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F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :

D R . P A U L O V I C S  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelö

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendök.

hova az összes pénzküldemények is küldendők.

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

A háború és  
az iskola.

A jövő iskolájának, ha mindenképen 
meg akar céljának felelni, le kell térnie 
a bürokratizmus szélesre taposott ország
it tjáról. Több életet, több szellemet, több 
tudást kell belevinnie a tanításába, mint 
amennyit eddig vitt. A háború, mely az 
élet minden mozzanatában, társadalmunk 
minden intézményében éreztette átalakító, 
formáló hatását, nagyot fog lendíteni a 
magyar iskolák tanításmódján is.

A jövő iskolájának mindenekelőtt a 
magyar föld lángoló szeretetére kell nevelnie 
tanítványait. Annak a magyar földnek a 
szeretetére, áldozatra Ítész, élet-halálra kész 
szeretetére, melyen élnünk-halnunk kell s 
amelynek minden szent röge hősök vérével 
van áztatva. Nevelnie kell a fajszeretet 
ápolását, erősítenie Összctartozandóságunk 
érzetét, megőriznie speciális faji tulajdon
ságainkat. Nevelje bele tanítványaiba, hogy 
vannak kötelességek, melyek mindenkire 
kötelezők, vannak korlátok, melyek csele

kedeteik elé gátat vetnek, vannak törvények, 
melyeket teljesíteniük kell s vannak tilalmak, 
melyeket nem szabad szem elől téveszteniük. 
Kapcsolja bele a gyermeket az emberi kö
zösségbe. Értesse meg vele, hogy nem 
egyedülálló valaki, hanem tagja egy nagyobb 
közösségnek, mellyel szemben kötelezett
ségei vannak. Értesse meg vele, hogy mun
kájának. kötelességének pontos végzésével 
ennek a nagy közösségnek tesz szolgálatot. 
Tanítsa meg, hogy ennek a nagy közös
ségnek érdeke, biztonsága, fejlődése a kö
zösség minden tagjának érdeke, megvédel- 
mezésc minden tagjának kötelessége.

Hogy mennyire általános érvényű ez a 
kötelezettség, talán sohasem éreztük annyira, 
mint mostan. Alig van valaki széles e hazá
ban. aki a háborúban személy szerint érde
kelve ne volna. Sohasem éreztük annyira, 
mint mostan, mennyire eltörpül az önérdek a 
közérdekkel szemben. Alig van valaki, aki
nek valamelyik hozzátartozóját a csatasíkra 
ne szólította volna ennek a közérdeknek a 
védelme. Egyesek életüket, testi épségüket 
áldozták föl a köz védelmében, mások hó
napok óta fáradnak, nélkülöznek, golyó
záporban, ágyúk bömbölése közepette har

colnak, hogy boldogabb, biztosabb jövőt 
teremtsenek mindnyájunknak.

Ha a magyar iskola a múltban arra 
törekedett, hogy ifjúságába belenevelje a 
hazafias kötelességek érzetét és tudatát, a 
jövőben sokkal fokozottabb mértékben kell 
erre törekednie. Bele kell az ifjúságba ne
velnie, hogy a köztulajdon, a közvagyon, 
akár erkölcsi, akár anyagi legyen is: szent
ség, megcsonkítása: szentségtelenség. Szent
ség béke idején, kétszeresen az olyan erőki
fejtések között, amilyeneknek most vagyunk 
szemtanúi. Bele kell nevelnie, hogy nem
csak egyéni lelkiismeret van, de nemzeti 
is, nemcsak egyéni becsület, hanem nemzeti 
is, nemcsak egyéni kötelesség, de nemzeti 
kötelesség is.

Föl kell világosítania tanítványait ar
ról, hogy a háború előtt kelleténél jobban 
érvényesültek közéletünkben az internácio- 
nális hatások ; hogy nemzeti tulajdonságaink, 
faji sajátságaink föláldozásával majmoltuk 
a „szent44 Nyugatot s tőle vártuk az egye
dül üdvözítő kultúrát. El kell mondanunk, 
hogy volt egy „irodalom41, mely lenézett 
mindent, ami nemzeti: hogy voltak kis ero
tikák, tucatóriások, „nyugati szesztől kótya-

