath. főgimnázium, az elemi iskolák és a 
zárda növendékei. A templomi énekkart Cziczka 
Sándor  dirigálta.

I — Közigazgatási b izottsági ülés. Selmec- 
és Bélabánya szab. kir. bányaváros közigazgatási 

| bizottsága október havi rendes ülését, Ivánka  Ist- 
| ván  főispán elnöklésével, e hó 13-án, szerdán 

reggel 9 órakor fogja a városháza tanácslermé- 
I ben megtartani.

— Halálozás. K ukula  János, másodéves 
i lanilóképzőintézeti növendék, folyó hó 1-én Sel- 
i mecbányán meghall. Múlt vasárnap, délután 4 
| órakor helyezték örök nyugalomra. Sírjánál lié- 
I vész Zoltán negyedéves növendék mondott búcsú

beszédet.
— Adomány a V öröskeresztegylet ja v á ra .

A Vörüskeresztegylet Selmecbányái választmánya 
javára a mull héten Engel Zsigmondné 30 K-t 
adományozott. A szives adományt hálásan köszöni 
a választmány elnöksége.

— Adomány. Pálka József dr. Selmecbá
nyái r. k. segédlelkész, katonai lelkész 100 K-t 
küldött Horváth K álm án  kir. tanácsos, polgár- 
mesternek a Selmecbányái r. k. elemi iskolai s 
részben a zárdái elemi iskolai tanulóknak tan
könyvekkel való ellátására.

— A bolgárok barátsága. Bolgárország 
fővárosának, Szófiának a városi tanácsa elhatá
rozta, hogy a főváros egy-egy terét berlini, bécsi 
és budapesti térnek nevezi el. ftkescnszóló tanú
bizonysága ez annak, milyen érzelemmel van irán
tunk az egész bolgár nemzet.

— Melegruhát a katonáknak, itt
hon ragyogó napsugár köszönt ránk dólelőltönkint. 
de a messzi harctereken m ár beállott a rideg, 
esős őszi idő s a hegyek közt már a hó is lehul
lott. Aki itthon az elől meghúzódhatik és a hideg 
ellen védekezhclik, gondoljon az átázott és didergő 
harcosokra, akik érettünk, a hazáért küzdenek és 
szenvednek, szeretettel és panasz nélkül. Ne is en
gedjük, hogy panaszra okuk legyen, hisz oly kis 
áldozattal lehetünk segítségükre. Módunkban áll 
védeni a mi véreink: fiaink, testvéreink épségét, 
egészségét, megacélozhatjuk elszántságukat, ébren- 
larlhatjuk lelkesedésüket és harci szellemüket. 
Szeretetünk megnyilatkozására itt van az alkalom: 
meleg ruhát kér a  katonák szám ára  a honvé
delmi minisztérium HadsegélyzÖ Hivatala.

A kincstár ad ruhát minden katonának, de 
a sok víztől-sárlól bizony lassanként elpusztul, 
meg is férgesedik. Pótolni kell mással. Ez meg 
is történik. De sok más apróság van, ami meg
könnyíti a nehéz szolgálatot, különösen a most 
következő erős téli időszakban. Mily jól esik pld. 
egy pár új gyapjúkapcát felhúzni a régi helyett. 
A hazulról küldölt jó meleg térdvédő és érmele- 
líto is kitűnő szolgálatot lesz! Ha minden család 
csak néhány darabol ;.d is, elláthatjuk az összes 
magyarországi csapatokat. Magyar asszonyok, 
magyar leányok! Hozzátok szól kérésünk elsősor
ban. Kössetek érmelegítÖt, térdvédőt, sálat.

Aki jobban szerel varrni, mint kötni, az is 
hasznára lehel a katonaságnak. Készítenek víztől 
mentes szövetből lövészkeztyül, jó meleg béléssel, 
vagy csináljanak olyan baslikot, amelyik nemcsak 
a fejet, hanem a vállat is védi a hó, az eső, a 
szél ellen. Van a basliknak egy olyan fajtája is, 
amelyiket a sapka alatt viselnek, ezt könnyebb 
csinálni, a hozzávaló vékony flanel előkerül min
den ruhaszekrényből. Kötött hósapkák m ár nem  
kellenek, részint, mert kevés gyapjúfonál van, ré
szint, mert még van belőle készlet. Most egy na
gyon vékony, rugalmas szövetű anyagból csinálják 
a hósapkát, ennek olyan az alakja, m int a zsáké, 
mely mindkét végén nyitva van. Egyszerű, de jó 
és hasznos darab.

