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Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
------ N y llt té r  d ija  s o ro n k én t 20  f illé r .  ------

A második 
hadikölcsön.

T is z a  I s t v á n  g r ó f , Magyarország mi
niszterelnöke, a második hadikölcsön ügyé
ben a következő felhívást intézte a nem
zethez :

Olasz szövetségesünk, aki íölött har
minc esztendőn át tartottuk oltalmazó ka
runkat, aki a mi barátságunknak köszönheti 
békéjét, haladását, anyagi és szellemi javak
ban való előmenetelét, aki egész birodalmat 
szerzett Afrikában, amelyre, a mi támoga
tásunk nélkül, még csak álmában sem gon
dolhatott: elérkezettnek látta a pillanatot, 
hogy szemet vessen monarchiánknak olasz
lakta határszéleire, hogy eldobja az álarcot 
s orgyilkos tőrével hátbatámadjon benniin- 
k :t. Hátbatámadja egész Európának s ma
gának az olasz nemzetnek a szabadságát 
is fenyegető orosz óriással harcban álló 
monarchiát. De rosszul számított. Tíz hónapi

Csak egy éjszakára...
Csak egy éjszakára küldjétek el Őket,
A pártoskodókat, a vilézkedőket.

Csak egy éjszakára.
A k ik  fen t hirdetik, hogy mi nem felejtünk, 
Mikor a halálgép muzsikál felettünk:
Mikor láthatatlan magja kél a  ködnek 
S  gyilkos ólomfecskék szanaszét röpködnek.

Csak egy éjszakára küldjétek el Őket: 
Gerendalöréskor szálkakeresőket.

Csak egy éjszakára.
Mikor sikclitön bőgni kezel a gránát 
S  úgy nyög a véres föld, m intha gyom rát vágnák: 
Robbanó golyónak mikor fénye tám ad  
S  véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszaklíra küldjétek el Őket:
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.

Csak egy éjszakára.
Mikor gránát-vulkán izzó közepén 
Úgy forog a férfi, m int a falevél:
,S' mire földre omlik, ó iszonyú omlás!
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :

DR. PA U LO V IC S ISTVÁN

M E G J E L E N  M IN D É N  V A S Á R N A P ,
i

hősies küzdelemben megtanultunk a túlerő
vel szemben is megállni Feltartóztattuk, 
megőröltük, futásra kényszerítettük a ke
mény ellenségnek milliónyi hadát. Győztes 
seregeink nemes haraggal párosult utálattal 
fordulnak az áruló felé; hatványozott el
szántságot, újabb erőt szegezve az új ellen
ség mellének: lovagias lelkének egész való
jában felháborodva, ttttrekészen, elszánt
ságtól égve áll az egész nemzet az új harc 
elé. Az új veszedelem újabb erőt ad a 
magyar nemzet legdallásabb tulajdonságai
nak. Visszavonulás, kishitűség, csüggedés 
seholsem látható. Az egész nemzet egy 
nagy, egységes, tettrekész, önfeláldozó el
határozás.

A kormány, amelyet ezekben a nagy 
időkben valóban az isteni gondviselés állí
tott a nemzet élére, érzi, hogy joggal tá- 
maszkodhatik a mindenre képes és mindenre 
kész nemzetre, amelynek egyesítenie, szer
veznie, küzdelembe kell vinnie minden ere
jét. Ezt várja a nemzet a kormánytól, ezt 
parancsolja saját kötelességérzete; ezt a célt 
szabad csak ismernie, hogy méltónak bizo-

Csak egy éjszakára küldjétek cl őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.

Csak egy éjszakára.
Mikor a pokolnak égő torka tárul 
S  vér csurog a földön, vér csurog a fárul, 
Mikor a rongysátor nyöszörög a szélben 
S  haló honvéd sóhajt: „Fiam ' Feleségem!"

Csak egy éjszakára küldjétek el Őket:
Hosszú, csábos nyelvvel hazaszeretőket.

Csak egy éjszakára.
Vakító csillagnak mikor tám ad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyarvért gőzölve hömpölygőt,
Hogy sirva siko ltsák . „ Istenem, ne többet !u

Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára.

Csak egy éjszakára.
Hogy bújnának össze, megrémülve, fázva,
Hogy fetrengne m ind-m ind, hogy meakulpázna: 
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, 
Hogy kiáltná bőgve: ..Krisztusom, mi kell még'?"

Krisztusom, m i kell m ég!? Véreim, mit adjak 
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak '

Hogy esküdne m in d -m in d :

Az expedíciót s lilr Jotés két Illető reklamációk a lapkozelo

Joerges Ágost özvegye és fia
cégi.ez intézendók.

hova az összes p .ízküldcmcnyek is küldendők.

nyúljon a nemzethez, amely sorsának a 
gondozójává tett -.

Ettől a tudattól áthatva fordul a kor
mány a nemzethez, azzal a felhívással, bo
csássa rendelkezésére minden téren, az egész 
vonalon összes erejét s a véráldozat mellett, 
milyet olyan pa_ar hősiességgel ont a haza 
oltára, a nemzet a gazdasági téren is adja 
erőforrásait a luua szolgálatába. A  háború 
nemcsak vért, de anyagi áldozatokat is 
kíván s a győzelemnek a gazdasági erő- 
megfeszítés is egyik előfeltétele. Teljes 
siker, teljes dicsőség csak annak a nemzet
nek a homlokát övezheti, amely gazdasági 
téren is megüti s mértéket. Ezt az áldozatra 
készséget, ezt a , elszántságot tanúsította a 
nemzet a háború eddigi folyamán. Zúgoló
dás nélkül tűrte a gazdasági bajokat; egy
máson segítve igyekezett a hadrakeltek 
munkáját is teljesíteni; fényes tanujelét 
adta jószívűségének, a felebaráti szeretet 
áldozatra készségének s az első hadikölcsön 
példa nélkül áll 1 eredményével ámulatba 
ejtette a világot.

Épen most, pár nappal az olasz árulás

S  hitetlen gőgjében akit sosem ismert,
Hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent: 
Magyar vérem elhn  soha-soha többet!

- Csak egy é szakára küldjétek el őket.

(tI/óii i (Icza.

Dramatur gia.
Irta: Hevesi Sár ior.

Ariszlólelész meghatározása, hogy a dráma 
elsősorban: cselekmény. A dráma hőse a cselekvő 
ember, a dráma I dke i telt, a drámai esclek- 

í mény; a lettek ok* :erc -n kapcsolatos ós kereken 
! összebúj ló sorozat? A Irámai lett a/onkivul mi- 
1 nősített cselekvés, vagyi vétek. A hősnek vétkeznie 

kell, amikor csele .szik s áliitóbg itt lappang a 
j  különbség a drámai és epikai ember között.

Kz a drámát .rgia logikusan van fölépítve, 
de tökéletlen s fők épei nem meríti ki a dráma 
speciális tartalmát. A dráma kritériuma nem az 
emberi tett, hanem ; emberi krízis. Kz pedig 
megelőzheti a telU t, -agy kövclkezhetik a tett 
után, sőt össze is esketik a tettel: de sohasem 
azonos vele. Ham el krízise az, hogy nem öli 
meg a királyt. Ma< d< III krízise az, hogy megöli 
a királyt, míg Heb jel Heródes és Marianinéjában 
a megismétlődő t. U próbáiét és kritikus telt, 
melynek egyenes és zándékos értelme az, hogy



töl es( lltg okozott kárt is köteles a póstának 
megté) Honi.

1 elhívom a Polgármester urat, hogy a keres
kedőié nügyi miniszter úrnak ezt a rendeletét a 
tűrvén ylntóság területén szabályszerűen hir
desse ki.

Budapesten, 1915. április 23-án.

A miniszter helyett: 
Perényi s. k., 

államtitkár.
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Körrendelet.
Vala nennyi vármegyei és városi törvényhatóság 

első tisztviselőjének.

Magyarországnak és Horvál-Szlavonorszá- 
goktak a déli hadműveletek érintette területére 
nézve a Balkánhaderők hadtápparancsnoksága a 
hadi lűvelelek érdekében szükségesnek tartott for- 
galn i korlátozásokat következőleg állapította meg:
I. a) Magyarországon Tilel, Rezsőháza, ( ’.senta, 
('.se épalja, Révaujfalu, KarasjeszenŐ, Rakasd, 
Néraszlatina, Csernahévvíz községekben és a tőlük 
déli3 eső területen (csatlakozóállomások: Antal- 
falv i, Alibunár. Versec, Rakasd, Mehádia). b) Mor
vát-Szlavonországokban: Vinkovci, Vukovár, Pa
lául a, Újvidék csatlakozóállomásoktól délre fekvő 
tori leien a községek határain belül szabad, eze
ket túl lerjedőleg azonban csak a járási hatóság 
székhelyére. további közigazgatási hatósági vagy 
bír -i idézések alapján, az idézőhalóság székhelyére 
val i utazáshoz szükséges útiigazolványokat a köz
ség elöljáróság állítja ki. Azonfelül ott, ahol fon
tos életszükségletek kielégítése (p. o. kereskedőhöz, 
mr lomba, orvoshoz, gyógyszertárba való utazás), 
to ábbá élelmicikkek adásvétele céljából a helyi- 
viízonyok feltétlenül megkívánják, a járási ható- 
s á ; fölhatalmazása alapján ugyancsak a községi 
eh Ijáróság esetről-esetre igazolványt állíthat ki a 
já ás területén belül fekvő más, meghatározott 
ki zségekbe. c) A íenl megjelölt magyar területen 
ál andó lakóhellyel nem bíró személyeknek erről 
a területről Magyarország vagy Horvál-Szlavon- 
oi szag belsejébe, vagy Ausztriába, vagy Busznia- 
II írcegovinába, illetőleg vissza, továbbá a fent meg
jelölt horvál-szlavon területről a most említett 
h dyek valamelyikére vagy vissza, végül a meg- 
ji lölt magyar területről a megjelölt horvát-szlavon 
t« rülelre, vagy vissza való utazás csak a Balkán
haderők hadtápparancsnoksága, vagy a zágrábi,
\ agy temesvári katonai parancsnokságok, vagy az 
íjvidéki, temesvári, nagybecskereki, vagy vukovári 
I ir. kormánybiztosok kiállította útiigazolványok 
alapján van megengedve. A most említett ható
iágok székhelyére való utazáshoz szükséges úti- 
gazolvánvokat a járási hatóság állítja ki. A meg

jelölt magyar területen állandó lakóhellyel bíró 
egyéneknek Magyarország belsejébe és vissza való 
utazáshoz szükséges útiigazolványokal a járási fő
szolgabíró, illetőleg a pancsovai vagy fehértemp
lomi városi rendőrkapitány állítja ki. <l) A meg
jelölt területekről, illetőleg területekre való ula- I 
zás csak a felsorolt csatlakozó állomások valame- ! 
lyikén át van megengedve. Magához, a csatlakozó j 
állomáshoz külön útiigazolvány nem szükséges. ; 
e) A pelrovaradin-újvidéki várkürzelbe, vagy az 
onnan való elutazásra külön rendelkezések irány
adók. Újvidékre való belépés azonban csak az ' 
utazó lakóhelye szerint illetékes elsőfokú rendőr- i 
hatóságtól a személyazonosságról és megbízhaló- 
ságról kiállított bizonyítvány alapján van megen
gedve. f)  Több községbe való utazásra szóló úti
igazolvány kiállítása, illetőleg kiürített községekbe 
való belépés engedélyezése a Balkánhaderők had- 
tápparancsnokságának van fenntartva.