5Fiamtioz.
.Tlagpar fiú v agp ! 3de l^ozlcxlal̂ . 
I3imbó«lelkecinck tiszta, szűz  falára 
Kagpogjon rá  a hősök glóriája, 
m it vérző férfiszivek hajtanak.
Tűi led igya be jajjok bús visszhangját, 
Golfok sírásá t, ágfűk mélf zenéjét.
Cásd, hagf a jövőt vérsárből tapasztják, 
H ogf majd, kik jönnek, éltük vigan éljék. 
C ásd : mindenünket já tsszuk csalfa kockán. 
Hogy a nagf játszm a tietek legfen,
H alált kapva és bús végzetet osztván, 
Serked a vérünk éles fegpveren.
Miért nem akarjuk, iga törje válluk 
Azoknak, kiket mi adtunk a létnek.
A szolgaságot mi velünk lezárjuk 
S  akik jönnek, egf új világba lépnek-

Világba, amit hősök építettek, 
wletbe, ami életből fakadt.
£ s  fundusát e büszke épületnek 
T estünk veti az anpaföld alatt.
Mlagpar fin vagf! Gyenge bár, négf eves. 
De nagf kor van most. Szent csodák kora.

S  mit ésszel nem bírsz, kis szived megérez 
S s  nem felejti cl, tudom, soha.
Akarom hát, majd év ha évet váltja 
S  kinfilik lelked minden szépnek, jónak. 
Gelemerülve a históriába,
Szem eid lassan álomra csukódnak:
Az átérzeitek csókolják meg lelked, 
.Tleseruhában térjen v issza mind . . .
S  ihlett szádon a többi gyerekeknek 
JHeséljenek a vérünk, könnyeink! . • •

Kangav* Sándor.

^  gYémántos szakái.
Reinhold Kűri már harmadszor jött be reggel 

óta a betegszobába. Tíz óra volt, a rendelőben 
egy frissen operált férfi feküdt szederjesen és ko
csonyás reszketésben. Amíg kipiheni magát, azt 
az időt használta föl Kurt arra, hogy haldokló 
feleségét megnézze egy pillanatra. A professzor 
idegesen tette be maga után az ajtót. A tüdeje 
fulladozni kezdeti, ahogy az asszony ágyához 
mind közelebb ment. Tarkán fülcieomázva feküdt 
a beteg nő az alacsony vánkoson. A haja körül 
frész-szalagok bujkállak, csúcsos meilcsonljai fölött

nagyon átlátszó és sok csipke feküdt. Az egyik 
keze. amellyel folyton a torkát gyömöszölte, hogy 
az asztma utolsó rohamain erőt vegyen, gyűrűkbe 
volt bujtatva, a másikon egész sor arany karkötő. 

! A hálőkabálját elül. a inelldomborulat fölött, 
I borsónagyságú gyémánt fogta össze. A szoba fül

ledt volt a sok nehéz parfümtől, amelytől a pro
fesszornak sehogyse sikerült eltiltani már-már 
halottra vált feleségét, aki rikácsolva követelte 
majd minden félórában, hogy vadalmát locsoljanak 
szét az ágya fölött.

A professzor leült egy székre, amelyet az 
ágyhoz húzott és megnézte az asszonyt. Automa
tikusan elővette az óráját és megmérte a lázat. 
A láz oly erővel szállt feljebb, hogy Kűri már 
mérni se merte és az asszony csodálatosan ural
kodott magán és csodálatosan éber volt.

— Most. talán már liz perce, szokatlanul 
jól érzem magamai, — mondta éles, de bágyadt 
hangon. — Talán még soha életemben nem vol
tam ilyen nyugodt és ilyen könnyű. Mit gondolsz: 
ugy-e, ezt a lázat már nem sokáig bírhatom?

— Hm, nincs is olyan nagy láz. Csak tü
relem! Ajánlanám, hogy erősen takarózz be 
és nyittasd ki az ablakokat. Nehéz itt benn a 
levegfí.

Az asszony keserűen elmosolyodott. Végig
nézett sovány kezén, várt egy másodpercet, a



gos velők, magyart és múltat szánva néz- 
de!ök“, egyébként irodalmi ágy raj árók, akik 
előtt szép volt mindaz, ami szeplő; voltak 
társaságokba verődött, sötétben bujkáló ala
kok, akik a jótékonyság, a felebaráti segít
ség jelszavát tűzték ki zászlajukra, volta- 
képeni céljuk azonban nem volt más, mint 
egyéni érdekeik kielégítése, sárbataposása 
minden tekintélynek, megtagadása a hitnek, 
hadüzenet az egyháznak, profanizálása leg
szentebb érzelmeinknek. El kell mondanunk, 
hogy volt egy csomó gaz, aki a nemzet 
élethalálharcát vagyoni gyarapodására hasz
nálta föl, a létünkért folyó küzdelemből 
azonban nem vette ki a részét.