Az is becses adományt nyújt, aki kötött sál 
helyett puha, vékony gyapjúból (gyapjúszövetből) 
készít sálat, elhasznált, megunt vagy divatját múlt 
selyem ruhadarabból is készíthető ilyen sál, a 
maradványból pedig egy pár kapca is kikerül.

Hogy mit, hogyan és milyen anyagból kell 
készíteni, arra nézve minden felvilágosítást meg
ad a honvédelmi minisztérium HadsegélyzÖ Hi- 

I vatala. E hivatal tájékoztatót bocsát ki, ebből 
; mindent megtudhatnak azok, akik érdeklődnek 
j  katonáink sorsa iránt. Főispáni és főszolgabírói 
j  hivatalok, községi elöljáróságok fogják elsősorban 

megkapni ezt a rajzokkal ellátott tájékoztatót, de 
| szívesen megküldik mindenkinek, aki kéri. A 
j  HadsegélyzÖ Hivatal (Budapest, Képviselőházi 
! épület) különben is nagy készséggel válaszol min- 
j  den hozzáintézeti érdeklődésre és szívesen áll ren

delkezésükre azoknak, akik a jótékony munká- 
! bán támogatni akarják. A felsorolt meleg óvóru

hákhoz való gyapjúfonál nemsokára kapható lesz 
| Budapesten, a Pesti H azai Első Takarékpénztár 
• és a M agyar Leszámoló-és Pénzváltó-Bank ösz- 
j  szes intézeteiben, továbbá vidéken a főispáni és 
| főszolgabírói hivatalban.

— A M agyar Földhitelintézetek Országos 
Szövetsége (Altruista bank), nemzeti és szoci
ális missiójától áthatva és az előző liadikölcsü- 
nök kibocsájtása alkalmából számos helyről meg
nyilvánult óhajnak megfelelve, nagyjelentőségű ciha 
tarozással kíván földbirtokosainknak módot nyúj
tani arra, hogy, amennyiben nem rendelkeznek 
is ezidőszerint kellő készpénzzel hadi kölcsönkül- 
vények jegyzése, illetőleg átvétele tekintetében, 
hazafias érzületüket megfelelő módon érvényesít
hessék. Az intézel igazgatósága ugyanis, Teleszky
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János  pénzügyminiszter elnöklete alatt, f. hó 1-én 
tartott igazgatósági ülésében kimondotta, hogy 
kellő fedezetet nyújtó birtokokra hadikötvények
nek legalább 50.000 koronás tételekben és szabad 
darabokban való jegyezhesse céljából oly jel- 
záloghiteleket nyújt, melyek a földbirtokos részé
ről 10 év alalL egyenlő évi részletekben fizethe
tők vissza, de ez idő alatt is, slornó nélkül, bár
mikor visszafizethető^

A kölcsön kamatterhe azonos a köt vények 
tényleges kamatjövedelmével; emellett a Magyar 
Földhitelintézetek Országos Szövetsége a kölcsön
igénylőket még mindennemű költségtől is mentesíti1 
amennyiben a kölcsönök lebonyolításával járó 
mindennemű kiadást, bélyegeket és kincstári ille
téket a sajátjából viseli, a kötvényjegyzéseknél 
pedig ügyfeleinek azt a legnagyobb jutalékot is 
megtéríti, amelyet a hivatalos aláírási helyek 
engedélyeznek. A jegyzett kötvények tulajdonosaik
nak a teljesített résztörlesztések arányában fognak 
kiadatni és az intézet addig is díjtól mentesen 
fogja őket kezelni.

A kölcsön, nagyságának megállapításánál az 
intézet figyelemmel lesz arra, hogy a kölcsönök 
résztörlesztési összege a földbirtok évi jövedel
mének megtakarításából fedeztessék és igy tulajdon
képen a földbirtok tőkeértékének igénybevétele 
nélkül rentábilis, új tőkegyűjtésre is óhajt alkalmat 
szolgáltatni.

A fentiek után jogos a várakozás, hogy a 
Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségének 
elhatározása sok oly jegyzést fog a hadicéloknak 
megnyerni, amelyek különben elmaradnának és 
hathatósan elő fogja segíteni a harmadik liadi- 
kölcsön sikeréi.

