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Visszatekintés.
A világháború tizenötödik hónapjának 

a végén álljunk meg egy pillanatra. Tekint
sünk vissza, mint az erdőégésből menekülő, 
ha szabadabb tisztásra érkezik. Annyi 
minden történt ez alatt a tizenöt hónap alatt! 
Történetírók kellenek ide, hogy kőbe véssék; 
lantosok, hogy hősregékbe fonják, ember
öltők, hogy a néplel kék mélységei meg
termékenyüljenek és a kései korok meg
döbbent hallgatósága előtt kivillózzék ezek
ből a mélységekből egy új hősmondának 
ide-oda rajzó, nagyszerű világa.

Mi nem erről szólunk, esak egy pár 
megjegyzést teszünk.

Önbizalmunk hirtelen meggyarapodásá- 
val mi már döntő csatát nyertünk. A magyar 
és a germán lélek megnyílt egymás előtt 
s kivillogott belőle az egymásra utaltságnak 
közös végzete, közös missziója. Valami ha
talmas megértés s még hatalmasabb bajtársi 
érzés vetett lobot a szívekben s megszületett 
egy új történelmi mag: a monarchia két 
nemzetének lelkikapcsolata. Közös patakok-
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bán folyt a vér, közös árrá nőtt a könny, 
de nem kérdeztük a véVttzőknek, a könnye
zőknek sem a keresztlevelét, sem a rangját, 
sem a nyelvét, sem a nemzetiségét. Láttuk 
egymás hűségét, nagyságát, őszinteségét cs 
hősiességét s nem hiszünk többé az egy
másról rajzolt torzképeknek.

De nem a hirtelen fellobbanó nagy 
érzések, hanem a kicsinyekben hű, állandó 
kötelességteljesítés dönti el a harcot. Nem 
a nagy testvériesülések, hanem a pontos és 
céltudatos szervezettség a legfőbb tényező.

Régen egyes vitézek harcoltak egy
mással, ma népek harcolnak. Régen a sze
mélyes bátorság, az egyéni vakmerőség s 
a fizikai erő fölénye döntötte el a harcot: 
ma a harcoló tömegek adminisztrációjában 
rejlik a siker titka. Régen a párbaj jellegét 
viselték a háborúk, ma a háború a hadi
közigazgatás kérdése s az a győztes, aki 
jobb szervező, aki a nemzetet minél gyor
sabban, minél pontosabban tudja átszervezni 
háborús társadalommá, hadsereggé. Ma már 
mindenki harcos, az úrinő épúgy, mint a 
parasztgyerek s attól függ a siker, hogyan 
tudunk mindenkit harcba vinni, mindenkit
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céghez intézendők.

hova az összes pcnzkilldemények Is küldendők.

a maga helyére állítani, mindenkivel a le
hető legnagyobb teljesítményt végeztetni. 
Az a német iskolásgyerek, aki reggeli és 
uzsonnái kávéjába nem kér cukrot, mert 
tudja, hogy a katonaságnál is fogytán van; 
az a német cselédleány, aki gondosan gyűjti 
s valósággal konzerv Alja a konyhahulladé
kokat, mert a sertések hizlalására van 
rájuk szükség; az a német úrileány, aki 
szakítani tud a divat hóbortjaival s nem 
adja pénzét francia kalmárnak, lelkét francia 
ízlésnek; az a német pénzvilág, mely úgy 
forgatja tőkéjét, hogy nyeresége a köz
vagyont szaporítsa; az a német hadsereg
szállító, aki csak a train őrszemének, föl
derítőjének tekinti magát s az áldozat
hozatalban, nem pedig a tiltott nyereségben 
versenyez : mind-mind katona, egyetlen óriási 
hadseregnek, a fegyverviselő német népnek 
különböző pontokra kivezényelt, szolgálat- 
tevő katonája. Burgonyát ültet vagy torpedót 
lő, egészen mindegy. Az a fő, hogy senki 
sincs, aki ne vívná a nagy harcot s a 
maga helyén ne a tőle telhető legnagyobbat 
adná. Mint ahogy a sziklatörést nem csupán 
a gyémántfúró végzi, hanem az egész gé-

t e r s e k -
Belefogok százszor. GsorSúlfíg a szívem, 
Szerszíit szivárvány a gondolatom.
9 it egy édes sóhaj, csengő-bongó rímmel . . . 
Kezembe a tollant, nózem, forgatom.

Rófehőr papíron, szeszélyes betűkkel 
Gyorsait sorolódva szalad a kezem 
$  csengőbben a rímes, sokatmondó versnél, 
Sgy vallomást írok, egy s z ó t: S zeretem ! . . . 

II.
Ka jár utánam, büszkén nézem végig,
Ka nem jön, sírok éjszakákon át.
Ragyogó szemmel gondolok reája 
S  hideg, fagyos az arcom, hogyha lát.

Slfordulok, ha halkan kezd beszélni*
Ka a szeméből látom, hogy szeret;
S  mikor elűztem, százszor visszahívnám, 
5Kert jólesik, h« mellettem lehet! . • .

j<ovásznaY Erzsi.

Jalálkozás.
A vonat már másodszor állt meg a nyílt 

pályán. Az utasok megrémültek,, azt hitték, baj 
van, de aztán megtudták, hogy csak a hófúvás 
miatt áll a vonat. Nagy késéssel döcögött az állo
másra. onnan nem is mozdult. Az állomásfőnök 
jelentette, hogy be kell várni a gyorsvonatot. Addig 
nem lehet elindulni.

Az utasok besiettek a szűk, hitetlen váró
termekbe. Piszkos kis állomás volt ez. nem várta 
a nagyúri utasokat, enni se lehetett kapni s leg
alább egy óra hosszat kellett várni. Az idegen 
emberek hidegen méregették egymást, künn ka
vargóit a hó, a főnök lármázott, egy vasúti szolga 
nagy hasáb fákat cepelt be az elsőosztályú váró
terembe és befűtötl. Melegen nézték a fagyoskodó 
emberi, tán egyesek gondollak is arra, hogy bor
ravalót is kéne neki adni, de lusták voltak kigoin- 
bolkozni. A szolga köszönt és az üt elsőosztályú 
ember magára maradt. Az alacsony szobában 
petróleumlámpa égett, a falakon Ízetlen reklám
képek lóglak, egyik-másik azokat nézte, aztán 
mindegyik belevette magát egy-egy sarokba s a 
levegőbe bámult. A lűz pattogott, az utasok lopva 
a kályha felé néztek, egy kis öreg, papkülsejű

ember felállolt, odalépett a kályhához, megdör- 
zsölte a kezét, úgy melegedett.

Tíz perc múlva kinyílt az ajtó s egy nő 
sietett be a váróterembe Az arcán némi ijedtség 
volt,mintha nem várta volna, hogy ennyien lesznek. 
A fejével bólintott, a kályha felé lépett s letilt 
egy székre. Azok ölen, az ittrekedtek, gyorsan 
végigmérlék az idegen nőt, finoman, alig észre
vehetően, aztán tovább szunyókáltak.