Szóval: rá kell mutatnunk mindarra, 
mindazokra, amely és akik nemzeti erőn
ket gyöngítették, nemzeti önérzetünket nyir
bálták és faji sajátosságainkból akartak 
kivetkőztetni bennünket s a velük szemben 
való hathatós védekezésre kell nevelnünk 
tanítványainkat. Mert csak az erkölcsben 
tiszták lesznek a harcban óriások, a vallá
sosak lesznek a küzdelemben és megpró
báltatásban erös.'k. csak a faját és hazáját 
forrón szerető soviniszta tudja megmenteni 
számunkra ezt a drága hazát, melynek nincs 
mása a Föld kerekén. Aki másforma, aki 
más nézeteket vall, azt félre kell tolni, 
Össze kell tiporni.

A nemzeti kötelesség-teljesítés éberré 
tétele, az érzékeny nemzeti lelkiismeretnek 
kifejlesztése s minden ezt gyöngítő áram
latnak tüzzel-vízzel való pusztítása: ez az 
a feladat, mely a jövő iskolájára vár.

torka táját megnyomkodla. azután inásvilágiasan 
finom hangon mondta:

— Nem bánom. De csókolj meg! . . . Kö
szönöm . . . Most takarj be erősen, nem tudom 
megmozdítani már a kezemet. Még egy órát adok 
magamnak . . . Hogyan sikerült az operáció?

Kűri megdermedt erre a kérdésre. De egy
kedvűséget erőszakolt magára és közönyösen 
felelte:

— Kiég rendesen. Talán megmenekül.
Aztán kiszedte az asszony csontos karja alól

a takarót és felül helyezte el. Ahogy lehajolt, az asz- 
szonv nagy erőlködéssel próbálta, a karját fölemelni, 
hogy a férfit átölelje, de nem siker ült. Végre le
hunyta a szemét és irtózatos erővel beleharapott 
Kurtnak hosszú, fekete szakállába. A professzor 
az ijedtségtől megdermedve állt. Kleinte ráncigálni 
kezdte magát, azt hitte, az asszony meghalt.

Hideg veríték ütött a homlokára, már arra 
gondolt, hogy ollót kaparit és levágja a szakállat 
a nő ajkainál, hogy szabadulhasson. Most a nő 
tágra nyitotta a szemét, szétnyitotta keskeny, hó
színű ajkait és megszólalt:

Érzem a szakálladon az Kliz parfümjét. 
A haldoklóknak nagyszerű orruk van. Mondd meg 
őszintén, hogy sikerüli a műtét? Meghal Kliz 
férje ?

Az orvoson valóságos dühroham vett erőt. 
Nem tudott mihez kezdeni ezzel a félig holt 
nővel, akit sohase szeretett. Szégyellő az esetet.

A jövő kulcsa.
Örvendetes jelenségnek tartjuk, hogy a fegy

verek zaja közepette mind gyakrabban hangzik 
fel ez a kérdés: és azután, mi lesz a háború után? 
Sőt, ha meggondoljuk, hogy ezúttal minden és 
mindenki a jövő célok érdekében lép sorompóba, 
hogy a háborúk sorsát a múltban és a jövőben 
a béke munkája döntötte s dönti el s hogy most 
is az egész jeleni a jövő végeit tesszük kockára: 
az említett tényt örvendetes jelenségnél többre 
kell tartanunk, valósággal kényszerű kötelességnek 
nemzetünk jövője tekintetében.

Hálásak lehetünk a Gondviselésnek, hogy 
még e szörnyű háború romjai alól is megmentette 
azt, ami örök emberi s ezzel megóvta az ember
nek, az emberiségnek hitét önmagában. Istenféle
lem és hazaszeretet, jog és igazságosság, bátorság 
és könyörülelesség dolgában nézeteink nem vál
toztak meg. Ezek az örök erények élni és hatni 
fognak továbbra is és ezért megbecsülésükben, 
ránevelésükben sem állhat be szünet vagy vál
tozás. De, sajnos, élni és működni fognak az em
bernek kevésbbé nemes ösztönei is, főleg az irigy
ség és gyülülség, amelyek ellenfeleink táborában 
olyan hatalmas lángra kaptak és amelyek tekin
tetében a világ teremtése óla alig haladtunk, 
javultunk valamit. A tanulság nyilvánvaló és a 
jövőben is állandó éberséget, készültséget pa
rancsol.

