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M E G J E L E N  M IN D E N  V A S Á R N A P .

Tíz  hónap után.
Tíz hónapja állunk háborúban a fel 

világgal. Tíz hónapja, hogy kezünkbe 
kényszerítették ellenségeink a fegyvert. 
Heten támadtak egyszerre ellenünk : négy 
nagyhatalom és három kisebb ország. Hét 
ellenségünk közül magának Oroszországnak 
több katonája volt, mint Németországnak, 
Ausztriának és Magyarországnak együtt
véve. De Oroszországnak tizenhét millió 
katonáján kívül ellenünk volt még több, 
mint három millió francia, legalább fél
millió angol és millió szerb, montenegrói, 
japán és belga.

Ks, ime, a minden oldalról fenyegető, 
túlságosan erős ellenség ellen diadalmasan 
harcoltunk. Nemcsak hely tállottunk, de 
lassú, tízhónapos küzdelemmel nagyrészben 
megőröltük. Tíz hónap után új ellenségünk 
támadt, egy negyedik nagyhatalom: Olasz
ország, eddigi szövetségesünk. Nemcsak 
hogy cserben hagyott bennünket, de, áruló 
módon, ellenünk is támadt. De, mialatt

In memóriám.
Szivemben édes, régi emlék 
Rózsája nyílt k i hirtelen.
K is feleségem, ezt a percei,
Mint a  virágot, Őrizd, eltedd, —
Ezt most lenéked szentelem.

Rágondolok a Kínt napokra. —
Volt köztük, úgy-e, an n y i szép. 
Fölcsillan most egy pillanatra  
— M int völgyek illanó patakja  — 
Sok elmosódott, régi kép.

Ölemben ültél holdas estén, 
Nyakamba fonva két karod.
Lelkünk jövőnkön elmerenged 
S  a hold ezüst-hárfája penged, 
Játszottak rajta angyalok.

Rövid tavasz volt . . . El virágzott. 
Nem értünk cwkos, dús nyarat. 
Mind. am i szép volt. messze Hint cl, 
Elfúl az idő életünkkel 
Oh. de az emlék megmarad '

északon, a világ legnagyobb kiterjedésű 
csatájában, sok száz kilométernyi vonalon 
verjük az oroszt, futó hadait kergetjük 
magunk előtt s naponkint sok ezrével fog
juk el katonáit; mialatt messze nyugaton 
véresen verjük vissza a belga-francia-angol 
szövetség minden dühös támadását: azalatt, 
szinte félkézzel, véresen kergetjük vissza 
határainkon az áruló olasz orvtámadót. 
Pedig Olaszország is nagyhatalom s had
seregét legalább másfél-kétmillióra kell 
becsülni.

Bebizonyosodott, mennyire igaza volt 
lapunknak, amikor — a hadiszerencse lát
szólagos fordulatai, a hadviselés megpró
báltatásai és viszontagságai közepette — 
ellene fordult a kishitűségnek, hirdette a 
jövőben való bizalmat, az igazság és a 
magyar vitézség győzelmében való hitet. 
Ma, a háború kitörésének tizenegyedik 
hónapjában, széles e hazában nyoma sincs 
a kishitűségnek. Ellenségeink szaporodásá
val nőttön-nő bizalmunk és győzelmet só- 
várgó, erős akaratunk. Ma már a legkétel- 
kedőbb lélek is látja, milyen hatalmas erőt 
képvisel Németország, Ausztria és Magyar- 
ország.

Apám.
Szelíd, nagyszívü álmodó volt 
— Egy titkos jellel homlokán —
Az én szegény, bús, jó  apám.

A halállal volt eljegyezve 
S  a szenvedésre hivatott —
Lelkében súlyos bánatok.

Beteg volt ifjan teste-lélke;
Gyötörte, kin , vágy, szerelem, —
Ezer csalódás, gyötrelem.

Elvesztett m indent itt a földön,
Mi bohlogít, m i üdvöt ad:
Iliiét, bizalmat, álmokat.

S  elment gyümölcsös, kora nyárban.
Az élet rózsás, szép delén : —
Nem éli, — csak szenveded, szegény.

Szelíd, nagyszivii álmodó volt.
Kinek éleiét folyta tóm  
Az én szegény, bús. jó  apám.

I a  r s á f / h  J ó  n o s .

Különösen mi, magyarok, tekinthetünk 
vissza büszkeséggel erre a tíz hónapra. 
Alig tört ki a háború, egyszerre megvál
tozott a magyar nép helyzete a világban. 
Újra feltámadt a régi magyar becsület, 
amelyről századokon át csodákat beszélt a 
világ. Fajunk vitézsége, a hadviselésben 
való eszessége, a támadásban való szilaj 
ereje, az anyagiakban való áldozatra kész
sége egyszerre eloszlatott minden tévedést, 
melyet ellenségeink Európaszerte hiresztel- 
tek rólunk s visszaállította a magyar nép 
régi jóhirét. Bármerre tekintsünk, a nem
zetünk iránt való legnagyobb megbecsülés 
jeleivel találkozunk mindenütt. Csodálattal 
és szeretettel szól rólunk öreg királyunk; 
„párját nem találó11 hősiességünkről beszél 
Ferenc Salvator kir. herceg; Berlinben 
pedig, ahol eddig is ünnepelték a magya
rokat, elrendelték a hatóságok, hogy a 
német zászló mellé mindenütt tűzzék oda 
a magyart is.

Biztató jelek ezek nemzetünk jövendő 
fejlődésére. A háború után könnyebb lesz 
a magyar nép útja a nagy világban s év
századokra szóló lesz a dicsősége.

f í .  hőstett.
Egy sebesült tiszt elbeszélése. —

Irta: Szecsö Vilmos.
. . . Ujjongva üdvözöltem a háborút. Végre, 

végre! Mert, tudod, Napóleon dicsőségéről álmodni 
, a kadétiskolában, aztán egy kis nyomorult gar- 

nizonba kerülni, tőt legényekből katonát faragni, 
aztán a szamárlétrán menni előre és dereseuő 
lejjel kapitánynak lenni. ez fájdalmasan sor
vasztja, beteggé nyűgözi az embert. A háborúért 
lenni és békében poshadni. a tokásodó áll alá 
végre a harmadik csillagot varratni és arra gon
dolni. hogy Bonaparte ebben a korban már a 
franciák császára volt, — tavaszi reggelen, amikor 
a fiatal napfény megcsillan kardunk pengéjén, hős 
gerjodelmel érezni, de nincs, nincs előttünk más, 
csak a burgonyaföld, — mindez borzasztó, mindez 

I idő előtt megvénili az embert!
De végre itt a háború, a lehetőségek vég

telensége! Ks ne nevess ki, — úgy éreztem, 
azért van ez a háború, hogy belőlem is lehessen 
valaki! Mámorosán készültein, boldog lázban in
dultam neki.

Négy hétig a tartalékban voltam, nem 
i is láttam ellenséget és reszkettem a türelmetlen

ségtől. Az ötödik héten végre a tűzvonalba ke-
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A „nagy“ tanulság.
Aki ennek az immár tizenegy hónap óta 

dúló világtusának fejlődéséi figyelemmel kísérte, 
fejedelmek, államférfiak és hadvezérek alkalmi 
nyilatkozataiból is megtanulhatta, hogy ezt a 
világtörténelmi kort legméltóbban a »nagy« jelző 
illeti meg. Ennek a nagyságnak a fogalma nem 
csupán a milliós hadseregekben és a csataterek 
sokszázkilométeres tűzvonalában nyilatkozik meg, 
hanem — legalább nekünk — az emberiségnek 
azokban a nagy, sőt legnagyobb javaiban, ame
lyekért most a küzdelem folyik. Ilyen küzdelem 
nem járhat aprólékos eredménnyel, ilyen kornak 
csak nagy tanulsága lehet, amelyet örök időkre 
emlékezetbe kell vésni.