A hatodik lopva a kályha felé nézett, mintha 
egy kis meleget akart volna maga felé csalni. 
Fázott. Átnézett a kis öreg feje fölött, aki még 
mindig ott álldogált a kályha előtt. A papkülsejü 
ember állt mozdulatlanul s az asszonyt nézte. 
Nem lopva, hanem erősen. Kgészen belenézett 
sápadt arcába, amibe már a hideg se tudott egy 
kis vért belecsípni. Aztán lehajtotta fejét s többel 
nem nézett az asszonyra. Az asszony még egyszer 
ráemelte a szemét a férfira, aztán a mennyezetre 
nézett, majd, mint a többi, ö is lehajtotta a tejét Eb 
ben a pillanatban már mindakelten átestek a várat
lan találkozás első izgalmain.

Az öreg megmozdult. Odalépett az asszony 
mellé és leült. Nyugodtan mondta:

— Jó estét.
— llát nem csalódtam, — szólt halkan a nő.
— Nem. Csakugyan én vagyok.
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táplálnunk. Magyarország az igazság és 
becsület vérző lovagja, tehát a mi életünk
ben sem lehet hazugság, a közéletben sem 
lehet korrupció.

Magyarország annyit fog nyerni ebben 
a világháborúban, akkora lesz a diadala, 
amennyire köztudattá válik s uralkodóvá 
lo z  benne a nemzetne velő etikai ide
ál izmus.

Panasz itt, panasz olt, de megnyugtató meg
oldás sehol sincs. A hatóságot okolják, de életre
való eszmével senki sem tud előállni. Pedig a 
közélelmezés mindennél fontosabb; megérdemelné, 
hogy panaszolkodás helyett hivatottak, nem hiva
tottak a megfejtésén fáradozzanak. A hatóság előtt 
e tér idegen. Nem készüli rá, de nem is volt hi 
vatása s nem is hihette, hogy hivatása lesz. Eb
ben van az ok. ez a magyarázata annak, hogy a 
hatóság csak tapogalódzik s intézkedései félintéz
kedések.

A közélelmezés kérdése csak egységes intéz
kedés és központi irányítás mellett oldható meg. 
Mindaddig, míg az egységességre törekvés hiányozni 
fog, a közélelmezés terén a zavarok teljességükben 
lenn fognak állani. Itt az egyediségnek meg kell 
szűnnie, mert ez mindig az országos összhangnak 
akadálya. A közélelmezés sem városok, sem vár
megyék szerint meg nem oldható, hanem csak 
országosan és egységesen. Az egységes rendezés 
hatása abban nyilvánulna meg, hogy a drága és 
az olcsó élelmezési viszonyok egymáshoz közeled
nének. Az olcsóbb helyen némileg emelkednének 
az árak, a drága helyen ellenben esnének. Át- 
menetileg ez néhol feszültséget eredményezne, 
azonban csak pillanatnyilag, mert az egységes ren
dezéssel az elsőrendű cikkekhez az ország bármely 
részén mindenki hozzájuthatna. Ebben a hozzájul- 
hatásban pedig oly előny rejlik, melyért az olcsóbb 
hely lakossága is könnyen elszívelhel némi á r
emelkedést.

Az első feladat a közélelmezés javításához 
és rendezéséhez a távolságok eltüntetése, a küny- 
nyű gyors és olcsó szállítási lehetőségek megte
remtése Ez a lehetőség nyújtja, hogy Békés vár

megye Árvamegyét táplálhatja; Árvában az. élelmi- 
: cikk csak a szállítási költséggel lesz drágább.

S hogy az áringadozás minél kevésbbé le- 
; gyen észrevehető, ahhoz az elsőrendű szükségleti 
| cikkek országos maximálása elengedhetetlen kö

vetelmény. E maximált árak helyiek nem lehet
nek, mert minden a drágább helyre vándorolna, 

i hanem vagy országosan egységesek, vagy nagy 
országrészek szerint meghatározottak. Az anyag- 

! érték rendszerint egy. Ennek alapára a beszer
zési és felhasználási hely közötti szállítási költsé- 

i gekkel emelkednék. így az olyan helyen, mely 
közelebb esik a beszerzéshez, az elsőrendű cikk 

■ olcsóbb, a távolabbi helyen pedig némileg drá- 
: gább lenne. Következik pedig ebből az, hogy a 

közélelmezés, közellálás terén nem a konjunktu- 
; rákat kell domináltalni, áralakulási tényezőkként 
: elfogadni, hanem'egyedül a szállítási távolságokat, 
í mint árdrágító tényezőket.

A közélelmezésböl a konjunktúráknak kizá
rása egy a'közélelmezés terén a szabadkereskeih- 
lem megszüntetésével. A közélelmezés arányos 
állandósulását csakis a szabadkereskedelem elej
tése biztosíthatja. A szabadkereskedelem mind g 
a konjunktúrákból él, mindig az adott helyzetet 
használja ki. A közélolmezés terén pedig éppen 
az adott helyzetek kihasználása okozzaja zavarokat, 
az elviselhetetlen drágításokat. Minden intézkedés
nek oda kell tehát irányulnia, hogy a közélelmezés 
a konjunkturáktól[függetleníllessék. Mert ha Dunán
túl áldott jó termés volt. miért kelljen a Tiszán
túl gyenge termés mellett éhen halni, vagy mé
regdrágán vásárolni, mikor a Dunántúlról meg
szerezhető? Az elszállítás nem nyújthat jogot a 
nagy közvetítői haszonra, mert a konjunktúrák 
kihasználása csak üzérkedés, de nem fáradságos 
kereskedői munka.

A gabona, liszt stb. országos maximálása 
jól bevált. Más cikkeknél is beválik, csak a keres
kedelmi érdekek hangoztatásától ne ijedjünk meg, 
az agrárérdekek sérthetetlensége pedig ne legyen 
elöltünk bálvány. Az egységes maximált ár a 
szállítási költségekkel oly egészséges forgalmat te
remt, melynél mindenki megtalálhatja a maga 
számítását. A közélelmezést, minden húzódozó 

1 félreíótelóvel, csak az országos ármaximálás ránt
hatja ki a kátyúból. Országos maximálás mellett 
7 koronás zsír nem fordulhat elő. Az ármaximálás
nak azonban nem csupán a (eldolgozott árúra 

í  kell vonatkoznia, hanem magára az eleven, nyers

pe/.et, azonkepen a fronton levő sereg csak 
a pöröly Ütése annak a gépezetnek, melyet 
a teutonharag fűtött be s amelynek gépésze 
Bismarck szellemalakja.

A háborút tehát erkölcsi erők döntik 
el. Hindi-uhuig azt mondta, az győz, aki
nek jobb idegei vannak. Az ideg szó 
azonban lelket jelent. Az győz-, akinek 
különb a lelke. Es annak különb a lelke, 
aki minden Hát öntudatos katonává neveli.