II. Járási hatóságon Magyarországon a járási 
főszolgabírói, Horvál-Szlavonországokban a járási 
főnököl, illetőleg, akadályoztatásuk esetén, törvé
nyes helyetteseiket kell érteni. Az útiigazolványok
ról a kiállító hatóságok folyószámmal ellátott 
nyilvántartást kötelesek vezetni. Útiigazolványokal, 
személyes felelősség terhe mellett, csakis politi
kailag és erkölcsileg teljesen kifogástalan egyé
neknek szabad kiadni. Az úliigazolványok kiállí
tásakor az utazás céljául bemondott adatok való
diságát ellen kell őrizni és az úliigazolványban 
feltüntetni. Az ú I i iga zol vá n y érvénye csupán a

Nyomatott Ji

benne megnevezeti személyre, meghatározott idő
tartamra, a megjelölt helyre való egyszeri uta
zásra, vagy esetleg visszautazásra terjed. Az úti
igazolványba annak a lejjegyzése, hogy érvénye 
további rendelkezésig terjed, tilos és érvénytelen. 
Oly egyének számára, kiknek a község határán 
kívül ingatlanuk, illetőleg bérletük van, nemkü
lönben munkásoknak és napszámosoknak adandó 
útiigazolvány adható. Minden egyes útiigazolványl 
a tulajdonosa az átvétel alkalmával, a hatóság 
előtt, sajátkezű aláírásával és, ha Írni nem tud, 
ujjlenyomatával köteles ellátni. Az ország belse
jéből á fent megjelölt területekre utazó személyek 
az előírt útiigazolványl csak az esetben kaphatják 
meg, ha személyazonosságukat és megbízhatósá
gukat a c) pontban felsorolt katonai, illetőleg pol
gári hatóság előtt, a lakóhelyük szerint illetékes 
elsőfokú rendőrhatóságtól kiállított bizonyítvánnyal 
igazolják.

III. Általános tájékozásul szolgáljanak még 
a következők: 1. Katonai személyeknek, minthogy 
igazolásukra katonai nyílt parancs, katonai me
netlevél, vagy felsőbb parancsnokságtól (hatóság
tól) kiadott rendelet szolgál, közigazgatási ható
ságok útiigazolványt nem állíthatnak ki. A m e n 
nyiben tehát ily célból katonai személyek valamely 
közigazgatási hatósághoz fordulnának, kérelmük
kel az illetékes katonai hatósághoz kell őket uta
sítani. 2. Ugyancsak nem állíthatnak ki közigaz
gatási hatóságok útiigazolványl oly egyének részére 
sem. akik magukat katonai szállítóknak vallják, 
mivel részükre a szükséges igazolványt a katonai 
hatóságok adják ki. 3. Hivatalos ügyben utazó 
állami, törvényhatósági, vagy községi tisztviselők 
és alkalmazottak igazolására a hivatalos kikülde
tési rendelet szolgál.

IV. A felsorolt rendelkezések hatályának biz
tosítása végeit Magyarország területére nézve a 
következőket rendelem: Aki a forgalom korláto
zására vonatkozó fenti rendelkezéseket megszegi, 
vagy az útiigazolvánnyal, illetőleg az alapjául szol
gáló okmánnyal visszaél, — amennyiben cselek
ménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem 
esik - kihágást követ el és 15 napig terjedhető 
elzárással és 200 koronáig terjedhető pénzbünte
téssel büntetendő. K kihágást ügyekben a közigaz
gatási hatóság, mint rendőri büntető bíróság, a 
budapesti m. kir. államrendőrség működési terü
letén az államrendőrség, harmadfokon a belügy
miniszter jár el A határrendőrség hatósági terü
letén elkövetett kihágás esetén az elsőfokú rend
őri büntető bíráskodást a határszéli rendőrkapi
tány, másodfokon az alispán, harmadfokon a bel
ügyminiszter gyakorolja.

Erről a Polgármester Urat, miheztartás, to
vábbi intézkedés, valamint a rendeletben foglal
taknak közhírré télele végett, azzal értesítem, hogy 
a szóbanforgó érdekek fontosságára való tekin
tettel, nemkülönben a forgalom zavartalan lebo
nyolítása érdekében, elvárom a közigazgatási ha
tóságtól, hogy az igazolványok és bizonyítványok 
kiállítása körül a legnagyobb körültekintéssel és 
lelkiismeretesen fognak eljárni.

Budapest, 1915. április 24.

A miniszter helyett:

Perényi s. k.
államtitkár.
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Hirdetmény.
Tudatom a közönséggel és a lisztelárúsllis- 

sál foglalkozó kereskedőkkel, hogy a ni. kir. keres
kedelmi miniszter folyó évi május hó 9 én kell 
27948. sz sürgönyremlelelévol, a belügvminiszler 
úrral egyelértőleg, engem hatalmazott lel annak 
az elrcndelhelésére. hogy a malomvállalatok és 
lisztárúsllók az 111:11915. 11. K. rendelet :l-ik 
pontjában említett ke n y trU sM  leugeriliszUd 
mW keverés nélkül hozhassák forgalmúim.

I. felhatalmazás alapján ezennel megengedem 
hogy a város egész területéi, a már közölt ren
delkezések szerint kiadható kererlIM U rz  a szük
séges lengeriliszl- mennyiség keverés céljára 
efjl/úlejiilrji killőn szolgáltassuk l:i.

erges Ágosl özv. és lia könyvnyomdájában Sóimét

Különösön figyelmeztetem a vásárlókat 
közönséget, hogy a kevürellenül kiszolgáltatott | . 
mennyiségek csakis emberi élelmezés céljára i 
nálhatók fel, mert a lisztnek esetleges más hAnvá 
felhasználásából eredő hiányok pótoltatni t . , 
tálában nem fognak.

Selmecbányán, 1915. május hó 10-éu.

Horváth Kálmán
kir. tan., polgármester

==_  1915. május

H I R D E T É S E K .
T / t f j  J  A  k é t u t c a i s z o b a m e l l é k '  l Y l d t l U  helyiségükkel az eme
leten, három utcai szoba mellékhelyi
ségekkel földszint, továbbá két udvari 

!-!-! lakás az Ó-póstán. M-!

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl

ják a

K AISER
m e ll-k a ta m e llá it  a  három  fenyővel.
Millió ember használja a

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

elkerülése ellen. 

6100 közj. hitel, orvosi és 
magánosok bizonyítvány.ii 
a biztos eredményt iga/nl- 
ják. Igen egészséges és jóí zű 
bonbonok. Csomagban 20 
és 40 fiit. Dobozban 60 tilt 
Kapható: Márkus M. cuk
rászdájában. Mikovényi 
A. és Margótsy J. örö
köst! gyógyláraiban S e l 
m e c b á n y á n .  Walko J 
K. és Szentistványi A.

G ö ln ic b á n y á n .

EGY ÓRA REKLÁMKÉPEN!
Aki Ingyen

md‘r \w\á "cír' 
gáns precíziós 
ó r á t, urak var, 
hölgyek részéré. 
választás szerint 
Írjon azonnal az

U hrenhaus Fr. SCHMIDT 
P rag, W einb erge.

B é r k o c s i s - ü z l e t ü n k e t
f é r jem  b e v o n u l á s a  Je
n é r e  is, t o vább fo !  ta
t o m ,  k é r e m  a  közönség  

s z ív e s  m e g b íz á s á t .  
Barna (Domán) Danóné

O csovszky-utca 256. s.

A következő napilapok állandóan kai tők: 
P e s t i  H ír lap ,  A z  Ú j s á g ,  P e s t i  N ipló» 
B u d a p e s t i  H ír lap ,  M a g y a r o r  *ág» 
A Nap,  E st i  Ú js á g ,  P e s t e r  Uoyd> 
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A második 
hadikölcsön.

T i s z a  I s t v á n  g r ó f , Magyarország mi
niszterelnöke, a második luulikülcsön ügyé
ben a következő felhívást intézte a nem
zethez :

Olasz szövetségesünk, aki fölött har
minc esztendőn át tartottuk oltalmazó ka
runkat, aki a mi barátságunknak köszönheti 
békéjét, haladását, anyagi és szellemi javak
ban való előmenetelét, aki egész birodalmat 
szerzett Afrikában, amelyre, a mi támoga
tásunk nélkül, még csak álmában sem gon
dolhatott: elérkezettnek látta a pillanatot, 
hogy szemet vessen monarchiánknak olasz
lakta határszéleire, hogy eldobja az álarcot 
s orgyilkos tőrével háthatámadjon bcnnün- 
k :t. llátbatámadja egész Európának s ma
gának az olasz nemzetnek a szabadságát 
is fenyegető orosz óriással harcban álló 
monarchiát. De rosszul számított. Tíz hónapi i

hősies küzdelemben megtanultunk a túlerő
vel szemben is megállni Feltartóztattuk, 
megőröltük, futásra kényszerítettük a ke
mény ellenségnek milliónyi hadát. Győztes 
seregeink nemes haraggal párosult utálattal 
fordulnak az áruló felé; hatványozott el
szántságot, újabb erőt Szegezve az új ellen
ség mellének : lovagias lel kének egész való
jában felháborodva, tcttrekészen, elszánt- 
ságiul égve áll az egész nemzet az új harc 
elé. Az új veszedelem újabb erőt ad a 
magyar nemzet legdallásabb tulajdonságai
nak. Visszavonulás, kishitűség, esüggedés 
seholsent látható. Az egész nemzet egy 
nagy, egységes, tettrekész, önfeláldozó el
határozás.

A kormány, amelyet ezekben a nagy 
időkben valóban az isteni gondviselés állí
tott u nemzet élére, érzi, hogy joggal tá- 
muszkodhatik a mindenre képes és mindenre 
kész nemzetre, amelynek egyesítenie, szer
veznie, küzdelembe kell vinnie minden ere
jét. Ezt várja a nemzet a kormánytól, ezt 
parancsolja saját kőtelességérzetc; ezt a célt 
szabad csak ismernie, hogy méltónak bizo-

Csak egy éjszakára ...
Csuk (‘un éjszakára küldjétek el Őkel,
A párloskodókat, a vitézkedőket.

Csak egy éjszakára.
A k ik  fen t hirdetik , hogy mi nem felejtünk, 
Mikor a halálgép muzsikál fe lettünk:
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek 
S  gyilkos álomfecskék szanaszét rögbidnek.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket :
Cere nda töréskor szá I ka keresőket.

Csak egy éjszakára.
M ikor siket tton bőgni kezd a gránát
*S' ágy nyög a véres föld. m intha gyomrát vágnák.
Robbanó golyónak mikor fénye támad
6' véres vize kicsap a vén \ isztiádnak.

Csak egy éjszakára küldjelek el Őket:
Az uzsoragarast fogakhoz verőket.

Csak egy éjszakára 
M ikor gránát-vulkán izzó közegén 
Úgy forog a férfi, m int a falevél:
S  m ire fö ldre omlik, ó iszonyú om lás'
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek cl őket.
A hitetleneket s az üzérkedőket.