Ezen a helyen már szóvá tettünk két olyan, 
kiváltképen háborús szót, melyet a mostan' nagy 
idők vetettek felszínre és amelyek szinte csodás 
tömörséggel fejezik ki a kor követelményeit. Meg
ismertük a Durchhalten-1, mint a mindvégig helyt
álló kitartásnak a jelenre érvényes legfőbb impe- 
ratívusát és megismerkedtünk az Ertüchtigen-ne\, 
mely nem kevésbbé csallanós módon szemlélteti 
az emberképzésnek azokat a legfőbb követeléseit, 
amelyeknek valóra váltása a múltban, biztosítja 
amannak lehetőségét a jelenben. Ehhez a kél há
borús szóhoz járul most, betetőzésül, az Umlernen 
újabb keletű szó. Értelmét magyarul így írhatnánk 
körül: Azl, (unit megtanultunk és tudn i vélünk, 
újra és másként megtanulni, hogy jobban tud 
ju k !  íme, ez aszó  is. mint két másik társa, pa
rancsot, kötelességet, imperalívust fejez ki. »A há
ború után mindannyiunknak többé-kevésbbé
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amely súlyos operációt rótt rá. A lapok bizonyosan 
tele lesznek a dologgal és világgá kürtölik, hogy 
a fiatal ügyvéd kora reggel, sógorának, a híres 
orvosprofesszornak a lakásán, annak szemeláltára 
szivenlőlte magát, mert olt találta nála a fele
ségét.

— Felelj, Kurt. Nézd, én úgyis elmegyek, 
talán már a legközelebbi órában. De tudni aka
rom, hogy ha én elmegyek, te szabadjára maradsz-e 
KI ízzel vagy itt marad köztelek az a szerencsétlen 
férj. Kzl akarom tudni, nem akarok megcsalva, 
bizonytalanságban vándorolni át a másvilágra. 
Mondd . . .

— Felgyógyul . . .  — mondta akadozva és 
reszketve az orvos.

— Hazudsz szólt mosolyogva a nő és 
rémülten kapkodni kezdett a levegő után. A sze
mén sűrűn törtek ki a könnyek, tátogatta a szá
ját és a szivét próbálta emelgetni. Az orvos föl
ugrott, hogy valamit segítsen, az asszony félre
értette, irtózatos erővel megkapta a kabátját és 
rászólt:

Ne szökj meg! . . Most fogok meghalni. 
Szégyen, gyalázat, hogy nem tudtál segíteni raj
tam . . . Nem, hanem még te öltél meg. Azt is 
meggyilkoltad, engem is. Mindenkit meggyilkolnál 
te ő érte. Tudom, hogy itt áll valahol és hallga- 
lózik. Talán már szedi is össze ékszereimet, meg 
a ruháimat. Mindent neki fogsz adni. Ha engem

„ Umlernen“ kell . . . Igen, sokat elölről kell majd 
kezdeni, sokat pedig máském folytatni.

Felette fontos, hogy ennek a szónak, ennek 
a folyamatnak lelki hátterével is tisztába jöjjünk. 
Értsük meg tehát, hogy ez az újra, megfordítva, 
visszatekintő és »visszakozó* tanulás voltaképen 
kél folyamatot egyesít és szellemi erőnket egymás
után kél ízben foglalkoztatja. Először, negatív ér
telemben, mintegy labula rasa-t igyekszik terem
teni a felejtés segítségével, majd meg pozitív 
irányban a helyes újratanulásra irányul. Már eb
ből is kiderül, hogy az Umlernen nagyobb erő
kifejtést igényel, mint a rendes egyszeri tanulás 
s hogy ennélfogva az utóbbinál jóval nehezebb.

Valamely háború nyomában* támadó való
színű következmények terjedelme és minősége 
azonban nem pusztán a mindenkori hadiállapotlól 
függ, a harctéri sikerektől vagy balsikerektől, ha
nem egyúttal az illető népnek a háború okához 
való erkölcsi viszonyától is. Etekintetben is ja
vunkra dől a mérleg, mert mi igazunkat nemcsak 
hisszük és érezzük, hanem be is bizonyíthatjuk. 
Ma már kár volna szót vesztegetni arra, hogy ezt 
e háborúi ránk kényszeritellék; hogy ellenfeleink 
árulást és hitszegést követtek el és teljes letiprá- 
sunk érdekében szövetkeztek ellenünk. Az egye
seknek ebből a szent meggyőződéséből kialakuló 
hatalmas tömegludat azt követeli, hogy az ered
mény is arányos és méltó legyen a küzdelem 
óriási méreteihez és hogy ebből a háborúból ki
felé és befelé anyagilag erősbödve és. ami nem 
kevésbbé fontos: erkölcsileg fölemelve kerüljünk ki.

1‘J15. július 25.