.Máris száz- és ezerszámra hallottunk nyi
latkozatokat, olvastunk írásokat, amelyeknek 
szerzői, legigazibb ösztönük sugallatára hallgatva, 
igyekeztek a várható eredményeket levonni, a 
tanulságokat megállapítani. Ki-ki a maga tudása, 
á’lása, foglalkozása, szent meggyőződése szerint. 
Megannyi érdekes és értékes elem, mely az emberi 
tevékenység óriási területének különböző részeire 
vet éles világosságot. Az egyik ezt látja, a másik 
amazt és mintha ezeknek a részleteknek a soka
ságában az ember nem látná meg, ami kezdettől 
fogva lángoló belükkel van felírva a világegyetem 
boltozatára: nem látja, ami emberi, a legemberibb, 
de egyúttal a legszomorúbb, a legrettenetesebb.

Igen: a külső világ, a »technika csodáinak* 
szédítő fejlődése mellett megtanultuk, hogy még 
mindig vannak nemzetek, amelyeknél az ember, 
a belső ember, olyan, aminő évezredekkel ezelőtt 
volt. Olyan lény, mely merő irigységből, haszon
lesésből, kapzsiságból gyűlölni, rabolni, gyilkolni 
tud. Az adott szó, ígéret, szerződés, szövetség, 
nemzetközi megállapodások: megannyi holt betű, 
amelyet kártyavárként halomra dönt az »enyém- 
tied* problémája. A nagy Kanttal elmondhatjuk 
mindnyájan: »Már nem bizakodhatok az emberi 
természet jóságában úgy, mint eddig*.

Karát — ellenség, barátság — ellenséges
kedés: mióta a világ fennáll, e két pont körül ! 
forog az emberiség sorsa. Ez a döntő tényező 
mind a népek, mind az egyén éleiében. Itt is, ott

rültünk. De fülig feküdtünk a lövészárokban és 
csak lődöztünk, lődözlünk.

— Hah, rohamra, rohamra már, sür
getett mámoros türelmetlenségem.

— Megfulladok ebben a gödörben! — szól
tam az ezredesnek, de dühösen leintett.

És leverten éreztem, hogy im, ez a szürke 
háború a tömegek háborúja: szám. szám és újra 
szám. a számok végtelen, kifogyhatatlan sorozata, 
egy mérhetetlen, szürke tengerár, végtelen árban 
egymásra torlódó hullámmal és egyik hullám 
olyan, mint a másik . ..

Egy októberi vasárnap aztán — előtte való 
szombaton minden törzstisztünk harcraképlelen 
lett — zászlóaljparancsnok lettem

Hétfőn parancsot adott az ezredes, hogy 
menjek előre és szálljak meg egy magaslatot. 
Nyitva legyen ám a szemem, mert a pozíció igen 
fontos.

Kedden megszálltam a magaslatot. Nyitva 
is tartottam a szemem, a szó szoros értelmében: 
se kedden, se szerdán éjjel szemel se aludtam.

Csütörtökön délben felüget hozzám egy 
dragonyoskáplái é írásos parancsol hoz az ez
redestől. Fölbonlom. Pont egy órakor vonuljak 
vissza X. felé.

llát jól van. pont egy órakor cl fogunk 
indulni.

Megnéztem az órám. tizenkét óra volt. Ki
adtam a parancsol a készenlétre. No, még van 
egy órai időin. Klbolorkáltam az előőrsökig és 
visszafelé fordulva, az erdőszélén nekidüllem egy

is jaj annak, akinek nincsen megbízható, erős 
barátja. Íme, a barátságnak pedagógiai jelentő
sége, amiről pedig, minthogy végleg elintézetlnek 
tekintettük, m ár olyan régóta nem elmélkedünk. 
Immár feleszmélhetünk: beláthatjuk a barátság 
értékes voltát mind az egyénekre, mind a népekre. 
Utalhatunk erősítő, nemesítő, jellemképző hatá
sára s az iskolában és a családban megtehetjük 
azokat az előkészületeket, amelyek az ifjúságnak 
ezirányú hajlamait és fejlődését előmozdítják.

A bölcs nevelő az emberi természetnek 
most nap-nap után előretörő fogyatékosságait 
nem fogja elhallgatni és bármily nehéz és kényes 
is a dolog, kell, hogy az éremnek ezt a másik 
felét is tudatára hozza növendékeinek. — Óvja 
és erősítse Istenbe és az emberekbe vetett hitét, 
de ne titkolja előtte a megtévelyedésnek lehető
ségét és eseteit sem. amire a mostani alkalom 
valóban szomorúan klasszikus példa. Mert kép- 
zelhető-e visszataszítóbb ellentét, mint a gyönyörű 
Nibelungentreue és a gálád Italica füles ? Ez 
utóbbival szemben valóban nem vértezhetjük 
magunkat most és a jövőben másként, mint a 
Légy résen! jelszavával.

A »nagy« tanulság tehát az ember őstermé
szetében rejlő önzés, melyei nem átallották ma 
a »szent« jelzővel dicsőíteni. Ezt szem előtt tartva, 
ne szűnjünk meg az ifjúságot az istenfélelemben, 
az igazságba vetett hitben, tiszta lelkiismeretre 
és hűségre nevelni. Igaza van Kantnak: »Az 
ember részére a legmagasabb a kötelesség és a 
világ javai közöli a legnagyobb az erkölcsi 
akarat.« Minthogy azonban, sajnos, még távol 
állunk attól, hogy az emberek és népek kivétel 
nélkül ezt az igazságot vallják, a magunk és az 
emberiség szebb jövőjének tartozunk azzal, hogy 
a reális emberről egy pillanatra se feledkezzünk 
meg és minden eshetőségre felkészüljünk.

K. F.

Lesz búzakenyér.
A háború bizonyos szenvedésekkel jár még 

azokra is, akik csak hírből hallják az ágyúdörgést. 
Az itthonmaradlak bajlódnak a drágasággal, meg 
egyéb nyomorúsággal és bizony fanyalogva eszik

fának. Cigarettát sodortam, rágyújtottam és oda
tartottam az arcomat a napnak. Oly édes-csiklan- 
dóan, kellemes bágvaszlón sütött, ahogy csak az 
októberi nap szokott. Gyönge, kékes pára szállon
gott alattam a völgyben, a hervadó fák oly tarkák, 
oly furcsán merevek voltak, mintha vén pojácák 
volnának s olyan különös édes illat volt a lan
gyos levegőben, hogy az embernek nem tudom, 
miért? — megfájdult a szíve. Olyan jól éreztem 
magam, olyan jó volt élni és gyöngén megbor
zongtam . . .

. . . Megrázkódlam! Huh, az ördögbe is! Én 
aludtam! Kirántom az órát: négy óra! Szent Úr
isten! Es úgy elkezdtem remegni, hogy majd 
elejtettem az órát. Az arcom égett, mint a pokol. 
Mi lesz most? Csak most segíts meg, drága, jó 
Istenem! Mi lesz most? Haditörvényszék, hadi- 
törvényszék! Még legjobb lesz, ha rögtön főbe
lövöm magam! En főbelövöm magam. És már 
nyúltam is a revolvertáskámhoz. De — halt! 
— a zászlóaljat nem hagyhatom! És futottam 
a csapataimhoz. Ebben a pillanatban puskaropogást 
hallottam. Mi történik itt ? Rohantam előre, mint 
az eszeveszett.