Csak egy éjszakára.
Mikor a pokolnak égő torka tárni 
S  vér csurog a földön, vér csurog a fárul,
Mikor a rongysátor nyöszörög a szélben 
S  haló honvéd sóhaji: „Fiam ' Feleségem!"

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszá, csábos nyelvvel hazaszeretöket.

Csak egy éjszakára.
Vakító csillagnak mikor támad fénye, 
lá ssá k  meg arcuk a San-folyó tükrébe.
Amikor magyar véri gőzölve hornyot ygel.
Hogy s í rva sikoltsák: „Istenem, ne többet'"

Küldjétek el Őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára.

Csak egy éjszakára.
Hogy bújnának össze, megrémülve, fázva.
Hogy felrengne m ind-m ind, hogy meaknlpázna: 
Hogy lépné az ingéi, hogy verné a mellét.
Hogy kiadná bőgve: „Krisztusom, mi kell még"'" (

Krisztusom, mi kell m ég!? Véreim, mii adjak 
Ar/áért a vérnek, csak én m egm aradjak’

Hogy esküdne m ind-m ind

Az expedíciót $ hirdetéseket Illető reklamációk a lapkezelo

Joerges Ágost özvegye és fia

nyúljon ;i nemzethez, amely sorsának a 
gondozójává tette.

Ettől a tudattól áthatva fordul a kor
mány a nemzethez, azzal a felhívással, bo
csássa rendelkezésére minden téren, az egész 
vonalon összes erejét s a véráldozat mellett, 
melyet olyan pazar hősiességgel ont a haza 
oltára, a nemzet a gazdasági téren is adja 
erőforrásait a haza szolgálatába. A háború 
nemcsak vért, de anyagi áldozatukat is 
kíván s a g\ őzelemnek a gazdasági erő- 
megfeszítés is egyik előfeltétele. Teljes 
siker, teljes dicsőség csak annak a nemzet
nek a homlokát övezheti, amely gazdasági 
téren is megüti a mértéket. Ezt az áldozatra 
készséget. ezt az elszántságot tanúsította a 
nemzet a háború eddigi folyamán. Zúgoló
dás nélkül tűrte a gazdasági bajokat; egy
máson segítve igyekezett a liadrakeltek 
munkáját is teljesíteni: fényes tantijeiét 
adta jószívűségének, a felebaráti szeretet 
áldozatra készségének s az első hadikölcsön 
példa nélkül álló eredményével ámulatba 
ejtette a világot.

Épen most, pár nappal az olasz árulás

S  hitetlen gőgjében akit sosem ismert.
Hogy hívná a Krisztust, hogy hívná a: Isteni: 
Magyar vérem ellen soha-soha többet '

Csak egy éjszakára küldjétek cl okol.

(iyóu i fiéztt.

Dramaturgia.
Irta: H e ve s i Sán d or.

Arisztólelész meghatározása, hogy a dráma 
elsősorban: cselekmény. A dráma hőse a cselekvő 
ember, a dráma lelke a tolt, a drámai cselek
mény. a lellek okszerűen kapcsolatos és kereken 
összehajtó sorozala. A drámai lett azonkívül mi
nősíteti cselekvés, vagyis vétek. A bősnek vétkeznie 
kell, amikor cselekszik s állítólag itt lappang a 
különbség a drámai és epikai ember között.

Kz a dramaturgia logikusan van fölépítve, 
de tökéletlen s lőképen nem meríti ki a dráma 
speciális tartalmát. A dráma kritériuma nem az 
emberi tett, hanem az emberi krízis. Kz pedig 
megelőzheti a leltet, vagy kövelkezhelik a tett 
után, sőt össze is eshetik a tettel: de sohasem 
azonos vele. Hamlet krízise az, hogy nem öli 
meg a királyt. Machbcth krízise az. hogy megöli 
a királyi, míg Hebbel lleródes és Marianméjában 
a megismétlődő leli próbatét és kritikus telt, 
melynek egyenes és szándékos értelme az, hogy
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előtt, fordult u kormány a második liadi- 
külcstinért a nemzethez. Az eddigi eredmény 
a nemzet önbizalmának, gazdasági erejének 
s áldozatra készségének újabb tanúbizony
sága. Az új ellenség, az új veszedelem 
láttára újabb, fokozottabb erőkifejtésre van 
szükség, a kormány meghosszabbította tehát 
a badikőlesön eredetileg tervezett aláírási 
határidejét a hadikülcsön tömeges jegy
zésére hívja fel a nemzetet.

A nemzetnek rettenthetetlen elszánt
ságát ezen a téren is be kell bizonyítania. 
A hadikölcsönben való részvétel becsület- 
beli kötelessége mindenkinek, aki rendel
kezik a szükséges anyagi eszközökkel. A 
háború nagy tőkéket hozott forgalomba, 
pénzzé tette a polgárok millióinak termé
nyekben, állatokban s más árúkban fekvő 
javait. Ennek a pénznek egy részét fek
tesse mindenki a hadikölcsön értékeibe. A 
fokozott, tömeges aláírás nemzeti cseleke
det. mely hatványozza a nemzet élethalál
harcában rendelkezésre álló anyagi és er
kölcsi erőt.

Budapest, 1915. május 27.

G ró f Tisza Is tvá n  s. k.
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Jegyezzünk a hadikölcsönre!

íáj ellenség.
Minden magyarnak haragra gyulladt 

az arca, ökölbe szorult a keze arra a hírre, 
hogy régi szövetségesünk, Olaszország, há-

láthalóvá legye a drámai hős kríziséi. Alfieri | 
Mirrájában pedig úgyszólván nincs lelt, csak | 
krízis, melynek a hősnő halála vei végei. A dráma j 
súlypontja nem a leli, hanem a kri/.is.

Krízisnek nevezem azt a helyzetet, amikor \ 
az ember — ez cselben a drámai bős — akár I 
meglesz valamit, akár nem, akár dacol, akár 1 
csak védekezik, akár aktív, akár passzív viselke- j 
désre szánja el magái, kikerülhetetlenül és elháríl- 
halallanul szembe kerül a sorssal és farkasszemel  ̂
kénytelen vele nézni. A legnagyobb feszültség | 
állapota ez, amikor pillanatokba lümüríil az élei I 
minden energiája, amikor egyszerre érezzük az | 
egyéni akarat korlátlan szabadságát és a végzet 
teljes vaskényszeréi. A krízis az a pont, amelyen 
az egyéni akarat végzetlé érlelődik, vagy ahol ! 
a végzet teljesen beleáramlolt az egyéni akaratba, ! 
szóval az a pont, amelyen végzet és egyéni akarat ' 
megkülünböztethellenül eggyé válnak s a deter- I 
minisiák és indclerminislák vitája meddő szalma- j 
csépelésnek tűnik fel. A karakter is sors, mondták 
a görögök és igazuk voll; a sors is karakter, 
mondta Shakespeare s neki is igaza voll.

A krízis állapota egyúttal a vélek állapota. 
Az ember vétkezik, amikor szemét a sorsra füg
geszti. Meghal, aki meglátja az Isteni, mondták a 1 
régiek liz a vélek csak a nagy lelkek privilé- | 
giuma s nem azonos a bűnnel. A bún és bűn- j 
hödés problémája nem ide lartozik, ezt már 
Schopenhauer is világosan kimondta.

Az ember és a sors találkozása tehát a i 
drámai cselekmény lebonyolódása mindig belső

borúval támadt ellenünk. Ahelyett, hogy a 
bábom kitörésekor, mint szövetséges és jó 
barát, mellénk állott volna, nemcsak cser
ben hagyott bennünket, hanem egyenesen 
ellenségeink oldalára állt. Ekkora álnok
ságot, ilyen árulást és gonoszságot még 
nem látott a történelem.

A olasz fegyverek is beledördilltek a 
népek nagy csatájába, hogy segítsenek az 
orosznak, a franciának, angolnak, belgának, 
szerbnek, montenegróinak és a japánnak. 
Ennyien vannak az ellenségeink. Erőnk, 
igazságunk tudatában, seregeink diadalmas 
előrehaladása idején nyugodt lélekkel fogad
juk az olasz árulást is. Belőle nemcsak az 
olasz nép egyes vezetőinek hitszegése és 
gonoszsága derül ki, hanem az ellenünk 
szövetkezett hatalmak gyüngcsége is. Nyil
vánvaló, hogy az angolok, franciák és 
oroszok füt-fát ígérhettek Olaszországnak, 
hogy megnyerjék maguk számára, külön
ben érthetetlen volna, hogy az olasz, mely 
meg volt kiméivé eddig a háborútól, melyet 
meg nem támadtak, melynek a népe nem 
akarta a háborút s csak egy kis töredéke 
lármázott, miért áldozza föl vérét, jólétét 
és nyugalmát. Hogy ellenségeink minden 
áron, a legnagyobb áldozatokkal is rávették 
erre Olaszországot, ez azt bizonyítja, hogy 
rosszul állanak s égető szükségük van újabb 
segítségre. Próbálták megnyerni a görögöt, 
a bolgárt, a románt, izgatják ellenünk Ame
rikát, eddigelé teljesen sikertelenül. Csupán 
abban az országban értek el eredményt, 
amelyről pár hónappal ezelőtt senkisem 
hihette volna el ezt a bitszegést.

Olaszország, szövetséges létére, ország
részeket követelt monarchiánktól. Bármeny-

terülelen történik. A krízis színhelye az emberi 
lélek. A krízis problémája tehát egyúttal a színhely, 
sőt, mondhatnám, a színpad kérdése. Minthogy a 
végzet és akarat kereszteződése lelki ponton tör
ténik (lehál a színiér belül van), nyilvánvaló az 
is, hogy itt a külső színterek, a hely- és idő 
változásai csak másodlagos, alárendelt jelenlő- 
ségűek s csak annyiban jöhetnek számba, mint a 
krízis lebonyolításának valószínűségi elemei. Arisz- 
tólelész tétele az idő és cselekmény egységéről, 
a későbbi szenvedelmes viták a hármas egység 
követelménye körül, rossz argumentumokból, de 
helyes ösztönből indullak ki, abból tudniillik, hogy 
a dráma súlypontja nem a változó térben és 
időben, hanem a krízisben, vagyis a lélek vállo- 
zásaiban keresendő, vagyis, hogy a drámában 
nem a milieu fontos, hanem az ember. A milieu 
merő epika, a külső színterek folytonos változása 
a pszichológia nyelvén annyit jeleni, hogy ka
landos élelfolyás. Ivz regény és eposz, de nem 
dráma. Odysseus életében az a legfontosabb, hogy 
hová vélik a szelek s ameddig Oedipus bolyong, 
ö sem lehel drámai ember. Akkor sem drámai 
hős, amikor a Szfinksz reális színtéren jelenik 
meg előtte, a város kapujánál. Csakis abban a 
pillanatban válik drámaivá, amikor a története a 
belső színtérre helyeződik át. Az epikai ember 
végig megy a világon, a drámai emberen végig 
megy a világ. Pénelopé minden esle fölfejiheli. 
amit nappal szőtt, ez az t-posz anyaga. A drá
mában csak egyszer lehel fölfejteni a szövést és 
akkor is — muszáj.

nyíre szörnyűséges is ez a zsaroló fellépés, 
a monarchia kormányai Olaszország jogtalan 
követeléseit hajlandók voltak teljesíteni. 
Biztosítani akarták a monarchia békéjét s 
az volt a céljuk, hogy, amikor annyi ellen
séggel állunk szemben, ne zúdítsunk ma
gunkra újabb támadást. Felajánlottunk 
osztrák területeket az olasznak s ezért 
semmit sem kértünk tőle, csak azt, hogy 
maradjon semleges, vagyis ne avatkozzék 
a háborúba.