— Hevesvármeg'ye feldúlt tűzhelyeinkért.
A Khuen-Iléderváry gróf elnöklete alatt álló 
Országos Bizottság nemrég közölte, hogy Heves 
vármegye 2000 koronái szavazott meg egy újra- 
felépitendő kárpáti falu községházának költségeire. 
Ennek a közlésnek kiegészítéséül Heves vármegye 
alispánja a mai napon közölte Khuen-Iléderváry 
Károly gróffal, hogy a vármegye egy egész sáros
vármegyei falunak újrafelépilésére vállalkozik. A 
költségeket a vármegye, gyűjtés útján. Eger 
városának és a vármegye községeinek hozzájáru
lásával fogja megszerezni. Ez a gyűjtés, az alispán 
közlése szerint, eddig már körülbelül 55000 koronát 
eredményezett és mivel ezeket az összegeket a 
vármegye egyik felében adták össze, előrelátható, 
hogy Hevesvármegye adománya végeredményben 
meg fogja haladni a 100.000 koronát. I levesvár
megye hazafias közönsége tehát ezekben a nagy 
napokban is azt a kiapadhatatlan áldozatrakész- 
séget tanúsítja, mely oly lángoló belükkel van 
beírva ennek a megyének dicső történetébe.

gyerm ekek és láb ad o zó k  legjobb  
tápláléka gyom or-és bétbetegsegek után. 

tlm denkor kapható.
Próbiutobozl 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 io n  I., B i b e r s t r a s s e ,  4 4  e.

_  Fogorvos Selmecbányán. Remény léle 
fogspccialisla, Kalinovszky dr. fogorvosnak húsz 
éven át volt társa, még csak pár napig működik 
Selmecbányán. A Szlankay-féle ház (felső gyógy
szertár) első emeletén rendel.

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

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

NESTLEféle
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Steckenpferd-
liliomtejszappan

B crg m a n n  & Co. cégtő l T e ts c h e n  a Élb e .
egyre nagyobb kedveltségiek és elterjedtségnek ör
vend szeplő ellen való elismert hatásánál fogva s a 
bőr és szépség gondozásában való folülmulhatatlan- 
ságáért. Ezernyi elismerőlevél! Sok legnagyobb ki
tüntetés! Bevásárlásnál óvatosság! Ügyeljen nyoma
tékosan a Sleckonpferd védőjegyre és a cég helye 
nevére! Darabja 1 koronáért kapható gyógyszer- 

tárakban, drogériákban, illalszerüzlctckben stb. 
Hasonlóképen kitűnő Bergmann Maiiéra liliomkrémje, 
i,80 fillér egy tubus). Kittinő szer női kéz gondozására.

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

NYILTTÉR.
Ií rovai alatt köztöltékért noiu felelős a szerb.

Köszönetnyilvánítás.
A lanítóképzőintézet tanári karának, tanuló- 

ifjúságának és mindazoknak, akik Kukula János 1 
másodéves lanílóképzőintézóli növendék temelé- 
sén megjelenni szívesek voltak, ezúton mond há
lás köszönetét Stepanek Pál és családja.

Nyilatkozat.
Én, alulírott, kijelenteni, hogy Ximmermann 

Szidi kisasszony iránt sértő szándékom nem volt; 
ha megsértettem, ezennel bocsánatot kérek.

Özv. Lányiné.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
13100. H. M. cin. 18.—1915 szám.

Hirdetmény.
Az 1915. évi 11. t.-c. alapján ulasíllalnak az, 

1873. évtől 1896. évig bezárólag terjedő idő
közben született, összes népfölkelésre kötelezettek, 
kik tényleg nem szolgálnak — kivéve az 1873.

! és 1874. évi születésű katonailag kiképzett A) al- 
! osztályú, valamint az 1873, 1874, 1875. évi szü- 
• letésű azokat a népfölkelésre kötelezel leket, kik 

a népfelkelői bemulalószomlén alkalmasaknak 
nyilváníttattak, de még be nem hivattak, — hogy 
összeírásuk vége tt a tartózkodási hely községi 
elöljáróságánál (városi hatóságánál), kis köz
ségekben a körjegyzőségek székhelyén jelent
kezzenek és pedig a Selmecbányán. Fclsőrónán 
és Kislányán lakók a katonai ügyosztálynál (Yá- 

; rosháza II. emelet 0. ajtó) a többi külvárosrészek- 
! ben lakók pedig az illető külvárosrészi rendőr

tisztnél fo ly ó  é v i o k tó b e r  IO-én é s  
ll-én  (v a s á r n a p  é s  h é tfő n ).