Hát — uramfia alattunk sűrű csopor
tokban vonulnak előre a völgyben a muszkák. 
Tüzet, tüzet! Es mikor soraik bomlani kezdtek, 
rohamot vezényeltem. Magam elül száguldottam 
kivont karddal és úgy kívántam a halált, mint 
hivő a Messiást. Egyszerre csak szemben is túl 
a muszkákon — felharsan a huj. Imj-kiáltás. Olt 
is a mi csapataink nyomultak előre. Közrefogtuk

a hadikenyeret. De a jóérzésüek váltig csak azt 
mondogatják erre is: »Mindezt a sanyarúságol el 
kell tűrnünk azokért, akik helyettünk és érettünk 
olt harcolnak a diadalmas csatákban a megsoka
sodott, de mégis napról-napra gyöngülő ellenség 
sorfalai előtt. El kell tűrnünk az itthon való 
szenvedéseket azért a nagy célért, hogy megérjük 
magunk vagy megérjék ivadékaink a Mátyás király 
dicsőséges korszakának visszatértét s a békés építő 
munkának hosszantartó, nyugalmas napjait. Most 
minden mindegy, úgy van jól, ahogy van, csak 
végül — győzzünk! Ez a fő. Mi ehhez a nagy 
célhoz képest, hogy egy kis átmeneti időben hadi
kenyéren kínlódunk.*

Ám ha ezen a csekélyke Ínséges állapoton 
is át tudunk esni a magunk erejéből: annál jobb. 
És, hála a magyarok Istenének, alapos a remény
ség, hogy ebből a hideglelésszerü bajunkból is 
hamarosan ki fogunk gyógyulni.

A hálás, becsületes, hűséges magyar föld 
acélos búzával íizet nemsokára azoknak és azok 
családjainak, akik egy keserves télen át vassal- 
vérrel védték a Kárpátok bérces átjáróit, hogy 
egy újabb tatárjárás ne dúlja fel és pusztítsa el 
az őszi és tavaszi vetések nyári reménységeit.

A hálás hazai anyaföld azt mondja: »Ti 
inegvédletek engem a kozákhordák csizmája 
taposásától, én eltartlak benneteket és el táplálom 
az illhonmaradlailokal.*

Közel az aratás a hazai rónákon és talán 
közel az aratás a csatamezőkön is.

Akárhogy lesz is, egy bizonyos: lesz búza
kenyér. Akik vetettek, arathatnak. Boldog Magyar- 
ország, azokhoz az országokhoz képest, ahol nem 
is vethettek, nem is arathatnak. Ahol csak a halál 
kaszája aratott. Például Galíciában. De Magyar- 
országon most már lesz búzakenyér. És éppen 
azért, mert itt lesz, emberies érzéssel gondoljunk 
azokra is, akiknek nem lett. És okos megfonto
lással gondoljunk magunkra is, hogy ami lesz, el 
ne fogyjon. Be kell osztanunk az isten áldását, 
úgyhogy jusson is, maradjon is. Amiképpen a 
bibliai korszakban a hét bő esztendő terméseit 
beosztotta a pátriárka a hét szűk esztendőre is. 
Ezt kell tennünk nekünk is.

Itt, nálunk, emberi számítás szerint, leg
feljebb még csak egy szűk esztendőről lehel szó.

az oroszt s aki a fűbe nem harapott, — mind 
elfogtuk. Egetverő diadalordilás! Amikor már 
vége volt mindennek, akkor vettem észre, hogy 
lövést kaptam a lábamba. No nem valami súljos! 
Alig, hogy bekötözték a sebemet, odarúglal hozzám 
egy ordonánc, hogy a hadtestparancsnok hivat. 
— No, most leoldják a kardomat! gondoltam 
és ellepett a hideg verejték.

De hát azért odabiceglem. Mereven álltam 
meg a kegyelmes úr előtt, de a szoba forgott 
velem, a sok liszt a parancsnok mögött úgy moz
gott a szememben, mintha valami körhintán 
állnának.

— Kapitány úr — szólt hozzám a parancs
nok. megérintve vállárnál, — ön, jóllehet paran
csot kapottá visszavonulásra, nem vonult vissza . ..

Azt hittem, rögtön eldülök.
— Mert ön, kapitány úr, kinyomozta az 

ellenséges csapatok közeledtét és nem akarta 
iontos és előnyös pozícióját harc nélkül átengedni. 
()n tanújelét adta, hősiessége mellett, előrelátá
sának és vezéri képességének is. Előterjesztést 
tettem az ön előléptetése iránt .. .

Mindenki rám nézett, az arcom majd kí
gyóit és szereltem volna íölkiáilani.

— Kegyelmes úr, úgy szégyenlem magam, 
oly borzasztóan szégyenlem magamat!

De nem szóltam egy szót se, mereven sza
lutáltam. megfordultam és elbicegtem . .
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El kell tartanunk a katonáinkat. Mert ez az első. 
Gondolnunk kell magunkra és családaitikra. De 
nem szabad megfeledkeznünk a szövetségeseinkről 
sem. Akiknek Ausztriában nem termelt, mert sok 
helyen nem is vethetlek, azoknak adnunk kell 
abból, ami nókünk fölösleges. Arra kell töreked
nünk, hogy ellenségeink ebben se vegyenek erőt 
rajiunk. Meri jól tudjuk, hogy ellenünk való gya
lázatos hadviselésüknek mi az egyik célja: ki 
akarnak bennünket éhezletni. Hát nem fognak 
kiéheztetni! Sem minket, sem szövetségeseinket.

Nemcsak hogy nem fognak kiéheztetni, 
hanem úgy élünk, hogy lesz búzakenyerünk is.

Ehhez csak az kell, hogy okosan be tudjuk 
osztani az Isten áldását, a hálás, becsületes, hű
séges magyar föld ezidei, ha nem is bőséges, de 
legalább jó középtermését.

Az okosságnak ebben az elrendezkedésében 
nagy segítségére lesz a magyar társadalomnak a 
kormány is, mely. mint halljuk, bölcs előrelátással 
gondoskodik arról, hogy az idei termést a köz
fogyasztás számára akként biztosítsa, hogy a 
kenyér- és liszlszükséglet országosan arányos 
kielégítést nyerjen. Még pedig akképpen, hogy 
legyen elegendő főzőliszlünk is, meg legyen búza- 
kenyerünk is. Ennek a beosztásnak kiszámítására, 
véghezvitelére központi szervezetei létesít a kor
mány. A nagy cél, a közügy, a közérdek szem
pontjából ajánljuk: támogassa mindenki ezt a 
központi szervezetet. Higyjen neki, bízzék benne 
és tegye azt, amit jónak javai. Mert csak így 
lesz aratástól jövő aratásig búzakenyerünk.

fi I j* E K.
Moltke jóslatai.

Mollke, a múlt század leghíresebb hadvezére és 
katonapolitikusa, a mai világháborút is meg
jósolta. Vatesi szemmel nézett a rettenetes 
világháború veszedelmeibe.

— Mikor a háború, irta, vagyis a revanche-őrülel
az egekre csap, mikor a háború vésze Da- 
mokles kardja gyanánt lebeg fejünk fölött, a 
kitört háborúról senkisem fogja tudni, meddig 
fog tartani. Mert akkor Európa első nagyha
talmai szállnak szembe egymással, olyan fegy
verkezéssel, aminőt eddig senkisem ismert. 
Ezeket a versengő, nagy erőket nem lesz 
olyan könnyű legyőzni, hogy valamelyik legyő
zött nek vallaná magát, vagy szigorú béke
kötésre kényszerednék, mert veresége után 
újra talpra áll s folytatja a háborút.

Megismétlődhetik akár a hétéves, akár a har
mincéves háború; de jaj annak, aki Európát 
lángba merte borítani, mikor szikrái dobolt a 
puskaporos-toronyba.

— Ellenségeink a germán harcias hajlamokról 
fecsegnek szakadatlanul. De üssük csak fel a 
XIX. század történetét s kutassuk, vájjon oka 
voll-e Németország egyetlen háborúnak is. 
Németország elérte célját, egységes lelt, azóta 
nincs oka tehát arra, hogy új kalandokba bo
csátkozzék. Hanem azért elkövetkezik az az 
idő, hogy védelemre szorul s akkor, termé
szetesen, kötelessége is előkésziilnie.