Olaszország azonban, mikor látta, hogy 
megkapja, amit követel, meggondolta magát 
s nem fogadta el ajánlatunkat. Nyilvánvaló 
lett, hogy háborút akart. A kiváló olasz 
államférfiak, az olasz nép zöme, az olasz 
munkásság, az olasz törvényhozás nagyrésze 
hiába tiltakozott a hadviselés ellen, a kor
mánytól támogatott kisebbség olyan gyalá
zatos botrányokat rendezett, hogy a béke 
híveit megfélemlítette.

Megszólaltak tehát az olasz fegyverek 
is; félelmet azonban nem ismer a magyar. 
Ezer éven át mindig egyedül állott a vilá
gon s megkiizdütt minden viharral. Milyen 
más most a helyzet! Nagy és erős az ellen
ségek vihara most is, de a magyar nem 
áll egyedül. Oldalán harcolnak a hatalmas 
és vitéz németek, vele együtt küzdenek 
Ausztria népei és Szent István koronájának 
összes idegen nyelvű, de hűséges fiai. Száz 
csatában legyőztük a több, mint tízmilliós 
orosz hadsereget s csak legutóbb, két bét 
alatt, kétszázezer emberét fogtuk el. Fut 
az ellenség Galíciából s mindenütt a sar
kában vagyunk. Przcmyslt körülkerítettük, 
tőle északra, keletre, nyugatra és délre 
mindenütt megvertük az oroszt. Német 
szövetségeseink velünk együtt is. meg 
külön is verik az oroszt, a franciát, az 
angolt és a belgát. Török szövetségesünk 
is diadalmasan állja meg a helyét a sok 
ellenséggel szemben. Győzelem koszorúzza 
fegyvereinket mindenfelé, mindegyik ellen 
ségüukkcl szemben. Az olaszokkal szem 
ben is majd csak győzelemre segít bennün
ket a saját vitézségünk s az igazságos 
Isten, aki megbünteti az árulókat és bit 
szegőket.

A hadikölcsönre való jegy
zés hazafias kötelesség.

Ertüchtigen.
Hogy ii nyelv valóban élflszervezel, melyei 

a külső körülmények, eseményék tübbé-kevésbbé 
megtermékenyítenek; hogy a többi tényezők mellett 
a nyelv is megérzi a háború hatását, ezekben a 
súlyos időkben szüntelen tapasztaljuk. Hemutatlnk 
mar a , . / ) n r c h l i a l l P n “ szót, melyet mostanábai 
Hamburgtól Orsováig széliében használnak, Kelet 
Poroszországtól IJélbukovináig teltekben érvénye-
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sílenek s amely szinte elevonerfikónl képviseli a 
mi táborunk és szövetségesünk világháborús hit- 
vallásál.

Ugyanolyan keresellonül is  észrevétlenül, 
m int amaz, tűnl fel e háborús napokban egy 
másik ilyen idő- és gondviselésszerö kifejezés, 
mely színién megérdemli, hogy bemutassuk e lap' 
olvasóinak. Tősgyökeres német szó ez is és mint
egy párja, ikertestvére a „Durchhattcn“-nők. Mert i 
ha ez elsősorban az erkölcsi világban jelenti az ! 
akaraterőnek kitartását a végső sikerig, az Ertüch- 
li<jcn látszólag inkább a lesliorők fokozására tö
rekszik. A valóságban azonban az egyik is, a 
másik is az ember testi-lelki tökéletesítését tartja j 
szem elölt. Durchhalten és Erlnchliyen  tehát 
szervesen összefügg, igazi sziámi szó-iker, egymás 1 
nélkül el nem lehet. Kz a  szópár annyira együvé 
tartozik, hogy az egyik (Krlüchligung) valósággal 
elengedhetetlen föltétele a másiknak; ez pedig 
(Durchhalten) következménye amannak.

A tnchtigen, erlüchligen ige még az újabb 
szótárakban is csak elvétve fordul elő. Kzen épen 
nem csodálkozhatunk, ha a német kultúra fejlő
dését figyelemmel kisérve, ráakadunk arra a 
pontra amelybe ez a kifejezés belekapcsolódik.
S ez a legtágabb értelemben vett testi újjászüle
tés. Az 1870—1871-iki német—francia hadjárat 
előkészítette azt a nemzeti talajt, amelyből a 
német nép testi-lelki megújhodása, megizmoso
dása, mint egyetemesen felismeri közszükséglet, i 
megindult. A mull század utolsó évtizedeiben 
világszerte hódító körútra indult teslikullúra 
újabb hatalmas lökést adott ennek a mozgalom
nak Németországban és egy nem eléggé felbecsül
hető véletlen (?) folytán ebben a szerencsés or
szágban az új erőre kapott testnevelési mozga
lomba mindjárt kezdettől fogva belekapcsolta az 
erkölcsi, az etikai tényezőket is és ezzel megóvta 
attól az egyoldalú ellaposodáslól és azoktól a 
sportbeli kinövésektől, amelyeket időközben a 
többi országokban sajnos, nálunk is, szerte tapasz- | 
tálunk. Most is, amikor a háború közvetetten 
hatása alatt, ellenállhatatlan föllendülésnek indul 
a német ifjúság katonai nevelése, a müncheni 
orvosegyesület örömmel üdvözli, mint fonlos ha
ladást »auf dem Wege dér Krlüchligung dér 
Jugend*. Az első török hadsereg parancsnoka, | 
von dér Gollz tábornok pedig egy, a napokban 
a német ifjúsághoz intézett levelében így ír: »Az 
öreg harcosoknak a tábori tüzek mellől és a 
lövészárkokból eredő elbeszéléseiből a jövő nem
zedék levonhatja majd a tanulságokat saját 
»Ertüchligungja« tekintetében.

Az Ertüchtiyen  tehát annyi, mint teslben- 
lélekben egyaránt minél kiválóbbá, derekabbá , 
lenni; a szervezetet testileg-lelkileg edzeni és az 
ifjúság neveléséből, életéből száműzni mindent, 
ami ezt a legfontosabb végcélt veszélyeztelhetné, 
íme, ez magyarázza meg, hogy a németek miért | 
nem lellek hűtlenekké régi, hagyományos és nem
zeti alapon nyugvó lornarendszerükhöz és az ide
gen talajon termelt sportokkal, az angol atlétiká
val épen csak a nemzetközi versenyek rájuk sza
bott kényszerűségéből foglalkoztak. Kz teszi ért
hetővé, hogy egyidejűleg ápolták az ifjúság és a 
nép körében a szabadtéri játékokat; itt is, ott is j 
küzdöttek az alkoholizmus, szexuálizmus és egyéb \ 
káros élvezetek romboló hatásai ellen s ugyan- | 
akkor sorompóba szólítottak mindenkit, fel hasz- ; 
nállak mindent, hogy a jövendő nemzedék egész- 1 
ségéi, ellenállásra való képességéi, termelő munka
bírását fokozzák és ezzel a német nemzet fenn
állását beláthatatlan időkig biztosítsák.

Az Erliichtigcn az emberképzés szuperlati- 
vusainak egész sorát foglalja magában. Célja, 
hogy testben-lélekben jobbakká, erősebbekké, 
munkabíróbbakká, egészségesebbekké, edzetteb
bekké tegye az embereket. Minden idők és népek 
nevelői ismerhetnek-e ennél különb feladatot?

Az egyetemes és egyesített elméleti és gyakorlati 
pedagógia találhal-e ennél maradandóbb végcélt? 
Valóban: az ifjúságot, az embereket Jdchlig'1-gé 
kell lenni. Kitérés csak abban voll, hogy ez a 
\egcel milyen eszközökkel, milyen módon való
sítható meg a legbizlosabban.

A Durchhalten mellett, mely főleg a hábo
rús időkre szól, igyekezzünk tehát a szebb jövőre 
irányuló elmélkedéseinket az Ertüchtiyen légköré
vel megtölteni és minden, az ifjúsággal kapcso
latos gondolatunkat és gondoskodásunkat az a 
vezéreszme irányítsa, vájjon szóval és tettel eleget 
tellünk-e ennek. Mindenekfülöti pedig véssük el
ménkbe a nagy Bism arcknak  ezeket a súlyos 
szavait: »A születést sohasem tekintenem a 
Tiichliykeil hiánya pótlásaként*.

íme, az Ertüchtiyen egy egész nemzetre 
kiható nevelési programin. Ks amint a németek 
a 44 évvel ezelőtt győzelmesen vívott hadjárat 
után ébredtek ennek tudatára és szedik mosta
nában érett gyümölcseit: nekünk, a mostani világ- 
tusa sikeres befejezése után. világos önismerettel 
kell majd hozzálátni ennek a nagy nemzetnevelési 
prograinmnak a megvalósításához. Igen, sohasem 
állottunk közelebb a legnagyobb magyar igéjének 
a megtestesítéséhez, mint mostan. A Kárpátoktól 
az Adriáig széliében és könyörtelen lelkiismere
tességgel gyakorolt Ertüchtiyen az egyedüli bizto
sítéka annak, hogy — Magyarország lesz!

K. /•’.

A hadikölcsönre június hó 
7-ig bezárólag lehet jegyezni.

J j i p E K .
Legfelső dicsérő elismerés. Őfelsége, a 

király, Balás Emil erdőmérnöknek, a Selmec
bányái bányászati és erdészeti főiskola tanársegé
dének, a 10 ik honvédgyalogezred tartalékos had
nagyának. az ellenség előtt tanúsított vitéz maga
tartásáért, legfelső dicsérő elismerését nyilvá
nította.

Kinevezések a bányászatnál. A m. kir. 
pénzügyminiszter az állami szénbányászatnál al
kalmazott tisztviselők létszámában Illés Vilmos 
és Bal mer Artúr  főmérnököket a VI. fizetési osz
tály 2-ik fokozatából az első fokozatba, Somogyi 
Géza mérnököt a VII. fizetési osztály 2-ik foko
zatából az első fokozatba, Vasilsek Zsiymond, 
Bajkó András, Leskő Béla  és Sopp Adolf mér
nököket pedig a VII. fizetési osztály 8-ik fokoza
tából a 2-ik fokozatba nevezte ki. illetőleg lép
tette elő.

- Erdészeti áthelyezések. A m. kir. föld
művelésügyi miniszter Glós László erdőlanácsost 
Nagybocskóról Máramarosszigetrc, Szalayyi Emil 
főerdőmérnüköt Vajdahunyadról Szászsebesre, 
Schalát Béla erdőmérnököt Szászsebesről Vajda- 
hunyadra, Szabó Lajos segéderdőmérnököt Tót- 
sóvárról Aranyidára, Blickhardt József segéderdő
mérnököt pedig IJngvárrúl Tótsóvárra helyezte ál.