A jelentkezés alkalmával a népfölkelésre kö
telezettnek netán birtokában levő munkakönyv 
vagy más, a személyi adatokat feltüntető okmány, 
illetőleg népfelkelői igazolványi könyv, vagy lap 
igazolásul felmulatataudú.

Az összeírásuk végett fentiek szerint jelent
kezésre utasított egyének összeírásuk után, az 
elöljáróságnak később közzéteendő rendelkezésé*

! hez képest, a folyó évi október hó 27-től december

31 ig terjedő időközben és helyen népfelkelő be- 
mulatópótszemlóre fognak behívatni és elővezot- 
telni és ott alkalmasságukhoz képest osztályoz
tam!.

Az alkalmasok bevonulásuk idejéről hirdet
mény útján nyernek értesítést.

A népfelkelésre kötelezetlek a bemutató- 
szemlére megbízható kísérővel fognak utazni s 
oda és vissza a vasúton a harmadik osztályon 
(gőzhajón a második osztályon) ingyen utaznak.

A magyar szent korona országainak terüle
tén tartózkodó azok az osztrák állampolgárok és 
bosznia-hercegovinai tartományi illetőségű, egyé
nek, kik a felhívott korosztályokhoz tartoznak, 
hasonlóképen iratnak össze és hivatnak be bemu- 
tatópólszemlére, mint a magyar állampolgárok.

Azok a népföl elésre kötelezettek, kik a be
vett vagy törvényesen elismert vallásfelekezetek 
papjelöiljei, vagy pedig, kik végzett tanulmányaik 

; alapján, a véderőlörvény 2J. §-a érleimében, az 
i egyévi önkéntest kedvezményre jelenleg igénnyel 
i bírnak, ebbeli minőségüket a bemutató-szemlén 
I az illető intézet bizonyítványával igazolni tar

toznak.
Az összeírásnál tehát, a fentiek értelmében, 

mindenkinek (lehál a volt liszteknek is, valamint 
az összes fölmentett népfelkelésre jcütelezetfeknek 

1 is) meg kell jelennie, aki a fentebb megjelölt évek 
valamelyikében születtek és nem A) alosztályú, 
vagy oly alkalmasnak nyilvánított B) alosztályú 
népfelkelésre kötelezett, ki eddig még |je nem hi
vatott.

Ellenben a népfelkelő bemutató—szemlén 
való megjelenés és egyúttal bizonytalan időre a 
népfölkelési tényleges szolgálat alól is felmentet
nek a következők:

a) a pénzügyőrségnél tartósan alkalmazott 
népfölkelésre kötelezetlek; — b) a vasutaknál és 
azok műhelyeiben, a forgalmi, pályafenntartási, 
vontatási, műhelyi és szertári szolgálatban, to
vábbá a m. kir. állami vasgyárak központi igaz
gatóságánál és az annak vezetése alatt álló 
gyárakban és üzemekben tartósan alkalmazott 
népfölkelésre kötelezettek; — c) a pósta- és 
lávirdainlézeinél, az f. cs. kir. szab. Dunagőz- 
liajózási társaságnál, a in. kir. folyam- és tenger
hajózási r. t.-náj, a Délnémet dunagőzhajózási 
társaságnál, valamint egyes, a hadiforgalomban 
résztvevő s a cs. és kir. trieszti lengerszállilási 
vezetőség állal külön kijelölendő tengerhajózási 
vállalatoknál állandóan forgalmi szolgálatot telje
sítő, vagy az azokhoz tartozó gyárakban és mű
helyekben tarlós alkalmazásban álló népfülkelésre 
kötelezetlek: — d) a kőszénbánya-munkásoszta- 
gokhoz tartozó népfölkelésre kötelezettek; — e) a 
hadiszolgállatásokról szóló 1912. évi EXVIII. t.-c. 
4. ij-a alapján személyes hadiszolgálatokra az 
összeírás előtt kiállított egyének, feltéve, hogy 
személyes hadiszolgálatokra jelenleg is igénybe 
vannak véve, illetőleg rendeltetésük folytán állandó 
tartózkodási helyüket már elhagyták és a be- 
mulafószemléig vissza nem térnek; —- f)  a határ- 
rendőrségnél állandóan és hivatásszerűen alkal
mazott egyének (a szolgák kivételével); (j) a be
vett és a törvényesen elismert vallásfelekezetek 
felszentelt, illetőleg felavatott és tényleg hivatás
szerűen alkalmazott papjai és papijellegü tanárai.