Mert a katonát nem lehet az utcasarkon 
fogadni, mint a hordárt; nem lehet korbács
csal hajtani, mint a nyájat. A katona nem 
cseléd, nem állat, nem gép, hanem lélek. 
A katonát könnyek közt szülik, ősi bölcső
dalokkal ringatják, nemzeti múltúnk hőseihez 
járatják iskolába. Itt nevelik öntudatos, 
müveit emberré, olyan emberré, aki tudja, 
miért magyar, miért német, aki ezer arany- 
szállal van idekötve, ehhez az áldott röghöz. 
A katona nem uniformisba öltözött eleven 
gép, hanem fegyverviselő lélek, egy darab 
a nemzet kollektív leikéből. A lélek pedig 
igazságból táplálkozik, tehát annak a feje
delemnek vannak igazi katonái, akinek 
igazsága van. Ezért győzünk mi! Ez pedig 
azt jelenti, hogy minden nemzetnek leg
drágább java: a történelmi igazsága.

Hős katonákat csak nagy nemzetek 
lelke nevelhet. Minden nemzet olyan nagy, 
amilyen nagynak tartják a fiai, ha magukat 
ehhez a nagysághoz szabják. Magyarország 
a hősies áldozatok nemzete, tehát nekünk 
sem szabad kibújnunk az áldozat kötelességei 
alól. mi sem nyerhetünk ebben a háborúban 
külső javakat, mikor most csak belső javakat 
szabad nyerni. Magyarország ezekben a 
nagy napokban az egyetértés nemzete lett, 
tehát nekünk sem szabad széthúznunk, 
viszály kodást szítanunk, testvéig) ülőiét et

— Megismeri?
— Rögtön megismertem.
— Lekéstem a gyorsvonatról. Most várom 

a másikat. Az meg késik
— Az én vonalom meg elakadt.
Nem szóltak többel. Az idegenek a szem- 

pillájuk alól lesték az ismerősöket. Egyik se árulta 
el, hogy érdeklődik. Azok hidegen intek egymás 
mellett. A kis öreg szivarra gyújtott, az asszony 
nézte a szivarfüslöl.

Fejük lassan egymás felé fordult. A férfi 
kissé előregörbedt, az asszony is előrenyujtolla a 
nyakát. így nézték egymást szótlanul jó sokáig, 
de ebben a szótlanságban egy egész történet égett, 
egy régi, elfeledett történet, amely most itt. ebben 
a vidéki, rosszul befűlött váróteremben hirtelen 
kiszökött a mull megkopott rámáiból, odaült mel
léjük, vagy a szivükre üli, vagy az agyukat zak
latta, de itt volt csókjaival, ragyogásával, izgal
maival, mint egy föltámadl ezeregyéjszakái mese, 
amelynek fantasztikus levegőjét még vénségUnkbcn 
is gyönyörrel szívjuk magunkba. Az ismerősök 
nézték egymást s nem azt kutatták, mért kellett 
a véletlennek még egyszer belekonlárkodni az ő 
életükbe, kettőjük éleiébe, hanem arra a végtelen 
Űrre gondollak, ami közöltük támadt, annyi csodás 
szenvedély után. Aztán jött a harag, a gyűlölet, 
végül a közöny és apátia. Es most a hófúvás, a

vidéki váróterem, az. elakadt vonalok s az uiazó 
idegenek lélektelen statisztái egy vérszegény drá
mának. amelynek az energiáját megkoptatta az 
élet, vagy süket hallgatása egy melódiának, amely
nek nagyszerű hangjait csak ők kettőn hallhatják, 
senki más.

— Emlékszik? — kérdezte a papkülsejű 
ember.

— Sokáig nem akartam emlékezni, — mondta 
az asszony — de most már szívesen gondolok a
múltra.

— Most már mindegy, vélte a kis öreg és 
jó erősen belenézett az asszony szemébe. Az élei 
így akarta, lehet, hogy mi is így akartuk. Mert 
ifjúszivvel vállunk el egymástól s nézze, mind
ketten megőszüliünk. megráncosodlunk, amíg újra 
összekerültünk. És ez így van jól.

— Lehel) — mondta közönnyel az asszony 
és meglátszott rajta, hogy asszonyt hiúságát még 
mindig sérti ez a cinizmus. De csak egy pillanatra 
maradi közöm <K aztán beszélni kezdett a régi 
szerelemről, a virágokról, házasságairól három
szor ment férjhez — gyerekeiről, az ifjúságról s 
valamiről, aminek meg kellett volna történnie, de 
ami elmaradt s aminek az elmaradása örökké 
fáj, mint egy teljesít le n  vágy. vagy az első nász, 
ha hazugságban fogant.

— Szereltél ? — kérdezte hirtelen az öreg
embert.

— Szerettelek, — vallotta ez szomorúan.
— Látod, egész életemben ezt akartam 

tőled megkérdezni. És ezért most végtelenül 
örülök, hogy találkoztunk s hogy ezt meginon ! .m. 
Most, mert ha előbb találkozunk, akkor nem kér
deztem volna meg. Most megkérdeztem.

— És mért csak most ?
— Mert előbb nem leheteti volna. Vagy ve

szélyes lett volna. De így szép. Most, amikor már 
semmi se történhetik, amikor a vasutainkal várjuk 
s öl vagy tíz perc múlva ellenkező irányban tá
vozunk. Te másfelé, én másfelé. Én haza, a csalá
domhoz. Te haza, a családodhoz. A családodhoz -

— Nékem nincs családom.
Az asszony ijedten nézte az öreg fakó arcú;.
— Nincs családod?
— Nincs.
— Talán meghall már a feleséged?
— Én nem nősültem m.-g soha.
A papkülsejű ember fölállt, újra a kályha 

mellé lépett, a füstöl fölfújla a mennyezetbe, de 
a füstön át még odakémlell a régi ideálra. Nem 
szólt, olyan volt az arca, mintha haragudnék, az 
asszony mélyen belebámult rideg szemébe. Valami 
rettenetesen furcsa érzés fojtogatta, öröm, kétségbe-



anyagra, az élőállatra is. Amint a búzát lehetett 
maximálni, 36—40 korona között, az ólöserlósl 
is lehet maximálni.

Az élőállat maximálása kettős mód szerint 
történhetik. Vagy sovány és hízott állapotban, 
vagy pedig súly szerint; azonban ez utóbbi eset
ben is kell, hogy az ár a sovány és hízott mi
nőség szerint differenciálódjék. A sovány sertés 
1 korona 20  fillér maximális árban is kifizetődik; 
1 korona 80— 2  korona hízott árban pedig még 
a mai nehéz viszonyok között is árusítható, mi
kor a hizlaló anyag csak 2 0 , 2G, 28 koronás.

Az ármaximálást pedig árnyként kisérje min
dig a küzélelinezés érdekében igénybe vehető rek- 
virálás, azzal a szankcióval, hogy aki feleslegét 
meghatározott idő alatt a forgalomnak át nem 
adja, tőle ez a felesleg kényszerítő eszközökkel 
olvételik s érte a maximált á r bizonyos százalé
kával alacsonyabb árt kaphat. Ez a szankció biz
tosíték az ellen, hogy bárki szükség nélkül feles
legeket fel ne halmozzon s elsőrendű cikkeket a 
forgalom alól ki ne vonjon.