Katonai kinevezés. Őfelsége, a király, 
S tasney Albert fémkohómérnököl. a Selmecbányái 
in. kir. bányászati és erdészeti főiskola tanárse
gédét, a 28-ik tábori vadászzászlóalj tartalékos 
zászlósát, tartalékos hadnaggyá nevezte ki.

Az erdöm érnökhallgatók tavaszi ta 
nulm ányútja. A Selmecbányái m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskola negyedéves erdömérnök- 
halIgalói, Fekete Zoltán, Jankó Sándor, Kovcsi 
Antal, K lippel Móric, Vadas Jenó miniszteri 
tanácsos, főiskolai tanárok és Pászlhory Ödön 
főiskolai tanársegéd vezetésével, június 7-én men-

nek tavaszi tanulmányútra. A tanulmányú.un j.
besztercebányai erdöigazgalóság és a zsamóca 
erilöluvatal ordeit és erdészeti fölszereléseit ingjál 
a hallgatók tanulmányozni.

Félév vége a főiskolán. A Selmecbánya 
m. kir. bányászati és erdészeti főiskolán június 
ö-án fejeződnek be a második félévi előadások, 
•lúmus 7-től 20-ig tartanak a tavaszi nagygyakor 
latok. 20-án kezdődnek a vizsgálatok s folytatód
nak július hó végéig.

A rokkant katonákért. Az itlhonmara 
dollaknak és a társadalomnak a harctéren rokkan 
takká vált katonák támogatása érdekében el kel 
követnie mindent. Az állam s maga a társadalom 
megkezdte ezirányban áldásos működését, a rész 
ben munkára keplelen rokkant hősökért azonban 
eddig úgyszólván semmit sem tettünk. Nagy baj, 
hogy ha a részben munkára képtelen rokkant 
katona hazajön, a családja elveszti az eladdig él
vezett állami segítséget, holott a család ekkor még 
inkább rá volna szorulva, mert egy fogyasztóval 
megszaporodott. A fogyasztó a munkájával azon
ban a család fenntartásához nem járulhat hozzá. 
A társadalomnak, hatóságoknak, intézeteknek n 
egyéb intézményeknek itt kell tehát segíteniük, 
még pedig a leggyorsabban.

Azon kell lennie a társadalomnak, hogy a 
harctérről hazajött s részben munkára képes 
rokkant katonák testi képességükhöz mért állá
sokba jussanak, megfelelő munkál kapjanak, hogy 
megélhessenek s lestifogyalkozásaikat ne érezzék. 
Alkalmazni kell őket hivatalszolgai állásokra, gyá
rakban, könnyebb munkára, kapusoknak, őröknek, 
intézeti szolgáknak, altiszteknek, felügyelőknek, 
munkavezetőknek, templomszolgáknak, levélhor
dóknak, bányaőröknek, bányafelügyelőknek, ipari 
munkásoknak stb.

Horváth Kálmán kir. tanácsos, polgármes
ter átiratot intézett elekintetben a Selmecbányái 
összes hivatalokhoz, intézetekhez, gyárakhoz s más 
intézményekhez s fölkérte őket. hogy tartsák fenn 
a megüresedett állásokat s ezekben rokkant kato
nákat alkalmazzanak. Felkérte egyúttal a lelkészi 
és polgári hivatalokat, utasítsák hozzá a jelentkező 
rokkant katonákat, hogy jegyzékbe vehesse s a - 
kalinasságuk szerint elhelyezhesse őket. A Selmec
bányái rokkant katonák közül állandó elhelyezést 
kapott eddig: egy hivatalszolga a városházán, egy 
hivatalszolga a főiskolán, Vadas Jenő miniszteri 
tanácsos tanszékénél, egy munkás a dohánygyár
ban, egy pedig a kötőgyárban.

A polgármesternél több rokkant katona van 
még előjegyezve, akik elhelyezésre várnak. Kérjük 
a Selmecbányán levő hatóságokat, intézeteket, 
gyárakat s magánosokat is, hogy alkalmazzanak 
rokkant katonát s forduljanak evégett a város 
polgármesteréhez. A fő cél mindenki előtt az legyen, 
hogy a városból a harctérre vonult s rokkantakul 
visszajött összes hős katonáink Selmecbányán 
kapjanak állandó kenyérkeresetet. Hazafias köte
lesség ez, melyet a hősök a társadalomtól méltán 
megvárhatnak.

A m egvakult ka tonákért. H dndel 177- 
mosné úrnő, Hdndel Vilmos honti ev. főesperes 
neje, a vak katonák számára rendezett gyűjtés 
ügyében a következő sorokat intézte hozzánk:
• Tekintetes Szerkesztő Úr! A háborúban meg
vakult, szerencsétlen katonáink szomorú sorsának 
némi enyhítésére tőlem megindított gyűjtés név
jegyzékeiből, a közzétételkor, több nemesszivű s 
jólélkű adományozó neve kimaradt. Szíveskedjek 
ezeknek neveit lapjában közzétenni. Adományoz
tak: Bercze Gergelyné, Jaeger Gyuláné, Hónai 
György né, Jezsovics Károly, Gröbel N. 2 2 K t, 
l'izély Sándor, Mőczey Jenő, Frilsch László, 
Grumich Samu. Hing Lajos, Sainovszky József, 
Bernhardl N., Ilallay N., Slercz Samu. Králik 
Károly. Kordos Samu, Fólián Józsefné, Niki Jó
zsef, Ni inon Gábor, l.iska N., Kullnerné, Bupperl
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Károlynő, Vnulskó Ferencné, dr. Paulovics Ist
vánná, Kaliczky Antónia 1—1 K-t, Susitzky Miláné 
1 50 K-t, dr. Kapp Jakabné 5 K-t, a Kereskedelmi 
é? Hitelintézet 10 K-t, a Selmeci Népbank 10 
1 -t, a Fogyasztószövetkezet 5 K-t. Az eredmény 
1375 K volt. Ezt maga a gyűjtő 1380 K-ra egé
szítette ki s május 12-én a Megvakult Katonák 
( rszágos Bizottsága alelnökének küldte be. Az al- 
e nők a gyűjtést a következő levélben köszönte 
n cg: *2127 1915. sz. N iindel Vilmosné Önagy<• 
s< igának Selmecbánya. A háborúban megvakult 
k ilonák segélyalapja javára Nagyságod állal esz
közölt gyűjtés eredményeként beküldött 1380 K 
á vételét elismerve, a gyűjtés érdekében kifejtett 
önzetlen fáradozásaiért és a nemeslelkű adakozók 
tu.zafias áldozatkészségéért az Országos Bizottság 
ni vőben őszinte köszünelemel és hazafias elisme- ! 
résemet fejezem ki. Egyben közlöm, hogy a gyűj
tés eredménye a Pesler Lloyd napilapban közzé- , 
té elett. Budapest, 1915. május 20. Kiváló liszte
le lel Sim ontsűs, ügyvezető alelnök*.

A buzgó gyűjtők közül einlítetlenül maradt
I ngái- Ilona, Eizély Vilma, Weisz Melánia, Wag
ner Aranka, Pelachy Aranka és Sümegh Irén.

A buzgó és fáradhatatlan gyűjtőknek s a ; 
m messzivíí adakozóknak hálás köszönetéinél fe- j 
je;em ki.«

— Hősi halált ha lt Selmecbányái katonák.
A <évai m. kir. honvédkiegészitő- és a cs. és kir. j
20-ik gyalogezred hadkiegészílőparancsnokságának 
hi atalos közlése szerint a hadbavonull Selmec
bányái illetőségű katonák közül hősi halált halt: 
Hí nyó  István  1892. évi születésű géplakatos, 
Ja yták Pál 1893. évi születésű földműves, Stiry  
M báty  1887. évi születésű bányamunkás és Grécs 
Ei 'e 1891. évi születésű tüzér.

— A Kereskedelmi Szaktanfolyam évzáró- 
vi :sg-álatai. A Selmecbányái Kereskedelmi Szak
tanfolyam évzáróvizsgálatait folyó hó 21-én és 
22 én tartották meg. Az évzáróünnep és a bizo
ny hányok kiosztása május 2f>-én volt. A vizsgá
iul okon, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ipar
ok atpsi főigazgató képviseletében, mint vizsgáló
ba ollsági elnök, Joerges Ágost iparlársnlati elnök 
ve l részt. A kezdőévfolyamon minden lanlárgy- 
bó dictéreles érdemjegyei nyert: Becker Ilona, 
Br íxalórisz Margit, Grüner Olga és Kögler Sarolta: 
a íaladólanfolyamon: H'ajniczky Valéria, Schlei- 
minger Ilona, Slrkula Erzsébet, Szauer Erzsébet, 
Se tész Anna, Urbán Jolán és Vas Emma. A kél 
tanfolyamra összesen 32 növendék iratkozott be 
s :Í9 lett vizsgálatot.

A tanfolyam a Selmecvidéki Kereskedők Ipar- 
tái sulaIának a védnöksége alatt áll, a tanulmányi 
fel igyeletet pedig az iparoktalási főigazgató végzi.

A múltévben végzett növendékek közül ipar- 
vá lalaloi.;i-.i, bankokban és üzletekben 14 növen- 
d t1.-. nye: ‘ elhelyezési.

Ju talom díjak  a Kereskedelmi Szak- 
ta  ífolyam jelesen végzett növendékeinek. A 
Selmecbányái Kereskedelmi Szaktanfolyam mind
két osztályát jelesen végzett növendékeinek a 
inogje-almazására a Selmeci Takarékpénztár 20 
K-l. .-hlmecbánya sz. kir. bányaváros 10 K-t, a 
Selmeci Népbank 10 K-t, a Selmecbányái Keres
kedelmi és Hitelintézet 10 K-t adományozott. A 
sziklai.folyam vezetősége az adományozóknak 
ez j Ion mond hálás köszönetét.

A Kolos-intézet vizsgálatai. Az irgalinas- 
m vérek vezetése alatt álló Kolos-leánynevelő- 
m ízeiben június 2-án, '/4 8 órakor lesz a Veni 
So.it , 2-án, délelőtt, a polgári iskola I—IV. osz
tó yái.ak a hittanvizsgálata. Június 4-én, délelőtt 
8 óra tor, az A) I. osztály, délelőtt 10 órakor a
II I. osztály vizsgálata, délután 2 órakor, az elemi 
iskola II. osztályúnak vizsgálata, június 5-én, dél
előtt 8 órakor, az elemi iskola III. osztályának, 
dő utón 2 órakor az elemi iskola IV., V. és VI. 
of. ililyának a vizsgálata. Június 6 án, délután 3

órakor lesz a polgári iskola I—IV. osztályának 
torna vizsgálata, június 7-én, délelőtt 8 órakor, a 
polgári iskola első, délután 2 órakor a polgári is
kola második osztályának vizsgálata. Június 8-án, 
délelőtt 9 órakor tartják meg a kisdedóvó ünnep
ségét. Június 9-én, délelőtt 8 órakor, a polgári 
iskola harmadik, délután 2 órakor a polgári iskola 
negyedik osztályának a vizsgálatát. Június 12-én, 
reggel 1/2 8 órakor lesz a Te Deum és a bizonyít
ványok kiosztása. A vizsgálatokra a szülőket és 
a közönséget ezúton hívja meg az intézet elöl
járósága.