— Míg valamennyi szomszédunknak védi a hátát
a Pyreneus, az Alpes vagy a Kárpát, addig 
Németország erős nagyhatalmasságok közölt 
terül el. És inig keleti és nyugati szomszé
dainknak csak egy oldalon kell frontot terem
teniük ellenünk, addig nekünk mindenfelé. 
Ellenségeink könnyű szerrel csoportosulhatnak 
halárainkon, a mi ezredeink pedig az egész

birodalomban szél vannak szórva. Ezekkel a 
különös viszonyokkal tehát számolnunk kell.

- A német csak azért húzta ki a kardját, hogy
a saját bőrét védje. Egyébként a háború nem 
egyéb, mint a politika folytatása, de más esz
közökkel. A béke biztosítására csak egyetlen
egy mód van, az, hogy Európa közepén olyan 
nagyhatalom álljon, mely, hódítói szándék 
nélkül, elég erős arra, hogy eltiltsa háborgó 
szomszédait a háborútól. Ila ez az álom va
laha megvalósul, csakis Németország lehel 
ez az őrködő állam.

- Milyen áldott korszak virradna reánk! A nagy
hatalmaknak jövedelmük nagyrészéi nem kel
lene létfenntartásukra költeniük, mert a kor
mányok, a pártok és a nemzetek már meg
győződlek arról, hogy a legdiadalmasabb 
háború is többe kerül, mint amennyit megér 
és amit tömérdek emberélet árán szerzünk.

-  Ki tagadná, hogy minden háború, még a győz
tes is, csak szerencsétlenségük a hadakozó 
nemzeteknek? Nincs az a hódított terület vagy 
sokmilliárdos hadisarc, mely vissza tudná 
adni elhullott véreinket s föl tudná szárítani 
millió család könnyeit. De vájjon ki képes 
ma arra, hogy kivonja magát a rákényszerí- 
lelt szerencsétlenség alól ?

Személyi hír. Hcrrmann Miksa mű
egyetemi tanár és családja a nyári szünidőre Sel
mecbányára érkezett.

Katonai kinevezés. Őfelsége, a király, 
Pnpp Jenő m. kir. segéderdőmérnüküt, a cs. és 
kir. 44-ik gyalogezred tartalékos zászlósát, Papp 
György Selmecbányái népbanki pénztáros fiát, 
tartalékos hadnaggyá nevezte ki.

— K itüntetés. A hadseregfőparancsnokság 
Csorba Sándor okleveles mérnöknek, a Selmec
bányái líceumi főgimnázium volt növendékének, 
az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatar
tásának elismeréséül, a nagy ezüst vitézség! érmet 
adományozta.

— E m lé k é r m e k .  A kraszniki diadal
mas csatában az oroszoktól zsákm ányolt ágyú
ból vert bronz- és vasem lékérm ek, foglalásban 
is, a polgárm esteri hivatalban, Engel Zsig- 
mond nag-ykereskedésében és lapunk kiadó- 
h ivatalában kaphatók.

— Hivatalvizsgálat. MarUnovich István, 
az Ipolysági kir. törvényszék elnöke, a Selmec
bányái kir. járásbíróságon a szokásos évi felügye
leti-vizsgálatot folyó hó 14-én és a rákövetkező 
napokon végezte s mindent a legnagyobb rendben 
talált.

— Himlőoltás. Tandlich Ignác dr. városi 
tb. tiszti főorvos, a város I. és IV. kerületében 
levő gyermekek számára, ma délután 3 órakor a 
városi kórházban himlőoltást fog tartani.

Katonaorvosi kinevezés. Őfelsége, a 
király, Wchvárd llczsö dr. tartalékos segédorvos- 
helyetlest, W  elwárd Jakab  Selmecbányái igazgató- 
tanító és rabbihelyetles fiát, a líceumi főgimnázium 
volt jeles növendékét, a 18. számú helyőrségi kór
házhoz tartalékos segédorvossá nevezte ki.

Segítöakció. Ezen a címen hétről-hétre 
beszámoltunk Selmecbánya közönségének hazafias 
áldozatra készségéről, adományáról, mellyel a 
hadbavonult katonáink visszamaradt családtagjai 
részére szánt alapot folyton gyarapította. Sajnos 
azonban, ezek az adományok hétről-hélre kiseb
bek leltek, sőt most már teljesen elmaradtak, 
úgyhogy ma már nincs mivel elszámolni. Horváth 
Kálmán  kir. tanácsos, polgármester kéri a város 
közönségét, hogy, mivel a hadbavonullak család
tagjai fokozottabb mértékben s folyton nagyob
bodószámban szorulnak segítségre, a jelzett alapra 
adományozni szíveskedjék.

A rokkant katonák érdekében. Rokkant 
katonáink érdekében újból felkérjük a város kü- 

; zünségél. hogy akinek tudomása van olyan, üre
sedésben levő állásról, melyet a harctérről vissza- 

I érkezett rokkant katonával lehelne betölteni, je
lentse be a város polgármesterénél, akinél ezidő- 
szerinl hat rokkant s állásra váró katona van 
bejelentve. Eddig 7 rokkant katona kapott állandó 
állási, illetőleg ellátást. Ez a legkevesebb, amit 
mi, ilthonmaradoltak, tehetünk azokért, akik éret
tünk harcollak s váltak rokkantakká.

— Tüzeset. Ábrahám János cipőgyári mun- 
i kásnak az l'júton levő istállója folyó hó 15-én,

reggel '/•> 7 órakor kigyulladt s leégett. A tűzol
tóság a tüzet, mielőtt tovább terjedhetett volna, 
lokalizálta. A kár jelentéktelen.

A közönség- figyelmébe. A temetők 
| rendezéséről szóló szabályrendelet értelmében a 

harminc éveseknél régibb sírok feláshatók s a 
rajtuk levő síremlékek, ha elvitelükről a családok 
nem intézkednek, a Különsírok Alapja javára érté
kesíthetők. Figyelmeztetjük a közönséget, hogy a 
város hatósága, mint a temetők fenntartója, a 
folyó évben az 1884. és az 1885. években elle- 

, illetetlek sírjait fogja felásatni s így az érdekellek 
igyekezzenek a sírhelyeket további harminc évre 
biztosítani. A megújításért 24 K-t kell a rendőr- 
kapitányi hivatalban lefizetni.

— Vihnyefürdö. VihnyefürdŐbe, a szép, 
meleg idő beálltával, napról-napra érkeznek már 
a vendégek. Feltűnően sokan jelentkeznek e hó 
végére és a jövő hónap elejére. Az idők jele, hogy 
mindegyik kérdezősködő az után tudakozódik, 
lesz-e ennivaló. A fürdőigazgatóság, állag ezer ven
déget véve alapul, az oltani közigazgatási ható
ságnál az egész idényre biztosította a szükséges

| élelmiszereket s elekinlelben hiány egyáltalában 
nem lesz.

A Baum ann-kerti kuglizóegyesület 
közgyűlése. A Baumann-kerti kuglizóegyesület, 
Zólomy Imre tb. városi tanácsos, erdőmester 
elnöklésével, folyó hó 26-án, délután 6 érakor 
tartja évi rendes közgyűlését. Az elnökség kéri a 
tagokat, hogy a közgyűlésen minél nagyobb szám
ban szíveskedjenek megjelenni.

— Kevés a vízvezetéki víz. A nagy szá
razság következtében a vízvezetéki ló vize erősen 
apad, annyira, hogyha rövidesen tarlós esőzés 
nem lesz, a város hatósága el fogja rendelni a víz
vezeték ídőszakonkint való elzárását. A közönsé
get tehát ezúton is figyelmezteti, hogy a vízvezeték 
vizével a lehető legtakarékosabban bánjék.

A klingertáró i uszodákban, a nagy for
róság miatt, erősen megélénkült az élet. A város 
hatósága figyelmezteti a közönségei, hogy az uszo
dákba szóló idényjegyek a rendőrkapitányi hiva
talban válthatók, az egyszeri fürdésre s a csónakok 
használatára szóló jegyek pedig az uszoda őreinél 
kaphatók.