Az Umlernen-nek az emberi tevékenység 
minden ágára kiható jelentősége van. De tévedés 
volna azt hinni, hogy a háború után m indennek  

j meg kell változnia és hogy ennek a szónak állandó 
hangoztatásával kimerítettük a jövő iránt tartozó 
kötelességünket. Nincs így. Mert a szó és a tett 
veleje abban rejlik, hogy élesen elválasszuk a 
háború alatt támadt időleges kívánságokat és 
szükségleteket a háború utáni idők végleges és 
tarlós követelményeitől; hogy minden egyes.terü
letre külün-külün megállapítsuk az újratanulás 
fokát, terjedelmét, továbbá a megóvható, átvihető 
régi mennyiséget. Hosszú időre ez lesz minden 

I nemzet vezető elméinek, legjobb fiainak főköte-

ennyire szerettél volna . . .  0  a gyilkos, ü  ölt 
meg engem . . .

— De kérlek, kedvesem, hisz ez az ingerült
ség végzetessé válhatik rád! Ne bántsd magad ily 
rettenetes dolgokkal.

— Nem! Nem! De a szivem . .  . Azt ti ron
tottátok el. össze-vissza zavartátok benne a kere
keket . .  . Gyil . . .

Erőtlenül hátrahanyallott, végleg elhagyta az 
ereje és öntudata. Künn sürgés-forgás támadt. Egy 
rekedt sikoltás hangzott át a mütőszobából, kint 
pedig egy női sikoly hasított utat.

Kurt professzort, először éleiében, szinte 
elhagyta a lélekjelenléte. Szédülten ugrott föl, 
hogy megtudja: elájult e a felesége vagy meghalt. 
Lehajolt a megfásull testre, rányomta a Iliiét 
erősen, már alig dobogott a szív. Csak reflexlükte
téseket hallott. Aztán hirtelen fölkapta a fejét és 
rohant kifelé a másikhoz. Ahogy az ágy előtt egy 
pillanatra fölegyenesedett, a tekintete összeütközött 
az ágy mellett álló nagy tükör lapjával. Holtra 
dermedlen állt meg. Fekete, sűrű_szakállábán ott 
lógott a borsónagyságu gyémánt, amely az asszony 
hálókabátjából rajta akadt, ahogy a fejét rányomta. 
A gyémánt ijesztően égett a szakállábán. Az asz- 
szony még egyszer felvetette a szemét és üvegesen 
belebámult a gyémántba. Úgy hall meg. nyitva- 
maradt szemmel

Somlyó Zoltán.



lessége, amit már most nem lehet eléggé han
goztatni.

íme, befejezésül, mulatóba, néhány olyan 
fontos és legfontosabb dolog, amit nekünk Um- 
lernen  illik, d iniem en  kell, ha a nagy leszámo
lás után magunkkal is lelkiismeretesen akarunk 
számolni:

Szolidság , azaz becsületesség mindenben és 
mindenkivel szemben.

Szolidaritás, vagyis az egyetemleges közös
ség érzése, tudata és gyakorlása.

Organizáció, tudatos és kitartó szervezkedés 
az egész vonalon.

íme, ezek a mi jobb és szebb jövőnknek 
kulcsai.

Kemény Ferenc.

1915. július 25.

ji I E K.
Negyvenhat millió.

Negyvenhat millió métermázsa Magyarország 1915. 
évi búzatermése. Vagyis sokkalta több, mint 
az utolsó három esztendő bármelyikében. És 
sokkalta több, mint amennyire Magyarország 
lakosságának egy esztendő alatt szüksége van. 

Hogy mit jelent ez, mindenki tudhatja. Jelenti, 
hogy a világháborúi gazdaságilag immár meg
nyertük.

libben a háborúban ugyanis, melyhez foghatót 
még nem látott a világ, ellenségeink nemcsak 
fegyverrel akarnak bennünket leküzdeni, ha
nem szövetségesükül akarják megnyerni az 
éhséget, az Ínséget, a nyomort, a nélkülözést 
is. Nemcsak a harcoló katonákat akarják súj
tani, de tönkre akarják lenni az itlhonmara- 
dottakat is, a betegeket, az aggokat, a nőket 
és a gyermekeket, hogy a kemény, harcra 
edzett és győzelmes csapatok hadsora mögött 
összeroppanjon az ország, felüsse fejét a két
ségbeesés. Azt remélik, hogy ezzel meggyöngül 
hős katonáink sújtó karja s kénytelenek le
szünk megállani, mielőtt önvédelmi harcun
kat győzelmesen befejeztük volna.