Általában minden élőállat árának maximá
lása kívánatos, de különösen szükséges a sertésé. 
Hús nélkül még csak eltengődhetik az ember, de 
zsír nélkül már nem, mert zsírra még a koldus
kunyhóban is szükség van. Ha már most ez az 
élelmicikk nem lesz meg, vagy legyen 10 korona 
az ára, hogy a zúgolódásra úgyis könnyen hajló 
tömeg mit fog tenni, az a jövőnek előre sejthető, 
de nem örvendetes titka.

Szükséges tehát az általános maximálás a 
lömegszenvedély elfojtása, az országos nyugalom 
biztosítása céljából. De szükséges azért is, hogy 
az egészségleien helyi maximálások megszűnjenek 
s a városok közélelmezése továbbra ne nehezít- 
lessék. A mostani helyi ármaximálás egészségleien. 
Amiben valamely város hiányt szenved, annak 
az árát leiemeli, hogy becsalogassa; s hogy a be
hozott árút meg is tartsa, úgy szabályozza árát, 
hogy kiszállításra, továbbvitelre ne legyen érde
mes. S ez egészségtelen helyzetért főleg a főváros 
okolható s ennek az általános árdrágításban ve
zetőszerepe is van. Ennek igazolására csak egy 
példát ragadjunk ki. Maximálta a főváros a tej 
árát. Ezzel megdrágította azt a környéket is, 
amelyből táplálkozik. Mert ha eddig a közel vidé
ken 30 fillérért volt kapható a lej, ajőváros ár
szabása folytán ezt a tejet a régi 22—24 filléres

1915. október 24.

esés, részvét skíirlhatatlan hiúság egyben. Mellette 
,a férfi, a rom, az emlék. A férfi, aki miatta kerülte 
mindmáig az asszonyt s kerülni fogja hollanapjáig. 
Ezt nem hitte volna, ez meglepte, megrázta a lelke 
fenekéig. Ezért kellett ez a viszontlátás az ő 
élete teljességéhez,, azért, hogy megtudja, mi lett 
azzal az emberrel, akit először csókolt meg éle
tében. Ez lelt belőle, pap, rideg, szótalan, egész 
ember, mindhalálig, míg ő csak asszony maradt, 
önző, érzéki, hiú, aki gyakran cserélte a nász
ágyakat, mert az élet pazarul hintette útjába a 
gyönge férfiakat.

— Bocsásson meg nékem, uram; — mondta 
forró hangon. De az öreg már nem válaszolhatott, 
a vonal berobogott, fulkosás támadt, az utasok 
fölugrállak, sietlek kifelé, odakünn csilingellek, 
fehér, halottas volt a táj, a tar fákon ragyogó 
zúzmarák; a kis öreg alakja belemosódott a pilla
natnyi káoszba. Az asszony még bámult utána, 
látta, hogy távozóban hidegen megemelte a kalapját, 
aztán ő is kisietett, nézett, állt, keresett valamit, 
egy sóhajt, egy könnyel, egy kézszorítást, de csak 
két fekete vonat állt előtte, mérgesen, pöfögve, 
ellenségesen, mintha le akarnák egymást gázolni. 
Az egyikbe az öreg ült bele, a másikba ő. A 
haragos vonatok elroboglak.

Berkes Imre.

ar helyett most 32—84 fillérért a fővárosba kö
tötték le; s ha mármost ezt a helyifogyasztásra kell 
visszatartani, vissza is tartják úgy, hogy helyben 
megadnak érte 36—38 fillért; vagyis a főváros 
nem ért célt, de elérte, hogy megnyomorította a 
vidéket. Országos maximálás nélkül ez így fog 
folytatódni s a helyi ármaximálások a helyi ki
viteli tilalmakat szülik meg, minden kifejezett 
rendelkezés nélkül is.

A szállítási költségkülönbözeten maximált 
ár mellett kiviteli tilalom nincs; ellenkezőleg: a 
felesleges többlet minden helyről magától el fog 
kívánkozni. Ez az elkívánkozás fogja aztán meg
teremteni a spekuláció nélküli, maximált árral 
kombinált kereskedelmet is. A maximált ár mel
lett is lehetséges a kereskedelem; a közvetítői fá
radozást itt is honorálni kell. Ennek megoldása 
pedig az, hogy a maximált árat és a kicsinyben 
való árat össze kell egyeztetni, külön-külön meg
állapítani. A szállító, közvetítő, nagykereskedő a 
szállítási költséggel emelt maximális árnak 4 szá
zalékát, a lovábbárusító kereskedő pedig a közve
títőnek fizetett á r 8  százalékát érdemli. így lenne 
egy országos maximális alapár és egy országos 
egyenlő kereskedői ár, mely utóbbi az alapárat 
legfeljebb 12 százalékkal haladná meg. Ez a maxi
mált ár egy bizonyos helyre csak a szállítási költ
ség különbözőségével emelkednék s csak ez a 
szállítási költség tehetné egyik helyen drágábbá, 
másik helyen pedig olcsóbbá a tömegfogyasztás 
tárgyát.

A maximált árak megállapításánál csak a 
tapasztalat, a béke idején érvényesült árak, a há
ború által előidézett előállítási költségek lehelné
nek irányadók. Ellenben mindenféle érdekleslület 
véleménye mellőzendő volna; mert ez érdektes- 
tülelek az általuk képviselt érdekektől nem tud
nak szabadulni s nagy részben véleményükkel já 
rullak hozzá a szertelen drágításhoz.

Az országos ármaximálás kormányhalósági 
feladat. A városoknak ezért a kormánynál kell 
eljárniok. De mert a közék'lmezés ennek kieszköz
léséig nem várhat, a városok kongresszusára há 
rul a feladat, hogy átmenetileg dűlőre juttassa a 
kérdést. A kongresszus feladata abban állana, hogy 
a rendőri bünlelőbírák bevonásával megállapítaná 
minden városra az elsőrendű cikkekért követel
hető árak maximumát, vagy odahalna, hogy ezt 
az árszabást azok a városok is vigyék keresztül, 
melyek eddig tartózkodtak tőle s arra törekednék, 
hogy ez az ármegállapítás egymással kiegészítő 
összhangba kerüljön. Az igy megállapított ársza
básnak érvényesítésében a rendőri bünlelőbírák 
hathatósan közremunkálhatnának. A küzremunká- 
lás az 1914. évi 5600. Bm. rendeletben találja 
meg alapját. Ez a rendelet módot ad arra, hogy 
az élőállat árának lúlemelése is megloroltassék. 
Ha így a közigazgatás és rendőri bünlelőbírák 
között egységes irányelvek létesülhetnek, a bün
tető jogszolgáltatás gondoskodhatik arról, hogy 
az élőállalárak visszaessenek mert a 4 —5 koronás 
élő sertés ár semmiféle szempontból és okokból 
nem igazolható s az ilyen árkövetelésre a hivat
kozott rendelet 1. és 2. §-a bátran ráhúzható. A 
büntetések hatása egyrészről mérsékeltebb árak
hoz, másrészről pedig ahhoz vezetne, hogy a gaz
dák, a termelők körében támadna fel a kívánság 
az élőállatok árának maximálása végett.