A városi r. k. fiúiskola értesítő je . A
Selmecbányái városi r. k. elemi fiúiskolának most 
jelent meg az 1914 15. tanévről szóló értesítője. 
Az I. A) osztályban jeles 7, jó II, elégséges 10, 
elégtelen 7 tanuló; az I. 1!) osztályban jeles 9, 
jó 18, elégséges 6, elégtelen 5: a II. osztályban 
jeles 6, jó 18. elégséges 31, elégtelen 6: a III. osz
tályban jeles 27, jó 35, elégséges 18, elégtelen 19: 
a IV. osztályban jeles 15, jó 32, elégséges 1G, 
elégtelen 12: az V. osztályban jeles 2, jó G, elég- 

1 séges 3, elégtelen 1 tanuló. A jövő tanévre szóló 
beírások szeptember 1—4 én lesznek. Ezeken a 
napokon fogják a javílóvizsgálalokal is megtartani. 
Szeptember 6-án lesz a Veni Sancle s a rendes 
előadások megkezdése.

Passióelőadások Selm ecbányán. Köndey 
Károly (lynla  színművész, líihari Ákosnak, a 
Vígszínház, művészének a vendégfelléplével és a 
Selmecbányái műkedvelők közreműködésével, folyó 
hó 17-én kezdte meg a passióelőadásokat. Krisz-

Takarékoskodjunk a vízzel. Polgári kötelessége ez mindenkinek!
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tus szerepét Bihari Ákos színművész adta. Kiváló 
játékával mindvégig le tudta kötni a nagyszámú 
közönség ügyeimét. Legmegkapóbb és legnagysze
rűbb volt gelsemani jelenete, amelynek egyszerű 
voltában jutóit legtökéletesebb kifejezésre az Isten
ember szenvedése és a mennyei Atya akaratában 
való megnyugvása. Judás szerepében Kömley re
mekelt, különösen az öngyilkossági jeleneiben, 
mely megrázó voltával nagyhatású volt. A mű
kedvelők mindegyike teljes erejével azon volt, hogy 
kiegészítse a két művész játékát s hogy ez milyen 
kiválóan sikerült, a közönségnek osztatlan elis
merése mulatta.

Az előadásokon a Vürüskeresztegylet javára 
felülfizeletl: Haverla József 8 K-t, Havran Károly 
4 K-t.

Adományok a Selmecbányán elhalt 
katonák tem etésére. A Selmecbányán elhalt 
katonáknak hozzájuk méltó módon való elteme
tésére a Kaszinó gyüjtőívén a következők ada
koztak: Mákávé Miklós 10 K-t, Sümegh János 
3 K-t, B. K., Kn^el Zsigmond, Á. B, Sós Antal 
dr., Iliindel Vilmos, Oszvaldl Gusztáv, Suhajda 
Lajos 2—2 K-t, Fizély Károly, L. J. 1-1 K-t.

Az Ev. Nöegylet a hadbavonultakért.
A Selmecbányái Evangélikus Nőegyletnek, ahadba- 
vonullak számára, az elmúlt héten dolgozott: Fi
zély Vilma, üzv. Gyurkovils Andrásáé, Hellvignó, : 
Joerges Henrietté, Kachelmann Linda, Karlalik j 
Jánosné, Krutkovszky Erzsiké, özv. Krutkovszky : 
Károlyné, özv. Lövik Dánielné, Posta Ilonka és ; 
Slanga Hilda. Vasgyáráért becserélt: Vokurka 
Vilma 1 aranygyűrűt, YVeisz Gizi 1 aranygyűrűt, j 
Eddig összesen 438 gyűrűt cseréllek be. Fekete ( 
Lajosné vett egy vasbrochel, Iliindel Y ilmosné egy 
vasórát, dr. Királyné Iliindel Valéria egy vasórái, 
Podhradszky Kató és Irén I — 1 bronzplakellel. 
Eddig GO plakettet veitek.

A nag-yhonti ev. egyházm egye köz
gyűlése. A nagyhonti ev. egyházmegye folyó évi | 
rendes közgyűlését, Handel Vilmos honti ev. fő
esperes elnöklésével, július hó 8-án Ipolyságon 
fogja megtartani. Tárgysorozata a következő: Az ; 
esperes jelentése. A beszámolásból folyó határo- I 
zatok és intézkedések. A bizottságok jelentése. A ! 
papi és tanítói segélyzőegyesület jelentése. Jogigé- j 
nyék a bányakerülettel szemben. Képviselők kikül
dése az augusztus 26-iki kerületi gyűlésre. Folyó
ügyek és indítványok.

Adományok a V öröskeresztegylet ja 
vára. A Vöröskeresztegylet Selmecbányái választ
mánya javára az elmúlt héten özv. Horváth Jó- 
zsefné 20 K-t, Bauczó Pál 4 K-t, Buday-Schollz 
Miklós tanuló 2 K-l adományozott. A szíves ado
mányokat hálásan köszöni a választmány elnöksége.

Adományok a kórházaknak. A Vörös- 
kereszlegylel Selmecbányái szükségkórházainak, a 
beteg és sebesült katonák számára, az elmúlt 
héten adakozott: Balás Erzsiké 100 cigarettát, 
csokoládét, alsóruhát, a polgári iskola növendékei 
G inget, G alsónadrágot, özv. Kubacska Hugóné 2 
üveg beíöttet, piskótát, tésztái, Mákávé Miklósné 
500 cigarettái, Philadelpby Mórné G üveg befőttet,
1 üveg málnaszörpöt, 1 üveg uborkát, Molnár 
Kálmán 2 bárányt, salátát, Polereczky Katalin 
zöldséget, Mazur Katalin salátát, Izrael Anna zöld
séget. dr. Tandlich Ignácné 3 tál tésztát, Goldfusz 
Mihályné 8 liter tejet.

A városi kórháznak: Happensberger Vilmos 
200 cigarettát, Handel Vilmosné 5 pár papucsot.

— Az ipartestü let közgyűlése. A selmec- 
és bélabányai Általános Iparteslülel, Klek Béla 
elnöklésével, a Sembery-ház első emeletén levő 
helyiségében, ma délután 3 órakor tartja első évi 
rendes közgyűlését. Tárgysorozata a következő: 
Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 
Jelentés az iparteslülel eddigi tevékenységéről. A 
szakosztályok megalakítása és ügyrendjüknek meg
állapítása. A békéltető-bizottság alapszabályainak,
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a fegyelmi és kártérítési szabályzatnak és az ipar
testületi hivatal ügyrendjének megállapítása. Az 
elöljáróság megüresedett helyeinek választás útján 
való betöltése. Indítványok.

A közgyűlést, ha nem lesz határozatra képes, 
június 27-én, délután 3 órakor fogják megtartani.

— A Selmeci Népbank heti betét- és 
előlegüzletága. A Selmeci Népbank B.-T. 1915. 
június 30-án számolja le a VHl-ik helibetét- 
évtársulatot, amely 422 törzsbeléltel, négy évvel

! ezelőtt alakult. Június végén több, mint 21,000 K 
kerül kifizetésre. A résztvevők ezt az összeget, 

j heti csekély 50 filléres befizetéssel, négy év alatt J  gyűjtötték össze. Jövő hó 1-én nyitja meg az 
intézet a IX-ik évlársulatot, melyre már most is 

i elfogad jelentkezőket. Egy lürzsbelét helenkint 
I 50 fillér s ennek az alapján a résztvevő, a négy

éves ciklus végén, azaz 208 heti befizetés után, 
113 50 K-t kap. Azonban nemcsak egy törzsbelét 

i váltható, hanem több is s a hetirészlelek több 
j hétre előre is befizethetők. Minden résztvevő, 
I egy-egy heti 50 filléres lürzsbetét után, 100 —100 

K kölcsönre tarthat igényt, ha kötelezvényéi két 
megbízható kezessel Íratja alá. A betétgyűjtésnek 
ez a módja előmozdítja a nép általános takaré
kosságát s a szerényebb vagyoni helyzetű egyé
neknek olcsó hitelt nyújt. Ezért is nagyon aján
latos és alkalmas arra, hogy a heti csekély be
fizetéssel négy év után ki-ki nagyobb tőkét g y ű l
hessen magának.