Az a), b), c), d), f)  és g) belük alatt em- 
iilell néplölkelésre kötelezettek azt,hogy állandóan 
(tartósan) és hivatásszerűen vannak alkalmazva, 
felel les hatóságuk, igazgatóságuk stb., illetőleg 
munkásoszlagparancsnokságuk, a vasutak és azok 
műhelyeinek alkalmazásában állók szolgálati főnök
ségük által szabályszerűen kiállított bizonyilvány- 
nyal az összeírás alkalmával a községi elöljáró
ságuk (körjegyző, városi hatóság) előtt igazolni 
tartoznak.

Az a), c) és f)  belük alatt említett egyét ek 
azonban csak esetben igényelhetik a felmentést
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ha az említett minőségükben legalább 1915-ike 
óta vannak alkalmazva és ez a körülmény a fent- 
emlitett bizonyítványban szintén igazoltatok.

Nem tartoznak megjelenni a népfölkelő be- 
mutatószemlén a nyilvánvalóan alkalmatlanok, az 
orvosok, a nyugdíjas és szolgálaton kívüli viszony
ban levő katonai havidíjasok és a rokkantsági 
nyugdíjasok állományába tartozó egyének. A rok
kantsági nyugdíjjal ellátott csendőrök csak abban 
az esetben nem tartoznak megjelenni, ha a felül
vizsgálaton mindennemű népfölkelési szolgálatra 
alkalmatlanoknak nyilváníttattak.

Az a népíölkelésre kötelezett, aki az ösz- 
szeirás végett elrendelt jelentkezési kötelezettség
nek nem tesz eleget, az 1915. évi II t.-c. 5. $-a 
értelmében 15 napig terjedhető elzárással és 200 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bűn teltetik, 
— aki pedig a népfelkelő bem utalószemlére szóló 
behivási parancsnak nem tesz eleget, karhatalom
mal vezettetik elő és a katonai behívás iránt ta
núsított engedetlenség megbüntetéséről szóló I 890. 
évi XXI. t.-c. 4. fj-a értelmében két évig terjed
hető börtönnel büntet telik.

A hadiszolgáltatásokról szóló 1912. évi LXV1II. 
t.-c*. alapján annak idején kirendelt vagy ezután 
kirendelendő azok a 18—50 éves népfülkelésre 
kötelezettek, kik a fegyveres erő kötcdékében 
teljesítenek személyes szolgálatot, illetőleg a kő- 
szénbányamunkásosztagokhoz tartoznak, az 1880. 
évi XX., illetőleg 1915. évi II. t.-c. alapján be- 
hivotlaknak tekintetnek.

Kelt 1915. évi szeptember havában.
Sztancsay Miklós 

v. főjegyző, katonaiigyi előadó.

3411/M. E. 1SU6.

Rendelet.
A gabonaárak, hüvelyeseknek, lisztnek és takar
mánycikkeknek a vámküiföldröl való behozatala 

tárgyában.
A m. kir. minisztérium, a háború esetére 

szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes 
rendelkezések alapján, a következőket rendeli:

1. §. Vámküiföldröl a magyar szentkorona 
országainak területére a jelen rendelet életbelépése 
után behozotl búza, rozs, árpa, zab. tengeri, hü
velyesek és a belőlük őrlés, darálás, tűrés, vagy 
hantolás útján nyert termékek és hulladékok tiszta 
állapotban, vagy más cikkekkel is kevert állapot
ban belföldön kizárólag csak a Haditermény Rész- 
vénytársaság által hozhatók forgalomba.

Jelen rendelet szempontjából a megszállott 
ellenséges terület váinkültüldnek nem tekintetik.

2. §. Aki az 1. §-ban körülírt cikkeket a 
vámküiföldröl behozza, a Hadilermény Részvény
társaságnak köteles őket eladni. A Hadilermény 
Részvénytársaság által való meg- és átvétel fel
tételeit, valamint a jelen rendelet végrehajtására 
vonatkozó egyéb utasításokat a in. kir. kereske
delemügyi miniszter állapítja meg, későbben a 
kérdésben is dönt, hogy a jelen rendelet rendel
kezései mily feltételek alatt nem alkalmazandók 
az átviteli küldeményekre.