— Erdészeti K ísérletek. Vadas Jenő  mi
niszteri tanácsos, főiskolai tanár kiváló folyóira
tának, az Erdészeti Kísérleteknek most jelent meg 
az 1915. évi 1. és 2. száma. Az első közlemény 
R óna i György erdőmérnök jeles tanulmánya, 
az Erdöbecslési kísérlet a különböző eljárások 
pontosságának összehasonlítására, melyben ismer
teti a kisérlel célját, a kísérlet területét, a kísér
let kivitelét, ismerteti az egyes módszereket s 
végül összefoglalja az eredményeket s levonja a 
tanulságokat. Lengyel Gésa dr. a királyhalmi m. 
kir. külső erdészeti kisérleli állomás területének 
a növényzetét ismerteti, mindenre kiterjedő pon
tossággal. A gondosan összeállított füzet végül az 
erdészeti kísérleti állomások 1914. évi tevékeny
ségéről számol be s az 1915. év munkatervét is
merteti.

— Adományok a V öröskeresztegyletnek.
A Vöröskereszlegylel Selmecbányái választmánya 
javára az elmúlt héten a következők adakoztak: 
Becker Ervin (ösztöndíjából) 10 K-l, Pirek Fe- 
rencné (hálából, hogy fiát a Vöröskeresztegylet 
Selmecbányái kórházában ápolták) 40 K-t, a Ke
resztény Szociális-Egyesület (egy sziuielőadás jö
vedelmeként) 10 K-t. A szíves adományokat há
lásan köszöni a választmány elnöksége.

Adományok a kórházaknak. A Vörös- 
keresslegylel Selmecbányái szükségkórházainak, 
a sebesült és beteg katonák számára, az elmúlt 
héten adományozott: Révay Adolfné 5 1. tejet, 1 
üveg baracklekvárt, Láng Károlyka és Lacika 2 
tábla csokoládéi, Podhorszky Józsefné 4 kg. cuk
rot, 300 cigarettát, Simkó Jánosné 1 kalácsot, 
100 cigarettát. Goldlusz Mihályné 10 I. tejel, Baán 
Elemér 1 hordó sört, Tomasovszky Lajosné 200 
cigarettát, Joerges Henrietté fi 1. tejet, Blullny 
Tiborné 200 cigarettát, Pirek Ferencné (Hodrus- 
bánya) 40 K-t, 2 doboz cigarettát. A pünkösdi 
kalácsok sütését Joerges Agostné és Szlankay 
Ferencné vállalták magukra.

Bélabünyáról: Dobák Pál 7, ifj. Gyuricza 
János, Lalik Pál 5—5, Anlosik András 3, 
Gyuricza Máté, Dobák Márton, Lajcsiak János, 
Mlinárik Caliszt, Szlrelecz György, Kapuszta 
József 2—2, Eráj Pál, Herlinger Mihály, Kutlik 
Pál, Ilrncsiar Katalin, Halaj János, Barlko János,
I.uplák János 1— 1 liter tejel.

A városi kórháznak: a  Vüröskeresztcgylet 
500 cigarettái, Borsiczky Zsófia 100 cigarettát, 
Weisz Simonné 1 üveg paradicsomot, 1 üveg 
málnaszörpöt.

A m. kir. bányászkórháznak: Borsiczky 
Mária 2 csomag dohányt, 4 doboz szivarkahüvelyt, 
Siposs Ferencné 3 kg.Jüslüllhúst, a;Vürüskereszt- 
egylet 200 cigarettát, Fizély Károly 200 cigarettát.

— Fém a  hadseregnek. A hadsereg szá
mára adakoztak: Szilnyai Józsefné 4 sárgaréz- 
bögrét, 1 sárgarézgyertyalartót, 1 vörösrézüslüt, 
özv. Illavalsek Andrásáé 1 sárgarézvasalót, 4 
vörösrézabroncsol, 2 sárgaréz kályhaajlót, 1 sárga
réz kávédarálót, Singer Miksa I sárgarézcsapol, 
2 sárgarézkilincsel, Kovács Lajos 3 kg. sárgarezet,
I leli Jakabné 2 cink ülőkádat, 1 vörösréz ágy- 
melegítőt, 2 cink víztartót, özv. Balás Einilné 2 
sárgarézgyertyalartót, özv. Áls Ferencné 1 vörös
réz pezsgőimtől, 1 sárga réz mozsarai, törővei, I 
alpacca-tálcát, Málray Gusztáv 5 sárgarézserpenyői,

1 sárgarézüstöt, 2 sárgaréztálat, 2 vörösréz ser
penyőt, Hiindel Vilmos 2 vörösréztálat, 3 sárgaréz 

| szűrőt, 1 ólomlányért, Finkelstein Alajos 1 vörös
rézüstöt, Müllner Adolf 1 vürösrézüstöt, 1 sárga- 

, rézüstüt, Hornyacsek István rézgombokal, Jankó 
Sándorné 1 vörösrézlábast, Jankó Józsika 2 sárga- 

j  rézcsövet, özv. Horváth Józsefné 2 sárgarézmo
zsarai, törővei, 1 sárgarézgyertyalartót, 1 vörös
réztepsit, Reif Miksáné 2 sárgarézgyertyalartót, 
özv. Kloszka Adolfné 1 sárgarézlámpát, 1 sárgaréz 
kávéfőzőt, Székely Vilmosné 2 vörösrézüslüt, 8 
kg. horganyt, 1 kg. sárgarezet, Bánik Lajosné 1 
vörüsrézkanalal, Sobó Jenöné 4 kg. sárgarezet, 
Kachelmann Farkas 1 vürösrézüstöt, 1 vörösréz
tepsit, 1 sárgarézgycrtyatartól, 1 sárgarézbögréi, 
dr. Fodor László fi sárgaréz lámpacsavart, Maczner 
József 1 vörösréz literest, 1 sárgarézgyertyalartót, 
P40 kg. sárgarezet, 3 kg. ólmot, Cziczka Sándor 
1 sárgarézvasalót, 2 sárgarézgyerlyatarlót, Fusek 
Gizella 1 sárgarézkanalal, Urbán Antal 1 ólom 

| tinlatartót, több sárgarézdarabol, Pokorny Antal- 
né 1 vörösréztepsii, 1 sárgarézkanalat, Waigel 
János 2 vörösrézlábast. 2 sárgarézgyertyalartót, 
fi vörösréz szedőkanalat, 1 vörösrézfedőt, Deutsch 

i Zsigmondné 2 sárgaréz mérlegtányért, Oszvaldl 
Gusztávné 1 vörösréz szedőkanalat, 1 sárgaréz 
kávéfőzőt, 1 ólomcsövei, Bauinerlh Gyuláné 1 
cinkedényt, Hamrák Béla 2 vörösréz sülőformát,
3 vürösrézserpenyő, 1 sárgarézbögrét, Suhajda 
Lajos I sárgarézvasalót, 2 vörösréz hamutartói, 
1 kg. ólmot, 1 srappnelt. 2 cinktálal, Jezsovics 
Károly 2 ólomgyertyalarlót, Geisl Jakabné 1 
vörösrézüstöt, 1 vörösrézformál, Murancsan Antal
4 vörösréz mérlegcsészét, Susitzky Edéné 2 
sárgaréz mérlegcsészét, Kürty Pálné 2 vörüsréz-

. fedőt, 2 vörüsrézkanalal, Finka Etel 1 vörösréz 
mérlegcsészél, 1 vörösréz szűrőkanalat, Mialovich 

; Elekné t vörösrézüslüt, fedővel, Hellmanné 1 
| ólom lányért, Schmidt Gézáné 1 sárgarézgyerlya- 

larlót, Paduch Jánosné 1 sárgarézvasalót. 4 sárga
rézkanalat, Niki János 3 kg. ólmot, 3 vörösréz - 
tepsit, Dalos József 3 vörüsrézlányért. 1 sárgaréz 
mozsártöről, Beznicsek János 2 sárgarézfedői, 
Ring Lajos 2 vörösrézcsövet, apróbb tárgyakat, 
Chrakovszky Oszkár 1 sárgaréz szamovárt, Eisele 
Károly 1 vörösrézüstöt, Zachár Károly 1 vörüs- 
rézüslöt, sárgarézhulladékot, Kinka Mihály né 1 
sárgarézvasalót, Winlerslein Bernát I vürösréz
üstöt, 1 sárgarézcsapot, Engel Zsigmond 1 vörüs- 
rézüslöt, 3 vörösréz mérlegcsészéi, fi sárgaréz 
mérlegcsészél, Szembralovics Sándor 1 sárgaréz- 
vasalót, Zólomy Imréné 2 sárgarézvasalót, t 
.sárgarézmozsarai, törővei, Zsemla Mártonná 1 
sárgarézbüdünt, Arlhold Géza 2 cinktepsii.

Bélabányálról': a fogyasztószövelkezet 1 
sárgaréz sörszívót, 1 sörcsapot, Vallasek Gézáné, 
3 sárgaréz sürcsapot, Moha Alajos 2 csengőt, 
sárgarézsúlyokat, töltényhü velyekel, Gzeldcr József
1 gyerlyalarlól. rézsúlyokal, 3 kg. sárgaréztár- 
gyakal, Grausz Jánosné 1 ólom tinlatartót, 2 
rézkanalat, Thonhauser Antal 1 vürösrézüstöt, 1 
sárgarézvasalól, Floch István 1 gyertyatarlót, 1 
vasalót, Schneider József 2 kg. rézhulladékot.

— Bagonya, Bagyan, Kalászi és Hontné- 
meti község adom ányai a  V öröskeresztegylet
nek. A Vöröskereszlegylel Selmecbányái szükség
kórházaiban ápolt sebesült és beteg katonák szá
mára Pagonya  községből adományozott: Riskó 
Mihály burgonyái, tojást, lisztet, Mráz Mihály bur
gonyát, lisztet, Boldis Márta tojást, babot, burgonyát, 
Bújna János burgonyái, tojást, lisztet, szalonnál, 
Bújna György tojást, lekvárt, lisztet, burgonyái, ('.ze
nek Márton burgonyát, tojást, lisztet, Gabni Pál to
jást, burgonyái, lisztet, Sanáb György lisztet, 1 K-t,
2 alsó nadrágot, Gseláka János babot, lisztet, Lányi 
János babot, lisztet, 1 K-t, Boldis János tojást, sza
lonnát, Falti Bújna János tojást, lisztet, burgonyái, 
szalonnál, Klement Márton tojást, babot, lisztet, 
Obejlh János tojást, lisztet, Maczkó György 1 K-l.