Ezt az ördögien gonosz számítást az angolok eszel
ték ki, de csakhamar magukévá lelték összes 
ellenségeink. Úgy hívják: kiéheztető hadjárat. 
Magyarországon, Németországban és Ausztriá
ban több, mint százmillió ember él. Ennyi em
bernek a mindennapi kenyérrel és egyéb szük
ségletekkel való ellátása igen nehéz feladat. 
Békeidőben, természetesen, nincs ilyen nehéz
ség. A nagy mezőgazdasági országok, Orosz- 
ország meg a tengerentúli államok, elszállít
ják a maguk fölöslegét idegen országokba, 
így Németországba, Ausztriába is, úgyhogy 
békeidőben nem gond a lakosság élelmezése. 
Ellenségeink azonban, a háború kitörése után, 
elzárták halárainkat, clállták a tengeri uta
kat s az idegenből való élelmiszerszállítás 
megakadt. Erre alapították a kiéheztető-had- 
já ra t tervét.

Az isteni Gondviselés azonban keresztülhúzta szá
mításukat. Olyan termést adott hazánknak, 
amelyből bőven telik az egész esztendőre, 
egészen a jövő aratásig mindnyájunknak s 
ezenfelül adhatunk még a magunkéból hű 
szövetségeseinknek is. Ezt annál inkább is 
megtehetjük, mert a nagyszerű búzatermés 
mellett egyebekben való termésünk is kitűnő. 

Negyvenhat millió métermázsa búzái Kulcsoljuk 
kezünket imára s adjunk hálál a Mindenha
tónak, hogy áldásával meghiúsította ellensé
geink gonosz szándékát s hogy fegyveres győ
zelmeink mellé a gazdasági győzelmet is ne
künk juttatta.

K itüntetés. Sándor Lajos negyedéves 
erdőmérnökhallgató, a cs. és kir. 5. sz. tábori la- 
rackezred tartalékos zászlósa, már ötödik hónapja

küzd az északi harctéren. Diadalmas olTenzívánk 
számos ütközetébe! kitüntette magát, mint felde
rítő- és lövésmeglgvelő-tiszt. Az utóbbi ütköze
tek egyikében, mirt a napiparancs mondja: »Az 
ellenség óriási tüzlben rendületlenül kitartott s 
lelkesítve tüzéreit, nem mozdult járőrével az elő
retolt állásból, ahqinan egymásután küldte fon
tos jelentéseit. Ezzd lehetővé telte, hogy az üteg
osztály nemcsak gyalogságunk támadását segítette 
elő. hanem az utáni következő ellentámadás is 
teljesen megsemmisül az ülegosztálv tüzében*. — 
E hó 11-én az alezredes szép szavakban méltatta 
vitéz tettét s tűzte mellére Őfelsége kitüntetését, 
az I. osztályú nagy <züst vilézségi érmet. Utána 
a cserfalombos tüzérek, élükön az üteg tisztika
rával, díszmenetben éplek el a hős zászlós előtt.

A kitüntetett ziszlós Morváik K álm án  kir. 
tanácsosban, polgármesterben a nagybátyját tisz
teli.

Tanári áthelyezés. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter M átrai Ferenc dr. Sel
mecbányái kir. kath. főgimnáziumi rendes tanárt 
a jászapáti kir. kath. főgimnáziumhoz helyezte át.

— Hősi halált hilt Selmecbányái katonák. 
Az esztergomi cs. és kir.26. gyalogezred parancsnok
ságának hivatalos értesítése szerint a hadbavonult 
Selmecbányái illetőségű katonák közül hősi halált 
halt: Gsernai A idái, Fegyveres Henrik, duplák  
Mátyás, Micsovszky József és Poklauf Gyula.

— K itüntetés. Ferenc Salvalor kir. herceg, 
mint az osztrák-magyar monarchia Vöröskereszt- 
egyletének •védőhelyettese, Cznkrász Aladár dr. 
és Uhljár Sám uel dr. tartalékos segédorvosok
nak, a Selmecbányái lie. főgimnázium volt növen
dékeinek. a katonai hadi egészségápolás körüli 
különös érdemeik elismeréséül, a Vöröskereszt hadi- 
ékítményes II. oszt. tiszteleljblvényél adományozta.

— Erdészeti áthelyezés és megbízás. A 
m. kir. földművelésügyi miniszter Kiss Ernő  er- 
dőtanácsosl Marosvásárhelyre. Jnczc Manó  erdő- 
tanácsost Segesvárra, Orbán József segéderdő- 
mérnüküt Erzsébetvárosba helyezte át, Kallivoda 
Andor  erdőtanácsost a besztercei erdőigazgatóság 
és erdőhivalal, Eránosz Aidái János erdőfelü
gyelőt pedig a budapesti erdőfelügyelöség vezeté
sével bízta meg.