A közélelmezés békeidőben is sok kívánni
valót hagyott hátra, azért most a háború alatt 
kell oly országos szabályokat megállapítani, me
lyek ne csak kivételesen, de békeidőben is alkal
maztassanak s a közélelmezésnek zavartalanságát 
hosszú időre biztosítsák.

Csuhay Sándor dr.
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A hadikölcsönre való jegyzés

hazafias kötelesség!
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j \  I f l E K .
V ilm o s  c s á s z á r  é s  a  tá b o rn o k .
Tudvalevő, hogy — nálunk és a külföldön egy

aránt — nagy katonai ünnepségek lakomáin 
rendszerint pezsgővel koccintanak az ural
kodó egészségére. Egy németországi ilyen ka
tonai ünnepi lakomán, melyet a császár szü
letése napján rendeztek, nagy és kínos feltű
nést keltett, hogy Hiiseler gróf tábornok, aki 
akkoriban tagja Volt már egy absztinens-egye- 
sülelnek, nem pezsgővel, hanem kristály
tiszta vízzel koccintott a császár egészségére. 
Hasztalan volt minden kapacitálás, a tábor
nok hű maradi fogadalmához. A dolgot meg
tudta maga a német császár is s így történt, 
hogy legközelebbi születésnapi évfordulóján 
Hiiseler gróf is, aki egyébiránt nem a biro
dalmi székesfővárosban állomásozott, hivata
los lelt a berlini udvari díszebédre. A csá
szár a tábornokot magával szemben ültette, 
hogy figyelemmel kísérhesse.

Hiiseler a pezsgőspohárba nem pezsgőt, hanem 
Selters-vizet töltetett s ezzel koccintott 11. 
Vilmos császár egészségére. A felséges úr a 
pia frausl nem vette észre, de mikor meg
súgták neki, így szólt tábornokához:

— Gráf Hiiseler, zu Kaisers Éhre trinkt mán Sekt
aus dem Glase!

— Zu Befehl, Máj estül! — Válaszolt a tábornok
s meghajtotta magát.

Ismét felzendüll a katonai zenekar tussá, össze
csenglek a poharak és Hiiseler gróf ismét Sel- 
terst ivott a pezsgőspoharából. Ismét megsúg
ták a dolgot a felségnek s ez a »besúgás« a 
a jelenlevő katonai előkelőségek részéről a 
felháborodás moraja is volt egyúttal, hogy a 
tábornok így ellen mer szegülni a császár 
parancsának. Erre II. Vilmos császár össze
ráncolta homlokát, intett az inasnak, hogy 
töltsön tele egy pezsgőspoharai pezsgővel, 
adjutánsával odaküldte a grófnak, azzal az 
üzenettel, menjen hozzá s koccintson ural
kodójával. A tábornok rögtön a császár előtt 
termett s feszes magatartással mondotta:

— Eelséges uram! A testem, vagyonúin a császá
romé, de a lelkem a Mindenhatóé. Testem
mel, vagyonommal felséged rendelkezik, de 
hogy mit iszom, az teljesen a magam lelki
ügye.

— Ön túlságosan vakmerő, Hiiseler gróf!
- -  Katona vagyok, felség! A katona első kelléke 

a bátorság. A harctéren tanúsított vakmerő
ségemnek köszönhetem eddigi sikereimet. Fel
séged kegye folytán tábornokká leltem.

A császár még mindig szigorúan nézett a tábor
nokra, de csakhamar elmosolyodott.

— Kedves tábornok, ön ismét csatát nyert!
S ettől kezdve megengedték a német abszlinens- 

egvesülelek kalonatagjainak, hogy bármilyen 
katonai ünnepi lakomán vízzel koccinthatnak.
— Legfelső elismerés. Őfelsége, a király, 

elrendelte, hogy H átidéi Vilm os dr. debreceni 
tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanárnak, a
3-ik népfölkelőgyalogezred főhadnagyának, H á tid é i  
Vilm os honti ev. főesperes fiának, az ellenséggel 
szemben tanúsított vitéz magatartása elismeréséül, 
legíelső dicsérő elismerése tudlul adassék.

— Katonai k itün tetés. Őfelsége, a király, 
K ardos Béla  nagykürtösi ev. lelkésznek, a sel-



mecbányai líceumi főgimmnázium volt növendéké
nek, az ellenség elölt tanúsított kiváló magatar
tásának és szolgálatának elismeréséül, a katonai 
arany érdemkoreszlet adományozta.

A hadseregfőparancsnokság H u r la y  G yörgy  
erdőmérnökhallgatót, a cs. és kir. 67. gyalogezred 
tartalékos zászlósát, az ellenséggel szemben tanú
sított vitéz magatartásáért, az elsőosztályú ezüst 
vitézségi éremmel tüntette ki.

— Erdészeti áthelyezés. A ni. kir. földmű
velésügyi miniszter M a riá n y i  J á n o s  főerdőlaná- 
csost Susákról Vinkovcére (hivalalfőnöknek), 
T o rd o n y  Em il főerdőtanácsosl pedig Zágrábból 
Susákra helyezte át s ideiglenesen megbízta a 
susáki kir. erdőhivalal főnöki teendőinek az ellá
tásával.

— Hősi halál. Kőrös L ászló  jogszigorló, 
boldogult Kőrös L ászló  m. kir. erdőlanácsos fia, 
a cs. és kir. 26. gyalogezred népfölkelő-önkéntese, 
folyó évi szeptember hó 11 - én, a Podkamien mel
lett vívott csatában súlyosan megsebesülve, októ
ber hó 1G án, életének 27-ik évében, a krakkói 
várkórházban hősi halált hall. A boldogult hős 
holttestét mélyen sújtott családja Selmecbányára 
szállíttatta s tegnap délután 3 órakor - - nagy
számú gyászolóküzönség és a Selmecbányán ápolt 
sebesült és beteg katonák részvételével — a szél
aknai kapun túli r. k. temetőben helyeztette örök 
nyugalomra

— H allgatók száma a főiskolán. A Selmec
bányái m. kir. bányászali és erdészeti főisko
lán folyó hó 6 -án és 7-én voltak a beiralások. A 
négy szakra és a négy tanfolyamra mindössze 100 
hallgató iratkozott be. Egy szak. a fémkohómér- 
nüki szak, teljesen néplelen. Bányamérnökhallgató 
van az első évfolyamon 9, a másodikon 2, a har
madikon 5, a negyediken 9; vaskohómérnökhall- 
galó az első évfolyamon 2, a másodikon 3, a 
harmadikon és negyediken 5—5; erdőmérnökhall
gató az első évfolyamon 17, a másodikon 19, a 
harmadikon 16. a negyediken pedig 8 .

— Új erdőgondnok Selmecbányán. A m. 
kir. földmívelésügyi miniszter Volfinau G yu la  
erdőmérnüküt a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal 
kerületéből a zsarnócai m. kir. erdőhivalal kerü
letébe Selmecbányára helyezte át s megbízta a 
boldogult K örös L á szló  erdőlanácsos halálával 
megüresedett Selmecbányái erdőgondnokság veze
tésével.