Az olaszok csalódása. Amikor még bé
kében voltunk Olaszországgal, 80,000 pár csizmát 
rendeltünk tőle. A csizmákat, mikor elkészüllek, 
az olasz kormány lefoglalta. Az olaszok örömét 
azonban csalódás váltotta fel. mert kiderült, hogy 
az olasz szállítók papirostalpli csizm ákkal akar
tak becsapni bennünket.

1200 millió hadikölcsön. Magyarország 
lakossága ezt a roppant összeget jegyezte a má
sodik hadikölcsünre. Június 7-én, amikor a jegyzé
seket lezárták, körülbelül ennyi volt az összeg, 
de valószínű, hogy a végleges összeszámoláskor 
még nagyobb lesz az eredmény, amely már eddig 

| is túlszárnyalja az első hadikölcsön eredményét.
| A magyar nép büszke lehel erre a sikerre, amely 

fülér egy nagy, fegyveres győzelemmel.
— Jegyzések a hadikölcsönre. Selmec- 

j  bányán a második hadikölcsönre a következők 
! jegyeztek: A m. kir. adóhivatalnál: a zólyom-
I lipcsei Gizella-árvaház 17100 K-t, YVeiszberg 
j Dávidné 4000 K-t, Plochmann Emil 2000 K-l, 

Jankó Magda, Jankó Mariska 1G00—1600 K-t,
, Tomisovitz Márton, Pap Lászlóné, Szkrenyó János,
| Philadelphy Mór 1000—1000 K-t. Podhorszky 
j József 600 K-t, Kusz Mátyás 400 K-t, Balázsy 

Imre 300 K-t, Seefranz Géza 150 K-t, üzv. 
j Dessewffy Aurélné, Hebnár Zsuzsanna, Longauer 
I Ágnes, Szkladányi Katalin, Gallach Magdolna, 
j Mátray Gusztáv, Kuntzl Aladár, Millenovich 
i  Ferenc, Kuppán János, Szekerássy János 100 

100 K-l. A Kereskedelmi és H ite lbanknál: Braun 
i Júlia 10,000 K-t, Tandlich Ignác dr. 7000 K-t, 
j  Árvay József 6400 K-l, a főiskolai Segélyzőegylet 
, gvógyalapja, a főiskolai Mensa Acadeinica-Egyesület 
í 5000—5000 K-t. Engel Zsigmond 4000 K-t,
! Goldfusz Mihály 3100 K-t, Sztrehárszky Gyula 

2400 K-t, YY'eisz Dezső, Klein Jakab, Martos 
: Sándor dr. 2000—2000 K-l, Árvay János 1700 

K-t, YY’eisz Jónás 1200 K-t, »Bányamécs« szabad- 
kőműves kör, Gréb Gézáné, Kerületi Munkás- 
biztosítópénztár, Balázs Márton dr., Immerblum 
Károly, Bérezel Sándorné 1000—1000 K-t, Szenes 
Fülüp, Széki Jánosné 600—GOOK-t, Geist Jakab- 
né, Erdős Ármin, Seemann Anna 500 500 K-t, 
Erdős Árpád, Láng Károly, Stahl Béla 400—400 
K-t, Mackey Hóhért, magaslaki r. k. misealap, 
László Ákos 300— 300 K-t, Hónai György, YY’eiss- 
giirber Ede, Kis István és Anna, Freiwirlh Albert, 
László 'libor. 'fosál Giza, .Nittmann Bianka.

Csermely István 200—200 K-t, Donner Miksa, 
YY’interstein Miksa 100— 100 K-l. (Folytatása a 
jövő számban.

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

A hadbavonuló inasok fölszabadítása.
A szakszervezeti tanács fölterjesztésben arra kérte 
a kereskedelemügyi minisztert, hogy — mivel az 
új népfölkelési törvény szerint a 18 éves ifjak is 
kötelesek katonai szolgálatra bevonulni s az ipari 
pályán igen nagyszámban vannak olyanok, akik 
a 18 éves életkort m ár elérték ugyan, de iparos- 
segédi fölszabadításukat még nem nyerték el — 
rendelje el a miniszter, hogy az iparhatóságok 
kötelesek mindazokat az iparostanoncokat fölsza
badítani, akik katonai szolgálatra bevonulnak és 
a tanoncszerződésekben megállapított időnek leg
alább a kétharmadát kitöltötték.

Steckenpferd-
liliomtejszappan

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

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

Hadifoglyok felhasználása a g azda
sági m unkák végzésére. Hogy a gazdasági 
érdekek a legmesszebbmenő támogatásban része
süljenek, a honvédelmi miniszter a hadügyminisz
terrel egyetértőén akként intézkedett, hogy a gaz
dasági munkák elvégzésére hadifoglyok magánosok 
részére 200-on aluli és pedig már 30-as vagy 
ennél nagyobb munkáscsoporlokban is kiadassa
nak, ha az őrizetről a munkaadó maga gondos
kodik.

Ilyen esetekben az eljárás is egyszerűbb leli, 
amennyiben 30-tól 200-ig terjedő főből álló mun
káscsoportok kiadása tekintetében közvetellenül 
a cs. és kir. katonai parancsnokságok (hadtest- 
parancsnokság) intézkedhetnek s ennélfogva a 
vonatkozó kérvényeket is közvetellenül a terület 
szerint illetékes katonai parancsnoksághoz kell 
benyújtani.

A 200-nál nagyobb munkáscsoportokat azon
ban mint eddig, ezentúl is az illetékes főispánok 
útján a honvédelmi, illetőleg a hadügyminisztertől 
kell kérni.

A részletes rendelkezéseket a hatóságok már 
megkapták.

— Modern K önyvtár. Ennek a népszerű s 
elterjedt vállalatnak újabban megint három füzete 
jeleni meg. K arin thy Frigyes: A repülő ember. 
W ittm ann Viktor emléke. Egy író könyve ez a 
repülésről s egy szerelő szívű ember megemlé
kezése elhalt jóbarátjáról. Karinthy Frigyes emlé
ket állított YVittmann Y'iklornak, a legkiválóbb 
magyar pilótának s papírra varázsolta egyúttal 
azokat az impressziókat, amelyek repülés közben 
támadtak lelkében. Belevon bennünket a felhők 
feletti suhanás misztikumába, a sebes hullás bár
sonyos szédületébe, a magasság titokzatosságába, 
belesimítja lelkűnkbe a repülés hangulatának 
álomszerűségét. — Szemelvények a Koránból. 
Fordította Endrei Oerzson d r  A munka meg
ismertet bennünket a Koránnal, azzal a remek
művel, mely gyökere a török gondolat- és érzés
világnak s mely nélkül lehetetlen megérteni a 
mohamedánságot. A Korán Mohamed tanának 
összeségét foglalja magában s a polgári és vallási

Vízvezetéki vízzel kertet öntözni tilos!
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törvényeken kívül gazdag tárháza a szebbnél- 
szebb mondáknak és elbeszéléseknek. — Pilisi 
L a jo s : A kárpáti harcokból. A Modern Könyv
tár egymásután adja ki a háborús füzeteket, köz
tük elsősorban a haditudósítók följegyzéseit. Lbbcn 
a könyvben Pilisi Lajos harmóniává, a háború 
nagyszerű szimfóniájává egyesíti mindazt, amit 
látott, hallott. Különösen az kapja meg, ami a 
háborúban költői, hangulatos és megindító. Annyi 
esztétikailag szépei lát meg a csatamezőkön, hogy 
szinte elfelejtjük a borzalmait. Pilisi meleg, érző 
szívvel ír a háborúról s ezzel férkőzik közel az 
olvasó szivéhez. Emellett érdekesen beszél el és 
nagyon finoman jellemez.