tojást, Ciabni János lekvárt, burgonyát, lisztet, 
Kiszely Mihály tojást, babot, lisztet, Jarkos Mária 
tojást, fehérneműt, Kolis János babot, szalonnál, 
burgonyát, ('.saski János tojást, lisztet, babot, bur
gonyát, Dedek Pál burgonyát, lisztet, Harrach 
Mihályné tojást, burgonyát, lisztet, Pleska János 
szalonnát, burgonyát, tojást, Gsaski Márton sza
lonnál, babot, lisztet, burgonyát, Bújna János 
babot, lisztet, tojást, Kruzsliár János burgonyát, 
lisztet, tojást, Gsaski Pál lisztet, szalonnát, babot, 
tojást, Novák Mártonná burgonyát, tojást, babot, 
lisztet, Herka János lisztet, tojást, burgonyát, 
Meszjár Pál tojást, babot, burgonyát, Knoska 
János lisztet, babot, Pozseczky Jánosnó burgo
nyát, babot, tojást, Riskó Márlonné lisztet, sza
lonnát, burgonyát, Maczkó János burgonyát, 
tojást, szalonnál, babot, Kurjacska János burgo
nyát, lisztet, babot, fehérneműt, tojást, Pákán 
János szalonnát, lisztet, tojást, Zatykó János sza
lonnát, lisztet, tojást, Nemepz Mihályné fehér
neműt, Koczmann János 1 K-t, burgonyát, Kiszely 
Mihály szalonnát, lisztet, Drahos Pál burgonyát, 
szalonnát, lisztet, tojást, mákot, babot, Koczman 
Pál burgonyát, babot, 40 f-t, Fábry Anna lisztet, 
cukrot, sót, Hlóska Mihály lisztet, tojást, Petruska 
Mihály lisztet, burgonyát, lekvárt, 1 K-t, Korbula 
Pál tojást, lisztet, Riskó Pál lisztet, babot, burgo
nyát, Csalovka Pál lisztet, burgonyát, lekvárt, 
tojást, Krupa Mária tojást, babot, burgonyát, lek
várt, Kiroska Márton tojást, lisztet, burgonyát, 
Niliczky János lisztet, babot, Lois György lisztet, 
tojást, Angin György tojást, lisztet, Petruska János 
tojást, lisztet, babot. Bakos János 80 f-t, Mihalo- 
vits Gizella 2 K-t, Zatykó Pál lisztet, tojást, Szle- 
zik György 1 K-t, Pákán Pál lisztet, burgonyát, 
Szlávik Jánosné burgonyái, fehérneműt, tojást, 
zsírt, Masztyár Pál tojást, lisztet, Zanuska Pál 
tojást, lekvárt, babot, Gonda Mária lekvárt, fehér
neműt, tojást, Maczkó János tojást, lisztet, burgo
nyát, Boldin Mihály tojást, lekvárt, babot, Czeliár 
Márton burgonyát, lisztet, babot, Mihaelisz Kati 
tojást, babot, Gyekuszki János burgonyát, babot, 
tojást, Korbela János lisztet, tojást, babot, Angusz 
János lisztet, tojás1, Turka Pál tojást, lisztet, a 
Rolhkopll-gazdaság 10 K-t, Bolcsán János tojást, 
babot, burgonyát, id. Riskó György tojást, lisztet, 
burgonyái, ifj. Riskó György tojást, lisztet, burgo
nyát, Csalóka Márton lisztet, babot, fehérneműt, 
Szalka János tojást, lisztet, burgonyát, Kuzsin 
Mihály tojást, lisztet, babot, zsákot, Csalovka 
János tojást, babot, burgonyát, Riskó Jánosné 
tojást, lisztet, burgonyát, inget, Riskó Anna lisztet, 
babot, Brank János burgonyát, Koczman Márton 
burgonyái, tojást, Adamcsik Jánosné lisztet, búr- I 
gonyál, babot, Fuchs János cv. lelkész lisztet, i 
babot, burgonyái, kenyeret, Weiner Henrik bur
gonyát. tojást, fehérneműi, zsebkendőt, málna
szörpöt. Feriák Márton I kocsit, Adamovils Micike
3. Fuchs János 5 K-l.

Bugyiin  községből: Szluka János ev. lelkész 
tojást, rizst, 10 K-t, Zamboy Vilmos 6 K-t, Szluka ' 
Mici 260 K-t, Greschó Mihály tejet, sárgarépát, 
lisztet, babot, 1 K-t, Valach János tojást, babot, , 
törülközőt, Janovicz János tojást, lisztet, burgo
nyát. Janovicz Pál tojást, szalonnát, Kucsera 
Márton tojást, babot, szalonnál, lisztet, Slclina 
János kenyeret, zsírt, burgonyái, húst, borsót, 
Sletina György tojást, alsónadrágot. Pivarcs Pál 
tojást, lisztet, kenyeret, burgonyái, Pelrik János 
tojást, lisztet, burgonyát, szalonnát, Yilyacz Máté 
tojást, zsírt, lisztet, Kiss János tojást, lisztet, bor
sót, Oberth Pál tojást, lisztet, burgonyát, Szekerka 
Józsefné tojást, babot, lisztéi, Szekerka János 
tojást, lisztet babot, Bolgyis János babot, burgo
nyát, Miklós János tojást, lisztet, babot, burgonyát, 
Miklós Márton burgonyát, füslüllhúst, Pelrik Már
ton lOjást, burgonyát, Petiik Anna tojást, 1 zsákol, 
40 f-t, Gesovicz 1 K-t, Kucsera György babot, 
kenyeret, zsírt, burgonyái. Pelrovicz Pál lisztet,

1915. május 30.

tojást, kenyeret, burgonyát, Kasztor János füstölt- | 
húst, babot, burgonyát, lisztet, kenyeret, Szekerka 
Samu tojást, babot, burgonyát, Pivarcs János 1 
lisztet, burgonyát, Bartolovicz György tojást, babot, 
lisztet, túrót. Liaczki Pál tojást, lisztet, kenyeret, 
Lachky János tojást, burgonyát, Janovicz Zsuzsi 
lisztet, szalonnát, burgonyát, Szlanka András 
lisztet, tejet, burgonyát, Kasztor János burgonyát, 
tojást, lisztet, Janovicz János burgonyát, tojást, 
babot, kenyeret, vajat, Sletina János burgonyát, 
vajat, túrót, Stetina Márton kenyeret, tojást, bur
gonyát, babot, tejet, Pelul János tojást, füstölt- 
húst, Pauk Pál babot, vajat, lisztet, Janovics Pál 
burgonyát, tojást, Valach János tojást, lisztet, 
kenyeret, füstölthúst, sonkát, Obert János tojást, 
füstöllhúst, burgonyát, Kollár András zsírt, füstölt- 
húst, káposztát, Ondrik Pál lisztet, tojást, szalon
nát, Vilyaz György tojást, babot, lisztet, fehér
neműt, Kosztor György tojást, szalonnát, lisztet, 
Spitzer Simon tojást, babot, burgonyát, káposztát,
1 K-t, Hanka János tojást, szalonnát, burgonyát, 
Súlya Mátyás burgonyát, babot, tojást, lisztet, 
kenyerei, szalonnát, kolbászt.

Kalászi községből: Tomisovicz Márton tojást, 
burgonyát, zsírt, lisztet, Janovicz János tojást, 
fehérneműt, Königsberger József tojást, Tomisovicz 
János lencsét, burgonyát, Pelrovicz Pál szalonnát, 
húst, burgonyát, lisztet, tojást, Uhrin Márton babot, 
tojást, Usják Pál tojást, szalonnát, lisztet, burgo
nyát, kenyeret, fehérneműt. Tomisovicz Máté tojást, 
Meliskó György tojást, füstöllhúst, burgonyát, Haj- 
damár Pál zsírt, burgonyát, fehérneműt, Hajdamár 
Mátyás tojást, zsírt, Ondrik Pálné tojást, burgo
nyát, Kiszely János szalonnát, burgonyát, lisztet, 
Laukó Máté tojást, kenyerei, lisztet, burgonyát, 
szalonnát, Tomisovicz György tojást, szalonnát, 
lisztet, zsírt, burgonyát, fehérneműi, Racskó György 
lisztet, tojást, burgonyát, sonkái, fehérneműt, 
Racskó Pál lisztet, burgonyát, babot, Uhrin György 
tojást, lisztet, burgonyái, fehérneműt.

Honlnémeti községből: A Vöröskeresztegylet 
Selmecbányái szükségkórházaiban ápolt sebesült 
katonák számára Honlnémeti községből a követ
kezők adományozlak: 1. Honlnémeti községből 
(Mózer M alvin  óvónő és Márk Irén  tanítónő 
gyűjtése): Krinovics Béla lisztet, Havas Rezső 
tojást, 5 K-t. Krajcsik Simon babot, Ladziánszky 
Mihályné 1 K-t, Cseber András lisztet, Janko- 
vics Ádám babot, Yatra Jánosné vajat, babot, 
Hronják István 60 f-t, Vrtyelik Verona tojást, 
Bienski Kajelán tojást, babot. Jakubik János 
babot, Rongyik Mihály 1 K-t, Almási József tojást, 
babot, Bartik Mihály 1 K-t. Husovczy Mária 
tojást, Czigler Pál tojást, babot, Kubik N. vajat. 
Csiak Mária 1 K-t, Benedik József babol, tojást, 
Fribry Franciska burgonyát, Dorn Jenő 2 K-t, 
Mikulásy János burgonyái, 2 K-t, Gonda Verona 
babot, Rongyik Simon tojást, Glesk József zsírt, 
Ladzianszky Pál babot, Petrőczy Károlyné 1 K-t, 
Komolya Mátyás lisztet, Rakitáné tojást, Donéba 
József lisztet, babol. VVeisz Istvánná tojást, törül
közőt, 1 K-t, Krizsin János lisztet, Sulek Márton
ná lisztet, babot, tojást, Nanis György babol, 
Schneider Antal burgonyái, Bucsik Maliid 2 K-t. 
Labuda Mária babol, 1 K-t, Labuda Károly I 
K-l, Kohn Jolán 74 f-l, Susilzky József né t 
K-l, Gallovics Jánosné, Márk Irén, Mózer Malvin
2 —2 K-t, Zeke Mária lisztet, Havas Tibor I K-t, 
Petróczi Pál, Verona, Johanna 24 f-t. Szolárnéö 
K-t, Mikulási János 12 f-l. Labuda Szabina 20 
f-l. Krajcsik Mária babot, Krizsánné tojást, 
Kudlácsné, babot, tojást, Margorin István plébános 
tojást, 4 60 K-l.

W'eisz llózsika gyűjtése: Balkó János vajat. 
Maczkó Mária lisztet, Bucsik Kinőné 40 f-t. Friska 
Józsefné 1 K-l Bartik Anna babot, Lebeny 
Miklós burgonyái, Jankovics Mária 40 l-t. Sáli 
Borbála tojást, babot, Fi iáka József vajat, Benedik 
Tonka I K-t. Nanzás János babol, Zemeny
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Mihályné tojást, Soucsik Ilona lisztet, Andrézi 
Pál tojást, lisztet, Miskolczy Mátyás lisztet, babot, 
Csizsik Mihály lisztet, Bucsik Gusztáv borsót,

: lisztet, Soresz Mihály tojást, Petrus Gergely tojást. 
Mikulásy Milka tojást, Viktor András tojást, Ronda 

I János lisztet, Viktor Ambrus lisztet, Krajcsik 
Ilona lisztet, babot, Janek Mátyás 2 K-t, Viktor 
Jakab babot, tojást, Simólh biró tojást, babot. 
Czigler Mihályné babot, füstölthúst, Bucsik Károly
né babot, lisztet, Petróczi Mihály lisztet, zsírt, 
Nanzás György 40 f-t, Kovács Márton babot, 
Petrőczy Pál burgonyát, babot, Krajcsik Mária 
tojást, babot, Nanzás Zsigáné lisztet, Miskolczi 
János vajat, lisztet. Szegedinné 1 K-t, Miskolczi 
Jakab babol, burgonyát, Benszky Mihály babot, 
tojást, Borsovszky János babot, szalonnát, Bor- 
sovszky János lisztet, babot,; Klopstock Jakabné 
tojást, Mayer Józsefné 1 K-t, Labuda Tamásné 
40 f-t, Hucorci János burgonyát, Frcska János 
burgonyát, Frcska János babot, Gyurián János 
tojást, 2 K-l, Petrőczy Tituszné babot, lisztet, 
burgonyát, Szeleczki Apollónia babot, Weisz Adolf 
1 K-t, Parnyicsan Mária babot, tojást, Alirási 
Anna babot, Neznik Mátyás tojást, 2 K-t.