— Adomány a V öröskeresztegylet szá
m ára. A Vörüskeresztegylet Selmecbányái választ
mánya javára az elmúlt héten özv. Illavatsek 
Andrásáé úrnő 4 K-t adományozott. A szíves 
adományt hálásan köszöni a választmány elnök
sége.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
Palecskó A la d á r  végzett joghallgatót, a Selmec
bányái líceumi főgimnázium volt növendékét, a 
besztercebányai m. kir. pénzügyigazgalósághoz 
ideiglenes minőségű, segélydíjas pénzügyi fogal- 
mazógyakornokká nevezte ki.

— A rokkan t katonák ellátása. H orváth  
K á lm á n  kir. tanácsos, polgármester lle rc sá k  Jó 
zse f  rokkant katonát felsőrónai éjjeli őrré, Ka- 
pecz P á l rokkant katonát pedig hodrusbányai 
úlkaparóvá nevezte ki

— Segítőakció. Iladbavonull katonáink 
hálramaradt családtagjainak a segítésére szánt 
alapba az elmúlt héten a m. kir. dohánygyári 
munkásnők 28.65 K-t adományozlak. (A 49-ik 
gyűjtés 6.52 K, az 50-ik gyűjtés 7.73 K, az 51-ik 
gyűjtés 6.30 K, az 52-ik gyűjtés 8.10 K.)

— Újabb sebesültek Selmecbányán. Folyó 
hó 15-én a komáromi helyőrségi kórházból újabb 
24 sebesült katona érkezeit Selmecbányára. A 
katonákat, a vasúti állomásra való megérkezésük 
alkalmával, Siposs Ferenc, Wagner Kálmánná és
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Wetzler Mónié látta el étellel, itallal és gyümölcs
ösei. A sebesülteket a város és a kötőszövőgyár 
szállíttatta föl a városba. A város hatósága 22 
katonát a városi kórházban, keltől pedig a Yü- 
rüskeresztogylel szükségkórházában helyeztetett 
el. Újabban a kocsitulajdonosok a sebesült kato
náknak a városba való szállítására nem akarnak 
kocsit adni. Teljesen érthető, hiszen a szegény 
sebesült hősük nem adhatnak 3 —4 korona fuvar
bért a telhetetlen bérkocsitulajdonos uraknak.

; Ezek pedig nagyon rá vannak a fuvarbérre, meg 
a borravalóra utalva.

Adományok a kórházaknak. A m. kir. 
b á n y á szk ó rh á zn a k , a sebesült és beteg katonák 
számára, az elmúlt héten a következők adomá- 

i nyozlak: a Vöröskeieszlegylel 600 cigarettái, 40 
í szivart, 1 hordó sört, Csermely Istvánná 36 drb.

almásrélest, özv. Körös Lászlóné 10 I. tejet, Szabó 
: bányalelőr 100 cigarettát. Engel Zsigmondné 50 
; csomag pipadohányt, '/a Lg. pótkávét, ‘/2 kg. pür- 

köllkávét, 2 kg. cukrol, Sláhl Béla 100 szivart. 
— A Vörüskeresztegylet szükségkórházainak: Os- 
vald Richárd almát, Pallér Irén 2 fogkefét, 2 haj- 

I kefél. A városi kórháznak: a Vörüskeresztegylet 
300 cigarettái, Osvald Richárd esperes 1 kosár 
almát.

— H ontvárm egye tengeri-, burgonya- és 
cukorrépaterm ése. A in. kir. földművelésügyi 
miniszter hivatalos jelentése szerint Hontvármegye 
1915. évi várható tengeritermése 71.173 mm., 
burgonyatermése 453.353 mm., cukorrépatermése 
pedig 230.085 mm. Ezzel szemben 1914-ben volt: 
tengeri 68.320, burgonya 361.940, cukorrépa 
387.560 mm

Az élelm iszerárak felhaj tói ellen. A
német szövelségtanács szeptember hó 23-án tar
tott ülésén elhatározta, hogy rendeletet bocsát 
ki, melynek az a célja, hogy a megbízhatatlan 
elemeket lávoltarlsa a kereskedéstől. Az új ren
delet értelmében a hatóságok a megbízhatatlan 
személyeknek megtilthatják a napiszükséglclekkel 
és a hadiszükségletekkel való kereskedést. A 
visszaéléseket, a fogházbüntetésen kívül, a polgári 
becsületjogok elvesztésével is sújthatják.

Égető szükség volna nálunk is elíéle rende
letre, ahol a megbízhatatlan s a fogyaszlóközün- 
ség zsebére utazó ágensek s más cxiszlenciák 
túlontúl el vannak szaporodva.

- Katonai szükségleti cikkek szállítása. 
A közös hadügyminisztériumhoz a következő fel
szerelési cikkek szállítására lehetők árajánlatok: 
hadifoglyok számára való ruházati cikkekre, tel
jes készletekben vagy darabonkint. Gyapjúlábme- 
legítőkre, karmantyúkra, olcsó küpenyszövelekre, 
gombokra, fésűre, hajkefékre, sárkefére, ruhake
fékre, evőeszközkészletekre, táboripalackokra, evő
csészékre, főzőcsészékre, láboricövekekre, köpönye
gekre és nadrágokra Az érdeklődőknek a beszterce
bányai kereskedelmi és iparkamara ad bővebb 
felvilágosítást.

S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R L A P

gyermekek és lábadozók legjobb 
tápláléka gyomor-és bélbetegsegek után. 

Mindenkor kapható.
Próbudobozt és tanulságos orvosi könyvecskét .a 

gyermeknevelésről teljesen díjtalanul killd 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
Wien 1., B iberstrasse , 4 4  e.

— Több m int kétmillió feldúlt tűzhelye
inkért. Törvényhatóságaink, városaink és közsé
geink közül, az újrafelépílendő kárpáti falvak ja
vára, újabban a következők adakoztak: Nyíregy
háza váro3 10.000, Szászváros sz. kir. város 5.000, 
Kolozsvármegye 2 .0 0 0 , Yeszprémvármegyo 2 .0 0 0 , 
Zsolna r. t. város 1.200, Veszprémváros 1.000,

a pestmegyei Pereg község 1.000, Szolnok r. l. 
város 1.000, Zilah r. I. város 600, Algyő község 
150, Tömörkény község gyűjtése 195.24, Késmárk 
sz. kir. város UK), Soborsin község gyűjtése 6t», 
Törökbálint község gyűjtése 35. — Ezenkívül 
Nógrádvármegye alispánja, Nagy .Mihály, szemé
lyesen bejelentette az Országos Bizottságnál, hogy 
a törvényhatósági bizottságtól megszavazott 5.000 
koronán felül, a vármegye közönségének körében 
megindított gyűjtés eredménye m ár elérte a
100.000 koronát. Mindezek az adományok újra és 
újra ^bizonyítják azt a szereletet és azt a haza
fias lelkesedést, mellyel egész Magyarország felka
rolta a háború sújtotta vidékek lakosságának 
ügyét. Ez a szeretet és ez a lelkesedés m ár eddig 
is több, mint kétmillió koronát eredményezett 
annak az akciónak javára, melyet a Khuen llé- 
derváry Károly gróf elnöklete alatt álló Országos 
Bizottság a háborúban feldúlt tűzhelyek újrafel- 
építésére Szent István napján megindítóit.