A Modern Könyvtárt az Athenaeum  adja ki 
s egyes számai lapunk kiadóhivatalában kaphatók.

A fürdöévad m egnyitása Buzlásfürdőn. 
Mint értesülünk. Buziásfürdőben, hazánk híres 
szívgyógyfürdőjében, a fürdők üzeme május 15-én 
újra megkezdődött. A közönségnek a fürdő összes 
elismert gyógytényezői, a természetes szénsavas, 
radiumos fürdők, hidegvízgyógyintézet, Zander- 
inlézet stb. úgy, mint béke idején, teljes mérv
ben rendelkezésre állanak. A lürdőhely, távol a 
harci zajtól való kedvező fekvése és kitűnő kli
matikus viszonyai folytán, kellemes és nyugodt 
üdülőhelyet nyújt. A háború fáradalmai és iz
galmai, úgy látszik, igen gyakran okoztak sziv- 
gyengeséget és egyéb szívbajokat és ennek tulaj
donítható, hogy a hadsereg üdülés céljából sza
badságolt tagjai már most is szokatlan nagy
számban keresik fel a fürdőt. Sokan vannak se
besülések okozta bénulásokban s csúzos izületi 
bajokban szenvedők, kiket a radioaktív fürdők és 
a Zanderintézet vonzottak oda. A fürdő nemes
lelkű tulajdonosa. Muschong úr, a hadsereg tag
jairól igen liberálisan gondoskodott. A fürdőkö
zönség megfelelő ellátását a hatóságok közre
működésével kitünően szervezték s igy a fürdő
üzem kifogástalan működése teljesen biztosítva 
van. A kitűnő gyorsvonati összeköttetés lénye
gesen hozzá fog járulni ahhoz, hogy a fürdő 
igen nagy látogatottságnak örvendjen.

NYILTTÉR.
E rovat alatt költöttekért nem felelős a szeik.

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazok a mélyen tisztelt roko

naink, jóbarátaink és ismerőseink, a különböző 
hivatalok képviselői, különösen pedig a dohány
gyár tiszti- és altiszti kara, nemkülönben mun
kásai, kik megboldogult, szeretett, jó férjem és 
édesapám gyászos elhunytékor jóleső részvétük
kel mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, 
ezúton is leghálásabb küszünelünkot.

Selmecbánya, 1915. évi június hó 12-én.

özv. Strócz Lajosné és fia.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
82,018, III15. Ili s/.. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter.

Rendelet.
A m. kir. államvasutak igazgatóságának.

Eziránt előadott kérelmek alapján, a fenn
forgó viszonyok figyelembe vételével, ezennel 
megengedem, hogy az igazgatóság a beteg vagy 
sebesüli, az osztrák-magyar monarchiában orvosi

kezelés alatt levő osztrák-magyar harcosok hozzá
tartozói részére, a nevezett harcosok meglátoga
tása céljából teendő utazásaikhoz, a harmadik 
kocsiosztályban egy, a személyvonatoknál, vala
mint azoknál a gyorsvonatoknál, melyek 111-ik 
kocsiosztállyal közlekednek, a saját és a kezelé
sében álló helyiérdekű vasutak vonalain, az ön
álló díjszabási joggal biró helyiérdekű vasutakon 
azonban csak annyiban, amennyiben az illető 
helyiérdekű vasutak hozzájárulnak, 5 ü ° 0-os ked
vezményt engedélyezhessen s ezt a kedvezményt 
ezennel megadott jóváhagyásom alapján kihirde
tés nélkül érvényesíthesse. Hozzátartozóknak te
kintendők: a szülők, gyermekek, testvérek és a 
feleség. A fenti meneldíjkedvezmény csak az 50 
km.-nél nagyobb utazások esetén vehető igénybe.
A féljegyeket a személypénztárak csak akkor 
szolgáltatják ki, ha az illető hozzátartozó annak 
a kórháznak a vezetősége részéről, ahol az illető 
beteg vagy sebesült katonái ápolják, értesítést 
mutat fel, amelyben a kórház vezetősége igazolja, 
hogy a harcos az illető kórházban van elhelyezve 
s meglátogatása ellen nincs akadály, továbbá, ha 
a kórház vezetősége részéről kiállított ez az érte- | 
sílés a vármegyékben az illető járási főszolgabíró, 
városokban a rendőrkapitányság hivatalos bélyeg
zőjének lenyomásával és aláírásával a névleg 
megnevezendő egyéneknek a meglátogatandó har
cossal való rokonsági viszonyát, a bemutatandó 
vasúti vonal kezdő- és végállomásának feltünte
tésével igazolja. Ausztriában, illetőleg Bosznia— 
Hercegovinában lakó hozzátartozók részére az 
igazolási a politikai kerületi hatóságok eszközük. 
Az igazolványt a meneljegypénzlár az oda-, vala- i 
mint a visszautazáskor lebélyegzi, tulajdonosának 
visszaadja, aki azt a menetjegyvizsgálatoknál elő
mutatni s a visszautazás befejezésével a vonal- 
jeggyel együtt leadni tartozik. Felhívom az igaz- ' 
gatóságol, hogy, mivel ez a kedvezmény az | 
Ausztriából és Bosznia—Hercegovinából és az 
oda való utazásoknál is érvényesítendő, a szük
séges végrehajtási intézkedések megtételéről meg- 
lelelölcg gondoskodjék. A német vasutakkal való 
forgalomban a kedvezmények a kölcsönösség 
alapján leendő érvényesítése érdekében a tárgya
lásokat folyamaiba leltem.

Budapest. 1915 május 21

H arkányi s. k.

HIRDETÉSEK.
A Selmecbányái Kereskedelmi és Hitel- 
in tézet Részvénytársaság: pályázato t 
h irdet egy, bevonulás m iatt m egüre
sedett p é n z t á r o s i  á l l á s  i d e i g 
l e n e s  b e t ö l t é s é r e .  Pályázhat
nak nyugd íjazo tt állam i tisztviselők.

Az igazgatóság1.

EGY Ónt REKLÁMKÉPEN!
Aki Inuyon

Hkiír 1'KV Órai.

í «ti prncl/.ióa

,lt’iBV%k ;

Uhronlmiix Kr. SCHMIDT 
Pran, W olnberuo.

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 c l y i s é -  
- - g e k k e l  é s  k e r t t e l ,  k ia d ó .  - -

A Zsigmondy-utca 65. számú 
házban egy kétszobás udvari 
lakás, konyhával és mellék- 
helyiségekkel, augusztus 1-töl 
: : : kiadó. : : :

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl

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

kásodás, hörghurut, fájós 
nyak, valamint meghűlés 

elkerülése ellen. 

6100 küzj. 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, Mikovényl 
A. és Margótsy J. örö
köst! gyógytáraiban S e l 
m e c b á n y á n .  Walko J 
K. és Szentlstványi A. 

G ö ln ic b á n y á n .

Tudatom a n. é. közönséggel, hogy 
ezentúl m inden  v a s á rn a p  é s  h é t
főn Selmecbányán tartózkodom, a 
H ell-h á zb an  levő állandó fogmüter- 
memben.

Kiváló tisztelettel 
P e k e l m a n  M ik s a .

Könyv- és papirkereskedésünkbe

keresünk, ki 4 középiskolai osztályt 
végzett. Tanidö 3 év. Havifizetés.

J o c r g c s  A. ö z v .  é s  f ia .

(d o ro n g ) ké t m é te r , h á zh o z  
s z á ll ítv a  16 K .

W e is z  Adolf Tópatak.
Megrendelhető Joerges Á. özv. és fiánál.