— A háború tö rténetírása. A világháború 
nagy eseményeinek torlódása mindjobban meg
növeli »A Nagy Háború* című, már eddig is nép
szerűvé lett füzetes vállalat jelentőségét és fon
tosságát. Most megjelent a Nagy Háború hetedik 
füzete is, amelyben Veltzé alezredes, a hadilevéltár 
osztályfőnöké, folytatólag ismerteti, hogyan mű
ködik a mi legfőbb hadvezetőségünk a vezérkarral 
és Conrad vezérkari főnökkel. Szilágyi Lajos dr. 
pedig nagyértékű s fontosságban ma még alig föl
ismerhető történetírói munkába kezd, amikor meg
írja a szerbiai háború első teljes és részletes törté-

j netét. Az új füzet illusztrálás tekintetében és méltán 
csatlakozik az eddigiekhez. A képek és szöveg pom- 

| pás harmóniában szolgálják azt a célt. amit e inun- 
! kával legjobb katonai íróink maguk elé tűztek, 

hogy t. i. a legszélesebb nyilvánosság is népszerű 
és érdekes módon megismerhesse a világháború 
lefolyását és egész belső mechanizmusát s océlból 
nemcsak az események elmondására szorítkozik, 
hanem a hadműveletek kitervezésének, véghez- 

| vitelének, az akadályoknak és küzdelmeknek 
összefüggő képét is adja. Ára 40 fillér s lapunk 
kiadóhivatalában kapható.

— Nemzeti állam, im perialista állam és 
állam szövetség a címe annak a most megjelent 
könyvnek, amelyben Kaulsky Károly, a szocia
lizmus elméletének legkiválóbb Írója, a világháború 
gazdasági okait tárgyalja. A diplomáciai okiratok 
megértésére elengedhetetlenül szükséges ennek a 
könyvnek az ismerete. Kaulsky, a nemzeti állam 
és az imperialista állam szükség léteinek ismer
tetése után. rámutat az államok terjeszkedő vá
gyának okaira, az imperializmus különböző fajaira 
és ennek keretében az angol államszövetség sa-

j .iáfos helyzetét tárgyalja. Különösen érdekes a 
1 gyarmatokról szóló rész, amely Kelelindia, Afrika, 

Kína és Törökország gazdasági és politikai viszo
nyait tárgyalja. Külön fejezet foglalkozik a világ
háborúval és a békekötés lehetőségeivel Nagy 
érdeklődésre tarthat számot a könyv befejező fe
jezete, amely bebizonyítja, hogy a jövőben elen
gedhetetlenül szükségessé válik az európai egye
sült államok szövetséginek megalakítása, amely 
a világbéke és a gazdasági fejlődés legfőbb biz
tosítéka. A kiváló fordítás Wellner Jakab szer
kesztő gondos munkáját dicséri. Kaulsky új mű
vének ára 80 fillér s lapunk kiadóhivatalában 
kapható.

Kolera ellen a legbiztosabb 
óvószer a kénes gyügyi gyógy- és be l
víz. Kapható az egyedül elárusítónál, 
özv. Gregnss Antalnénál.

6
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— Ypern elfoglalása úgyszólván mar csak 
órák kérdése, mindamellett, hogy az egyesült 
angol-francia haderő új támadó hadjáratot in
dított a diadalmas német hódítók ellen. Az új 
francia oflenziva meghódítása alkalmából különös 
érdekességü a franciák legelső nagyszabású tá
madó-hadjáratának végzetes összeomlása, amely 
már a háború első heteiben Elszász német föld
jének szélső határvidékén megakadt. A nagy 
háború történetének ezt a kiválóan érdekes rész
letét, a francia revanchevágy meddő vonaglását 
szinte drámai elevenséggel tárja olvasói elé az 
Athenaeum kiadásában megjelenő A Nagy Háború 
Írásban és Képben című válalalt most megjelent 
nyolcadik füzete. A füzet eleven szövegét arcképek, 
térképek, csatavázlatok és gyönyörűen megfestett 
csataképek kisérik. Ára 40 lillér s lapunk kiadó- 
hivatalában kapható.

NYILTTÉR.
E rovat alatt közlöttekért nem felelő* a ízeik.

Köszönetnyilvánítás.
Mélységes hálával eltelt szívvel mondok kö

szönetét mindazoknak, akik feledhetetlen öcsém 
elhunytéval ért szomorúságunkban szives részvé
tükkel osztozni kegyesek voltak, különösen pedig 
a helybeli Kereskedelmi és Hitelbank igazgatósá
gának, tagjainak, valamint a vezető tisztikarnak, 
akik nemcsakhogy a ravatalára koszorút helyezni 
szívesek voltak, de a végtisztesség fényéi sze
mélyes megjelenésükkel is növelték.

Marosi Károly.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
27,647./VII. a. 1915. B. M.

Körrendelet.
Romlandó tartalmú küldeményeknek a tábori 

póstákhoz való feladása.
(Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.)

A közönség árúmintákban a tábori pósták
hoz gyakran szalonnát, disznósajtot, kolbászt és 
más, gyorsan romló élelmiszereket küld. amelyek 
a hosszú szállítás közben megromlanak és az egész
ségre ártalmasakká válnak. Minthogy a külde
mények ilyen állapotban nem kézbesíthetők, a 
feladók gondoskodó buzgalma kárba vész. Meg 
kell jegyeznem, hogy a tábori póstákhoz küldött 
élelmiszerek romlása és megsemmisítése a jelen 
viszonyok között közszempontból is veszteség
számba megy. Erre való tekintettel a kereskede
lemügyi miniszter úr 10,948./1915. sz. a. felhívta 
a póstahivalalokat, hogy az olyan árúmintákat, 
amelyek tarlalma a tábori póstahivatalokhoz való 
szállítást (ez állag 8—10 napot vesz igénybe) a 
megromlás veszélye nélkül előreláthatólag nem 
bírják ki és olyanokat, amelyek megfelelően cso
magolva nincsenek, ne vegyék fel. Felhívom 
Polgármester ural, hogy ennek a legszélesebb 
körben való közzététele végett intézkedjék.

Budapesten. 1915. évi május hó 6-án.

Sándor János s. k.

10860 III. 1915. sz.

Körrendelet.
A kincstárnak a szesz eladási árában való 

részesedése tárgyában a Pénzügyi Közlöny folyó 
évi 15-ik számában megjeleni 49390. számú pénz

ügyminiszteri körrendelet 8-ik §-a értelmében f. 
évi május hó 7-töl, amikor hatályba lépett, a ter
melési idő alá eső szeszfőzők, a fennálló szabályok 
értelmében fizetendő szeszadón és szeszadópótlé
kon felül, ezekkel egyidejűleg a kincstárnak, része
sedés elmén, heklolilerfokonkinl 40 fillért tartoz
nak fizetni.

A 0-ik §. szerint szesznagykereskedők az 
italmérőknek, kismértékben elárusítóknak és ége
tett szeszesitalokat készítőknek a szeszt csak olyan 
áron adhatják el, mely az 1. a) pontjában meg
állapított árnál, vagyis:
Kontingens nyers szesznél . . .  1 K 90 fill.
Kontingens finomított szesznél.-. ... 2 » — »
Kontingens nyers szesznél................ 1 » 70 »
Kontingens finomított szesznél..- ... 1 » 80 »
és a járó szeszadónál és szeszadópótléknál hekto- 
lilerfokonkint 10 fillérrel nagyobb.

Ehhez képest a nyersszeszt hektoliterfokon- 
kint 3 Ii 60 fill., a finomított szeszt pedig 3 K 
70 fill. áron adhatják el.

M. kir. pénzügyigazgatóság.

Ipolyság, 1915. évi május hó 12-én.

Kegye Sándor,
kir. tan., pénzllgyigazgaló.

HIRDETÉSEK. 
Használt betegtolókocsit

keresünk megvételre. Érte- 
: sítés a kiadóhivatalban. :

Jó zongorahangoló,
Cziczka Sándor karm ester úr 
ajánlatára, kínálkozik. Címe a 
Joerges- könyvkereskedésben.

Az alsó rózsa-utcai 
Trauer-íéle házban 
egy udvari szobából 
és konyhából álló 
lakás azonnal kiadó.
Fe 1 világositást I ki 1 ás 

Hugó di*. zárgondnok ad.

(do rong) ké t m é te r, h á zh o z
s z á ll ítv a  16 K .

Weisz Adolf Tópatak.
Megrendelhető Joerges Á. özv. és fiánál.

A P é c h  A n ta l -u tc a  3 6 .  s z  h á z b a n ,  
a z  e m e l e t e n ,  I s z o b a  é s  k o n y h a ;  a  
f ö l d s z i n t e n  3 s z o b a ,  m e l l é k h e l y i s é -  
- - y e k k e l  é s  k e r t t e l ,  k ia d ó .  - -

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl- 

j4k a
K AISER
m e ll -k a r a m e llá it  a h a to m  fe nyő ve l.
Millió ember használja a

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

elkerülése ellen. 

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

G ö ln ic b á n y á n .

A következő napilapok állandóan k apha tók  : 
P e s t i  Hír lap,  Az Ú js á g ,  P e s t i  N ap ló ,  
B u d a p e s t i  H ír lap,  M a g y a r o r s z á g ,  
A Nap,  E st i  Ú js á g ,  P e s t e r  L lo y d ,  
P e s t e r  J o u r n a l ,  V o s s i s c h e  Z e i t u n g .  
Joerges Á. özv. és fia könyvkereskedésében.

EGY ÚRA REKLÁMKÉPEN!
Aki ingyen  

akar egy órái,

gáns precíz iós  
ó r á t, urak vagy 
hölgyek részére, 
választás szerint

U hrenhaus Fr. SCHMIDT 
Prag, W elnberge.

B é r k o c s i s - ü z l e t ü n k e t ,
fé r je m  b e v o n u lá s a  e lle 
né re  is, to v á b b fo ly ta 
to m , k é re m  a k ö z ö n s é g  

szíves m e g b ízá sá t. 
Barna (Domán) Danóné

Ocsovszky-utoa 256. sz.

a k ü lp o l i t ik a i  é s  h a d ih e ly -  
z e t r ö l  a  l e g m é r t é k a d ó b b  l a 
pok e g y i k é b ő l  a k a r  t á j é k o 
z ó d n i ,  v e g y e  m e g  n a p o n k é n t

a Vossische Zeitungot.
K a p h a tó  la p u n k  k ia d ó h iv a t a lá b a n .

NyomaloU Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1 9 1 5 .