Steckenpferd-
liliomtejszappan

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

tárakban, drogériákban, illatszcrüzletekben slb. 
llnsonlóképen kitűnő Bergmann Manóra liliomkrémje,
(80 fillér egy tubus). Kitűnő szer női kéz gondozására.

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

A Nagy H áború. A háború kiterjedésé
nek hatalmas növekedésével együtt szélesedik az 
a hatalmas apparátus is, mely ennek a kitűnő 
háborútörlénelemnek megalkotását végzi. Minden 
gondoskodás megtörténi, hogy a munka a világ- 
mérkőzés váratlan fejleményeinek legrejtettebb 
diplomáciai és hadviselési részleteit is oly őszin
tén és behatóan tárja fül, mint a háború mege
lőző időszakának [részleteit. Az olvasóközönség 
lankadatlan érdeklődése és szinte mohó kivánc.-i- 
sága, amivel a Nagy Háborúnak épen ilyen, másutt 
nem található leírásait kiséri, elkerülhetetlenné 
teszi a nagy munka terjedelmének további kiszé
lesítését is. A L á n d o r  T iv a d a r  szerkesztésében 
megjelenő népszerű vállalatnak e héten már 30. 
füzete jeleni meg, érdekes és gazdag tartalommal, 
változatos képekkel és sikerült műmellékletekkel.

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

1915. október 24.

NY1LTTÉR.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen, áldoltemlékű 

hitvesemet és anyánkat utolsó útjára kísérni szíve
sek voltak s ezzel mély fájdalmunkat enyhítették, 
fogadják ezúton hálás köszönelünk kifejezését.

Andrási József és családja.
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SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. K1R. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
14500. H. M. eln. 18—1915. szám.

Bevonulási hirdetmény.
A népfölkelésre kötelezetteknek az 1886. évi 

XX, illetőleg 1915. évi II törvénycikk alapján 
történt behívása folytán

az 1873., 1874. és 1875. évben született, to
vábbá a népfelkelésről vagy a hadiszolgáltatások
ról szóló törvény alapján kirendelt (igénybevett), 
de ebből a szolgálatból időközben elbocsátott 
összes 1873—1897. évi születésű egyének (mun
kások, kocsisok, hajcsárok, slb.), ha a megtartott 
népfölkelő bemutalószemlén vagy utóbemutató 
szemlén népfölkelő fegy veiesszolgáltra alkalmasak
nak találtattak,

1915. évi n o vem b er 3-án
— amennyiben névszerint felmentve nincsenek
— a népfölkelő igazolványi lapon feltüntetett m. 
kir. honvédkiegészílö. illetőleg cs. és kir. kiegészítő 
kerületiparancsnokság székhelyére népfölkelő tény
leges szolgálatra bevonulni tartoznak.

Hasonlókép behivatnak

1915. évi n o vem b er 3 -á ra
azok az 1872., 1873. 1874. évi és fiatalabb szü
letésű A) alosztályú (katonailag- kiképzett) nép
fölkelésre kötelezettek, kik népfölkelő fegyveres- 
szolgálatra egy ízben inár behivattak és bevonul
tak. de szabadságoltatlak. Ezek a népfelkelésre 
kötelezetlek a tartózkodási helyükhöz legközelebb 
eső honvédpóizászlóaljhoz tartoznak bevonulni.

Mindazok az egyének, kik önkéntes belépés 
folytán a honvédségbe vagy a cs. és kir. közös 
hadseregbe (akár mini egyévi önkéntesek is) már 
besoroztaltak, tekintet nélkül arra, hogy mely szü
letési évfolyamba tartoznak, tényleges szolgálatra 
szintén 1915. évi novem ber 3-án kötelesek be
vonulni.

Az 1873.. 1874. és 1875. évi születésű és a 
szemlén alkalmasaknak osztályozott, valamint a 
még be nem vonult és föl nem mentett A) alosz
tályt) népfölkelésre kötelezett azoknak a hivatásos 
gőz- vagy moloreke-gépészeknek és fűtőknek tény
leges szolgálatra való bevonulását, kik ily gépeknél 
tényleg alkalmazva vannak, beigazolt alkalmazta
tásuk esetében a községi elöljáróságnál (városi 
hatóságnál) személyesen előterjesztendő kérel
mükre az illetékes kiegészitőparancsnokság 1915. 
évi november 30-ig- elhalasztja.

A bevonulók, bevonulásuk alkalmával, lehe
tőleg erős lábbelit, evőeszközt, tiszlilóeszközt, 
gyapjúból készüli alsóruhát és lehetőleg gyapjú
ból készült harisnyát (kapcái) hozzanak magukkal. 
A bevonulás napján elfogyasztott élelemért 1 
korona térítési összeg jár.

A lábbeli és gyapjúból készült alsóruhák, 
amennyiben a katonai szolgálatban használhatók
nak minősíttetnek, értékük szerint meg fognak 
téríttetni.

A bevonulás alkalmával a népfölkelő igazol- 
ványilap birtokosa a vasutakon harmadik (gőz
hajón második) osztályon ingyen utazik: ez a 
népfelkelő igazolványilap azonban a vasúti-, gőz
hajó-állomáson jóval a vonat vagy hajó elindu
lása előtt az állomás jegypénztáránál lebélyeg- 
zendő.

Az a behívott népfölkelésre kötelezett, aki 
a kitűzött határidőre és helyre be nem vonul, 
karhatalommal vezettetik elő s a katonai behívás 
iránt tanúsított engedetlenség megbüntetéséről 
szóló 1890. évi XXL l-c. 4. §-a értelmében két 
évig terjedhető börtönnel büntettelik.

A magyar királyi honvédségbe vagy a cs. 
és kir. közös hadseregbe Önként belépni óhajtó 
népfölkelésre kötelezett a törvényes korlátok

között a csapattestét maga választhatja, a tény
leges szolgálatra történt bevonulása után azonban 

1 csak ahhoz a csapatiesthez kérheti felvételét, 
ahová, mint népfölkelésre kötelezeti, beosztását 
nyerte.

Azok a népfölkelésre kötelezettek, kiknek a 
népfölkelő igazolványilapjuk szerint Újvidékre 
kellene bevonulniok, figyelmeztetnek, hogy a közös 
hadsereghez beosztottak ne Újvidékre, hanem 
Pécsre, az oda áthelyezett cs. és kir. kiegészítési 
kerületi parancsnoksághoz, a honvédséghez be
osztottak pedig Újvidék helyett Szabadkára, a 6 . 
honvédgyalogezred pótzászlóaljához vonuljanak be.

Kell 1915. évi október havában.
Sztancsay Miklós 

k. ü. előadó.

8747 1915. vt. szám.