3. §. A közforgalmi vasúlaknak és gőzhajó
zási vállalatoknak állomásai kötelesek az 1. Ji-ban 
megjelölt árúkat, amennyiben a vámkülföldről 
odaérkeznek, a címzett szabályszerű értesítésével 
egyidejűleg a feladási állomásnak, a címzettnek, 
a küldemény nemének és súlyának megjelölése 
mellett, a Hadilermény Részvénytársaság igazga
tóságához Budapestre, postai úton bejelenteni. A 
bejelentést tartalmazó levelek portómén lesek.

4. §. Aki a jelen rendelet 1. és 2. §-ában 
foglalt valamelyik rendelkezést megszegi, kihágást 
követ el és az 1912. lAlil. l.-c. 15. §-nak 2. be
kezdésében megjelölt közigazgatási hatóság által 
az 1914 t--c. 9. $}-a értelmében két hónapig ter
jedhető elzárással és halszáz koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő. Morvát- Szlavonor- 
szágban e kihágás miatt az ottani jogszabályok 
szerint hivatott hatóságok járnak el.

5. §• Ez a rendelet kihirdetésének napján 
lép életbe és hatálya a magyar szent korona or
szágainak égé.'/, területére kiterjed.

Morvát- Szlavonországban ezt a rendeletet,

amennyiben végrehajtása az ottani önkormány
zat körébe tartozik, a bán hajtja végre.

Budapest, 1915. évi szeptember hó 17 én.
Gróf Tisza István s. k.

ni. kir. miniszterelnök

•265)27 15)15. szltm. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter.
Kincstári postahivataloknál 

csomagok után fék bér szedése.
Hogy az utóbbi időkben tapasztalt csomag- 

torlódásoknak elejét vegyem, elrendelem, hogy a 
csomagot, valamint a szállítólevelet kézbesítő 
kincstári postahivatalok minden olyan kézbesí
tendő csomag után, amely a póslaszolgálat hibá
ján kívül a póstahivalal raktárában hever, fek- 
bért szedjenek.

Ezt a fekbérl naponként és csom agonként 
5 fillérben állapítom  meg*.

A fekbér a bel- és külföldi csomagok, vala
mint a fiók- és rak tá rb érlö k  csom agjai után 
is já r .

Nem számítandó fekbér:
a/ arra a napra, amelyen a csomag a ren

deltetési póslahivatalhoz beérkezett és az azt kö
vető két napra;

b) posle restante címzett csomagoknál a be
érkezés napját követő hét napra;

c) a póstahivalal székhelyét alkoló község 
külterületére és a póstahivalal külső kézbesítő 
kerületébe szólóknál, ha e helyekre nincs heten
ként legalább balszori kézbesítés, szintén a be
érkezés napját követő hét napra:

(I) az igazgatósáéhoz felterjesztett kézbosít- 
heletlen térticsomagok után;

e) oly csomagoknál, amelyekről bármely 
okból jegyzőkönyv vételeit fel. vagy bármi okból 
csak hivatalos közbenjárás mellett kézbesíthetők:

f i  oly csomagoknál, amelyeknél a kézbesí
tés a címzett állal előzőleg beszerzendő okmány 
beérkeztéig fel van függesztve;

(j) olyan csomagoknál, amelyek a póstahi- 
vatal hibájából feküsznek a raktárban. Ezeknél 
ezt a körülményt a szállítólevélre fel kell jegyezni.

A csomagoknak belföldre való vissza-, vagy 
utánküldése esetében a fekbérl, az a —g) pontok 
alatt foglalt korlátozások figyelembevételével kell 
felszámítani.

A raktári szolga a szállítólevél hátsóoldalán 
levő' bélyegzőlenyomatok alapján meggyőződést 
szerez arról, hogy a csomag lekbérre küteles-e. — 
Ebben az esetben a széliitólevél hálsó oldalára 
a bélyegzőlenyomatok alá a beszedendő lekbér- 
ilieték összegéi »fb« elzéssel feljegyzi, a följegy
zést névaláírásával hitelesíti (fi>. - .........  fillér N.
N.), a kiirt összeget a jelentkezőtől készpénzben 
beszedi, felragasztja s a franeojegyeket a hely- és 
kelti betűző lenyomalával álbélyegzi.