B é r k o c s i s - ü z l e t ü n k e t ,
fé r jem  b e v o n u l á s a  e l le 
n é r e  is, t o v á b b f o l y t a 
tom ,  k é r e m  a  k ö z ö n s é g  

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

Ocsovszky-utca 256. sz.
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F e l h  i  v  á s
a „Selmeci Népbank Részvénytársaság” heti 
betét- és előlegüzletágában való részvételre.

A „Selmeci Népbank Részvénytársaság”,
mely. szolid üzleti elvek mellett, 44 éves múltra s lolylonos fejlődésre tekinthet vissza, Selmecbánya és vidéke közgazdasági érdekei
nek, különösen pedig a nép általános takarékosságának s a szegényebb vagyoni helyzetű egyének olcsó hitelének előmozdítása végett, 
egy. a mi vidékünkön még új, de az ország számos vidékén már virágzó üzletágat vezeteti be 1907. július hó 1-én, az úgynevezeti

heti betét- és elölegüzletágat.
Ez üzletág lényege abban áll, hogy az, aki mindenkor az év július hó t-élöl kezdődő 4 éves időszakra belép ez üzlet

ágba, évtársulatba, kötelezi magát ez idő alatt, vagyis teljes 208 héten lít. legalá Ilii egy — lieti 50 111 leves — betétnek a
befizetésévé.

Ezt a heti 50 filléres betétet tiivzsbetétiiek nevezzük s vájjon ki ne takaríthatna meg hetenként legalább 60 fillért, 
melyet ha pontosan befizet heti betétkönyvecskéjére, — mivel az intézet ezeket a betéteket 4 ' ."„-kai kamatoztatja, — 4 év múltán, 
a leszámoláskor, egy lövzsbetéte után 113 K 50 f-t kap a Selmeci Népbank Készvénytávsaságtól.

Azonban nemcsak egy törzsbetétet lehet váltani, hanem kettőt, hármat, ötöt, tizet, vagy azon felül is, kinek hogy engedi 
meg anyagi ereje, ki mennyit bír el. A befizetésekkel sem kell hetenként bajlódni, az intézet elfogadta a heti törzsbetéteket több hétre 
előre is és minden befizetést a félnek kiadott befizetési könyvecskéjén nyugtat.

A tőkegyűjtésnek ez a célszerű s kényelmes neme elsősorban ugyan a szegényebb emberek, munkások, iparosok, iparos
segédek, kisebb hivatalnokok, kereskedők takarékosságát akarja Hőmozdítani; de alkalmas a jobbmódú embereknek is, nagyobb tőkék
könnyű s lassú gyűjtésére.

Már az is szép, ha valaki heti 50 fillér befizetésével 4 év alatt 113 K 50 l-t összelakarlt, a szegényebb embereknek ez 
is nagy segítség már. Ivét törzsbetéttel 4 év múltán 227 K-t, 5 lörzsbetéttel már 567 tv 50 f-t takaríthat meg s aki képes heti 5 
koronát e célra félretenni, vagyis 10 törzsbetétei váltani, 4 év múlva már egy kis vagyont, — 1135 K 50 f-t kap.

Aki tehát házva. földve. értékpapírok vételéve. régibb tevlics adósságainak kifizetésévé, hozományra, 
fiainak katonai szolgálati idejére, jövőjének biztosításává, öregségére, üzlet, iparág megkezdésére stli. maga vagy 
más pl. gyermekei, munkásai, cselédei részéve fokozatosan, kisebb összegekből akar jelentékenyebb tőkét össze
gyűjteni. sorakozzék zászlónk alá. annyi heti t övzsbet éttel, amennyi anyagi erejének megfelel. Ez üzletág a kisebb 
takarékosságnak legerősebb kamatozás mellett való — előmozdítása, kevés alakiság s mennél nagyobb kényelem nyújtása mellett.

Többet jövedelmez ez. mint a póstatakarékpénztár, mert az csak 3° ,,-of ád, ez pedig tiszta 4 ' „ %-os kamatot hoz
Azonban nemcsak azoknak, kik ily módon óhajtanak megtakarításokat eszközölni, hunéin azoknak is. akik lassan, 

megerőltetés nélkül visszafizethető jutányos hitelre szorulnak, akik terhes vagy éppen uzsoraadósságoktól szabadulni akar
nak. ajánljuk ez életbevágó új kezdeményezésünkben való részvételt, mert e törzsbetélek alapján olcsó, könnyen törleszthet# 
kölcsönöket is nyerhetnek.

Minden résztvevő ugyanis egy-egy heti 50 filléres törzshetét után loo—Kto korona kölcsönre tarthat igényi, 
ha kötelezvényéi két meghízható kezes aláírja, amely 100 korona kölcsön, heti hetét, illetőleg után kamat fejében
a heti befizetésekkel egyszerre 14 fillért tartozik fizetni. Vidékről több hétre előre is beküldhetők a törzsbetétek vagy beti-
zethelök az intézet póstatakarékpénztári cheque-számlájára is.

Pl. Akinek 2 törzsbetéte van, kél jó kezes mellett 200 koronát kaphat kölcsön s hetenként a törzsbetéteken kivid fizet
28 fillér kamatot. A 4 év elteltével adóssága is törlesztetett s még kikap készpénzben 27 koronát. Kezes oly egyén is lehet, ki
nem résztvevő. A már befizetett törzsbetétek kilenctizedrészét a résztvevő minden kezes iiélkíil kölcsön is veheti. 
Akkor sem keli kezes, ha valaki a fölveti kölcsönét házára, vagy földjére, alapszabályainknak megfelelöleg. bekebelezés által jelzálo
g ig  biztosítja: az ilyennek azt a kedvezményi is megadja intézetünk, hogy csak 8 év alatt kell a felvett összeget vissza
fizetnie: tehát csak télannyi törzsbelétet vált az első 4 évre s ugyanannyit a második 4 évre. Pl. valaki 400 koronát akar ily 
jelzálogos kölcsönként felvenni s a tartozást 8 év alatt visszafizetni: akkor elég, ha az első 4 éves időszakra csak 2 heti törzshetét 
fizetésére kötelezi magát s ugyanannyira a második 4 éves időszakra. Kölcsönét akkor 8 év alatt törleszti s kapni lóg még 54 K 
összeget. Ennél olcsóbban s kényelmesebben, könnyebben törleszthet# kölcsön nem igen van.

Jóllehet az évtársulatok minden évben július hő elsején nyitnak meg s egy hónapig még minden utánfizetés nélkül lehet 
belépni, de be lehet lépni az év bármely részében is, ha a hiányzó befizetéseket fi",, késedelmi kamattal pótolja az illető.

Ez utánfizetések azonban a netán felvett kölcsönből is levonhatók. Kölcsönt csak az nyerhet, aki legalább 4 hetet 
már befizetett.

Most 1915. július hó 1-én megnyílik Selmecbányán a kilencedik. Hátban és Szentendrén a második évtár
sulat. vagyis egy áj 4 éves időszak, mely itt itt. július hó 1-én fog végződni.

Mindenki, szegény, gazdag, öreg és ifjú, bánya-, kohó-, gyárimunkás, iparos, kereskedő, földbirtokos, hivatalnok, varrónő, 
vagy más foglalkozású egyén jól teszi, ha saját érdekében zászlónk alá sorakozik.

líővebb lelvilágosllásl az intézet készséggel bárkinek és bármikor ád.
Felkérjük tehát mindazokat, akik az ily takarékoskodás s az ily célszerű hitelnyújtás előnyeit belátják sorakozzanak 

zászlónk alá és különösen kérjük a nép vezéreit, a lelkész, tanító, jegyző s elöljáró urakat, a bánya-, kohó- s gyári vállalatok (önö
kéit, hogy ajánlják melegen eme takarék- és elölegüzletet a népnek s alkalmazottaiknak.

Selmecbánya. 1915. június hó 10-én.

A „Selmeci Népbank Részvénytársaság” 
igazgatósága.

Nyomatott Joerges Ágost üzv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1915,