Hirdetmény.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros 

tanácsa közhírré teszi, hogy a folyó év október 
hó 2 1-én tartott ülésében a város háztartásáról 
szóló 1916. évi költségelőirányzatot letárgyalta s 
ennek folytán

a j az 1916. évi szükségletet 658560 K 27 f-ben,
bj a fedezetet . .. ................ 541686 K 41 f-ben,

a hiányt 116873 K 86  f-ben 
állapította meg. Ennek a hiánynak a fedezésére 
szolgáló 132085 K 66  fill. egyenes állami adó után 
a tanács a törvényhatósági bizottságnak 89 ° 0 
községi pótadó kivetését javasolja.

Úgyszintén letárgyalták a városi nyugdíjalap 
és a különböző alapok és alapítványok 1916. évi 
költségelőirányzatát is.

Erről a város közönségét, az 1886. évi XXI. 
t.-c. 17. §-ának intézkedéseihez képest, azzal érte
sítjük, hogy az előirányzat a város számvevősé
génél 15 napon át közszemlére van kitéve. Itt az 
adófizetők a hivatalos órákban megtekinthetik s 
ellene észrevételeiket a város tanácsánál beter
jeszthetik.

Selmecbányán, az 1915. évi október 21-én 
tartott tanácsülésből.

Horváth Kálmán,
kir. tan., polgármester.

8539,1915. vt. szám.

Hirdetmény.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros 

lanácsa közhírré teszi, hogy az alább közölt bér
leményeknek újabbi bérbeadása végeit, folyó évi 
novem ber hó 3-án, délelőtt 10 órakor, a vá
rosháza tanácstermében nyilvános árverést tart, 
é. p. árverés alá kerülnek az 1915. november 1-től 
kezdve 6  évre:

1. a kisbányai »Grets«-ház melletti kert, ki
kiáltási ára: évi 78 korona bérösszeg;

2. a kisbányai >Miértus«-rét, kikiáltási ára: 
évi 24 korona,

3 . a bélabányai »Fazekás«-rét, kikiáltási ára: 
évi 60 korona,

4. a Selmecbányái »Seiferlka« nevű rét, ki
kiáltási ára: évi 194 korona.

Az 1916. évi januárius l-től 6  évre:
1. a Selmecbányái erdőkben, (a »Drienova« 

kivételével) a vadászati jog, kikiáltási ára: évi 
90 korona,

2. a hodrusbányai helypénzszedési és mérce- 
I jövedéki jog, kikiáltási ára: évi 101 korona.

Az árverezni szándékozók felhivatnak, hogy 
a fennjelzell időben (napon) a városháza tanács
termében jelenjenek meg.

Selmecbányán, 1915. évi október hó 15-én.
Arthoid Géza,

városi lan&csos, polgármester h.

8496 1915. szám.

H ird e tm é n y .
Ezennel közhírré teszem, hogy a m. kir. 

minisztériumnak a tölgy- s fenyőkéreg, gubacs s 
általában a cserzőanvágok forgalombahozataiára 
követelhető -legmagasabb árakra vonatkozó 3162., 
3463. s 3464. számú rendeleté megjelent s a 
városháza II. emeleiének 10-ik számú szobájában 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Selmecbánya, 1915. évi október hó 16-án.
Arthoid Géza,
polgármester h.

18462 v. 1915. sz. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter.

Hirdetmény.
Változás a tábori postai áruforgalomban.

Áruminták, az eddigi feltételekkel, kizárólag1 
csak a 6 ., 9., 10 , 11., 14., 16. 17., 20., 23.. 27., 28.,
32., 37.. 38., 39., 40.. 41 . 42. 43.. 44.. 47., 48.. 51..
53., 55., 61., 63., 65, 6 8 , 69., 70., 71., 72., 73., 75..
76., 78., 81., 85., 87., 8 8 ,9 1.. 92.,93., 94.. 98.. 104.. H >6 .,
109., 113., 115., 116., 119., 120., 125., 132., 139, 
148, 149., 157.. 161.. 162.. 164., 166., 167., 169., 
173, 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182, 1^3.,
184., 185, 186.. 206., 207,. 208., 212., 213 , 214.,
215., 216., 217., 218., 219, 220., 221., 222. 223.,
224., 228., 251, 252.. 254.. 301.. 302, 303, 304..
305, 306, 309, 210, 311, 312, 313, 314. 316,
319, 320, 321, 322, 323.. 325, 326, 327.. 328,
329, 330, 350, 351, 352. 353, 355, 5o7.. 600,
601, 602, 603. 604 , 606, 607. 6o8 ,  609, 610,
611, 612, 613, 614.. 6 15.. 630, számú tábori 
póstákhoz és Sarajevóba küldhetők.

Budapest, 1915. évi október hó 13-án.

1 1 I R  I ) E  T  É S  E  K.
Vidéken lakó

urak és hölgyek,
kik a helybeli egyénekről jól vannak 
tájékozva, fáradtság  nélkül ju th a tn ak  

diszkrét és tisztességes

m e l l é k j ö v e d e l e m h e z .
GROSZWALD E„ Budapest,

Futó-utca 38.

X
o
m

« «x

- 0
t :
(0

2

•o
OI
'9
X
l/l
•B

■c L 
X  "ü

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl

ják a
K A I S E R
m ell-k a ra m e llá it  a  három  fen yőve l.
Millió ember használja a

rekedtség, kalarus, elnyái- 
kásodás, hörghurut, fájós 
nyak, valamint meghűlés 

elkerülése ellen.

6100 közj. hitel, orvosi és 
magánosok bizonyítványai 
a biztos eredményt igazol
ják. Igen egészséges és jóízű 
bonbonok. Csomagban 20 
és 40 fill. Dobozban 60 fill. 
K phal": Márkus M. cuk
rászdájában, Mikovényl 
A. és Margótsy J. örö
köst! gyógytáraibai S e l 
m e c b á n y á n .  Walko J 
K. és Szentistványl A.

G ö ln ic b á n y á n .
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Hadikölcsönjegyzés céljából
bármilyen ért ék papírra

minden pénzintézet nyújt előleget, 
előnyös kamat mellett,

olyform án, hogy a jegyzésk or leteendő k észpénzb iztositékot (10% ) 
az értékpapírra előlegezi, a 9 0 rf/o-ra pedig lom bardengedélyt vesz  
a jegyzőtől.

A k in ek  je len leg  n in csen  spin készpénze, sem  pedig ta k a rék 
vagy fo lyószán 11 abetétje, de két esztendő a la tt b iztos k ilá tá sa  van  
m egtakarított vagy egyéb pénzbevételre, ha részletek b en  fo ly ik  
is  be,

ily módon tegyen eleget hazatini 
kötelességének.

Fedezetnek  a lk a lm as papírok: első- vagy  m ásodik  hadiköl- 
csönkötvény, állam papír, záloglevél, m inden részvény.

i

Létérdekünk, hogy m inél nagyobb pén zsegéllyel tám ogassuk  
hadseregünk dicsőséges m űködését, hogy ezzel va lu tán k  értékét 
külföldön is növeljük.

Utolsó jegyzési nap: november 17.

Gyerünk és jegyezzünk!
Inkább ma, mint holnap!

Nyomatott Joerges igosl öbv. ős fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1 9 !.).
1