A fekbér megfizetése nélkül a csomag ki 
nem adható s ha a cím zett vagy m egbízottja 
megfizetni nem ak a rja , a csom agot el nem 
fogado ttkén t kell kezelni.

A fekbér alól m entesség nincs, tehá t a 
polgári és katonai hatóságoknak és h iva ta
loknak, valam int a katonai legénységnek szóló 
csomagok u tán  is kell szedni, — am ennyiben 
a szabályszerű határidő  a la tt a hivatalból el 
nem vitetnének.

Budapest. 1915. évi szeptember hó 9-én.
HARKÁNYI s. k.

HIRDETÉSEK.
Fogmüterem.

Kemény Ede
áll. vizsg. fogtechnikus. KAL1N0VSZKY dr. fog
orvosnak és fogspeciállstának 20 éven á t volt 
tá rsa , Budapestről Selm ecbányára érkezett. 

M ű k ö d é s é i a  S Z T A N K A Y -fé le  
h á z  (fe ls ő  g y ó g y s z e r t á r )  e ls ő  
e m e le té n  m á r  m e g k e z d te  V

Csak rövid  ideig ! ! !

M. Uir. I )■■ ti | \ - öli Viit. il *1111* *< I >: 11 iy. i
1915. évi 1610. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. bányahivatal közhírré teszi, 

hogy a vezetése alatt álló s a mellékelt kimuta
tásban megnevezett üzeinágaknál készletben lévő. 
összesen 33 drb petróleumom- és 456 drb gép- és 
repceolajos-hordó folyó évi október hó 25-én, 
reggel 9 órakor, nevezett bányahivatal hivatalos 
helyiségében, a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.

K i m u t a t á s
a  Selm ecbányái és hodrusbányni in. kir. bán yah lva ta l a lá  ta r-  
tozó üzem ágaknál ta lá lh a tó  üres o lajos é s  potrdloum os hordókról

T A r g y ,2

ll (Ili O

A Selmecbányái ni. kir. bányahivatalnál
.la ah —

Erzsébet—Zsigmondaknn—Istenáldástárón . 15 123 138
Fercnc-Józsofuknán .............................. 200 203
SAndorlelepen*........................................ •> 10 18

Összesen: 20 335) 359

A hodrusbányai m. kir. bányahivatalnál:
Schöpferlárón........................................ 4 62 66

61
Összesen: 13 117 130

Felhivalnak a venni szándékozók, hogy f. 
évi október hó 25-én, reggel 9 órakor, a helyszí
nén jelenjenek meg és árverezzenek; megjegyez- 
tetik, hogy Írásbeli zárt ajánlatok is, — melyek 
ivenkint egykoronás bélyegjeggyel látandók el — 
elfogadtatnak folyó évi október hó 24-én estéli 
5 óráig „Ajánlat áros olajos és petrtíleuniós hor
dók megvételéreu címmel.

M. kir. bányahivata l.
Selmecbánya, 1915. évi október hó 6-án.

Hivatalfőnök: 
ÁRKOSI BÉLA.

E l a d ó  h i i z .
Egy. az I. negyedben, a piac köze
lében levő, jójövedelmű ház, mely
ben 7 lakószoba, 2 konyha, több 
kamra, egy pince van, saját kútja, 
nagy gyümölcsöskertje, családi kö
rülmények miatt a zo n n a l e lad ó . 
Magánosoknak vagy nyugdíjasok
nak igen alkalmas.

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
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Ha nőm ehet, rossz.ui 
érzi magét. az. orvo

silag kipróbált

K a i m  gyomor - boismenta 
k a r a m e l lá k
biztos segítséget hoz
nak. JóétvAgyat kap, 
a gyomor helyre áll és 

megerősödik ismét
Éltető és üditö ha
tásuknál fogva 

m eneteléseknél 
nélkülözhetetle

nek.
C so m a g o lv a  2 0  és 4 0  fi llé r

bán. M ikovényl A. é s  Mar- 
KÓtsy J. örökösei n y ó g y -  
tara lb an  Selm ecbányán  

W alko J. K. Szentist-  
vanyl A. Gölnicbanyán.

A  Zsigmondy-utca 
67. számú házamban

háromszobás földszinti lakás
nov. 1-től kiadó. 

Évi bére mindenestül 440 K 
Dr. Fodor László.

Nyomaton Joerges Ágost öiv. ét fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1016.