— Hírek a hadbavonult kincstári erdőm ér
nökökről. Kitüntetést kaptak: Palás Dezső segéd- 
erdőmérnök, tart tüzérzászlós (vilézségi érmet), P a 
lás Em il erdőmérnök, tart. honvédhadnagy (legfelső 
elismerési). Gyürke István  erdőmérnök, tart. lü- 
zérföhadnagy (legfelső elismerési), Jákói Endre 
erdőmérnökgyakornok, tart. lüzérzászlós (vilézségi 
érmet), az ellenség előtt elesett Jurán Miksa 
segéderdőmérnök. tart. hadnagy (a katonai érdem- 
kereszt hadiékítményes III. osztályát), Tárczy Pál 
erdőmérnökgyakornok, tart. honvédhadnagy (leg
felső elismerést kétízben)

Megsebesült: Krause Ágost segéderdőmér
nök, tart. fővadász, Tárczy Pál erdőmérnökgya
kornok, tart. honvédhadnagy (kétízben).

Hadifogságba jutott: Kriska Sam u  erdő- 
mérnök. tart. vadászhadnagy, Krause Tivadar 
el’dőmérnök, tart. honvédhadnagy, Papp Sándor 
segéderdőmérnök, tart. tüzérhadnagy, Szilvái/ Jó
zsef segéderdőmérnök, tart. honvédhadnagy.

Hangverseny Vihnyefiirdőn. Yihnye- 
fürdő fürdőzőközönsége ma este 8 órakor, a vihnyei 
kápolnaalap javára, hangversenyt rendez. Műsora 
a következő: 1. Charles de Bériot: ()p. 100 Fanlaisie- 
Ballet. Hegedűn előadja Pály Em il. zongorán kí
séri Csóka Aladár. 2. Fürdőn. Eelolvassa Merczegh 
Portalan. 3. Saját szerzeményű II. rapszódia. 
Zongorán előadja Csóka Aladár. í. Szomaházy 
István (Sleiner Arnőid): Éjjel Oroszországban. 
Szavalja Dobrovils Mária. 5. Magyar dalok. Zon- 
gorakíséreltel előadja Csányi Klarissza. 0. Te, 
szép szem. Quarlelt. Előadja Palogh Laci és ze
nekara. Belépődíj 2 K. Hangverseny után vacsora.

S E L ME C B Á N Y Á I  Hl  R L A P

Kelülfizetéseket köszönettel fogad és hírlapban 
nyugtáz a rendezőség.

— Újabb sebesültek Selmecbányán. Fo
lyó hó 23-án a komáromi helyőrségi kórházból 
újabb 32 sebesült katona érkezett Selmecbányára. 
Az állomáson Ernst Zsigmond és Üváry Dezső 
vendégelték meg a katonákat, a városba pedig a 
bányakincstár, Jiihn Vilmos, Kachelmann Károly, 
Palovcsik József és Slanga Béla szállították fel 
őket. A város hatósága három sebesültet a m. 
kir. bányászkórházban, tizenötöt a városi kórház
ban, tizennégyet pedig a' Vöröskeresztegylet szük
ségkórházaiban helyeztetett el.

— Hősi halál. Vattay Nándor, a budapesti 
főfémjelző- és fémbevállóhivatal főmérnöke, nép
fölkelő főhadnagy, a Selmecbányái lic. főgimná
zium egykori növendéke, a harctéren szerzett be
tegségében, folyó hó 16-án, 39 éves korában, a 
budapesti Fehérkereszt-kórházban meghalt. Teme
tése, katonai pompával, vasárnap délután 5 óra
kor volt.

Katonai kinevezés. Őfelsége, a király, 
Gretzmaclier Gyula bányamérnököt, a cs. és kir. 
26. gyalogezred tartalékos zászlósát és Schleifer 
Aurél bányamérnököt, a 7. árkászzászlóalj tarta
lékos zászlósát, tart. hadnagyokká nevezte ki.

— A tanítóképző értesítője. A Selmecbá
nyái ág. hitv. ev. Csemez-tanítóképzőinlézetnek az 
elmúlt héten jelent meg az 1914 ti), tanévről szóló 
ötödik értesítője. A gondosan és szépen kiállított 
füzetből a következőket emeljük ki: Beiratkozott 
az intézetbe 62 tanuló, vizsgálatot lett 58 tanuló. 
Oklevelet nyert 12 tanuló. Az intézet tanárai kö
zül hadbavonult Kosáry János dr. és Lénk Jenő. 
A hadbavonult tanárokat a képző többi tanárai 
és a lic. főgimnázium tanárai helyettesítették.

A javítóvizsgálatok augusztus 31-én lesznek, 
a beírásokat pedig szeptember 1-én, 2-án és 3-án 
fogják megtartani. Szeptember 4-én lesz a tanév 
megnyitása, 6-án pedig a rendes előadások meg
kezdése.

— Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
Gerö Gyula bányamérnököt a felsőbányái bá- 
nyásziskolálólahodrusbányai bányahivatalhoz, Ka- 
lotsa Imre fémkohómérnököl pedig a budapesti 
főfémjelző- és fémbevállóhivatallól a zalalnai főbá- 
nyahivatalhoz helyezte át.

— Org'onahangverseny Selmecbányán. 
Zsizsmann Rezső, orgonainűvész és Sim or Jenő  
hegedűművész lolyó hó 17-én, a Szt. Katalin- 
templomban, ritka műélvezetben részesítették azo
kat, akik elmentek meghallgatni művészi játéku
kat. A gyönyörű templom misztikus esti félho
málya is hozzájárult ahhoz, hogy az áhílalos lélek 
meghatottan élvezhesse a szív húrjain átszűrődő 
isteni hangokat, aminőket csak a hangszerek ki
rálya, az orgona tud produkálni, ha művész já t
szik rajta. Zsizsm ann Rezső föltélien biztosság
gal kezeli ezt a komplikált hangszert. Aki Bach 
Toccatóját olyan símán, a pedálfúgákat olyan 
mesteri, zökkenés nélküli módon tudja nemcsak 
hibátlanul, hanem a mű szigorú szabályainak tel
jes megtartásával, igazi művészettel előadni, azt 
méltán nevezhetjük művésznek. Minden száma 
válogatott, az orgonairodalom gyöngyeiből volt 
kiszemelve. Dubois: In paradiso és Fial lux, to
vábbá Bossi: Marcia festiva c. müve még a laikust 
is elragadta s a művel együtt nem győzte ma
gasztalni a művészt. — Sim or Jenő  minden egyes 
előadott darabjával a szívekbe lopódzolt s külö
nösen Ilandol Largojával mutatta meg, hogy mű
vész. mert nemes, tiszta, magas fokon álló techni
kájával könnyekei tud csalni a szembe. A műél
vezet feledhetetlen volt. Bárcsak minél többször 
részesülhetnénk benne, különösen most, amikor 
zaklatott lelkünk és idegzetünk béke és nyugalom 
után vágyik.

A rendőrség1 ügyeimébe. Napról-napra 
újabb meg újabb panaszokkal jönnek hozzánk,
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hogy a Klinger-táró felé vivő hegyiutakon, merre 
a közönség a íürdöbe jár, pásztorgyorekek tehe
neket legeltetnek, melyek bemocskolják az utakal. 
tönkreteszik a facsemetéket s veszélyeztelik a kö
zönséget. A pászlorgyerekek a hölgyeket reprodu
kálhatatlan szidalmakkal illetik, nemritkán inzul- 
lálják őket s egynémelyik annyira vakmerő, hogy 
egészen a nőiuszodáig megy s olt molesztálja meg
jegyzéseivel a fürd őzöket. Kérjük a rendőrséget, 
segítsen ezeken az állapotokon, állítson őrt a 
Klinger-táró felé vivő útra s akadályozza meg a 
napról-napra megismétlődő botrányokat.

A sebesült és beteg katonák megven- 
dégelése. Pogány Béla rendőrtiszt és Pogány 
Béláné úrasszony, a Selmecbányán ápolt 82 se
besült és beteg katona szánjára, a Selmecbányái 
és hodrusbányai közönség adományaiból, folyó hó
21-én, a Polgári Lövészegyesület kertjében, vacso
rát rendezeti. A vacsorán nagyszámú közönség 
vett részt, többek közölt. Herrmann Emil nyug. : 
főbányatanácsos, H errm ann Miksa műegyetemi j 
tanár, Vértesi Tóth Imre ár. m. kir. bányakerü
leti főorvos. Zólomy Imre tb. városi tanácsos, 
erdőmester.

A vacsorára ételt, italt, pénzt, dohányozni 
valókat,adományozlak a következők: Állmán Imre, 
Andrea János. Abzinger Gyuláné, özv. Áls Fe
rencné, Blaschke József, Bálinth Nándorné, Beregi 
Samu, Bing Lajos, Bukovics István, Burghardt Jó
zsef, Bálint Ferenc, Baán Elemér, Böltm Károly, 
Balás Húgó dr, Bánik Lajos, Balázs János, Bor
hegyi István, Balázsy János, Blahó Jozelin, Bújna 
Lajosné, Brámer Sári, Dukász Gyula, Drexler Sa
mu, D.onoval István. Durdik János. Dubon Islvánné. 
Daubner Lajos, Csermely István, Kngel Zsigmond, 
Elek Pál. Farbaky István, Fábri Károly, Feldszam 
Jánosné, Csicsmanec Iván, Csukel Mariska, Gold- ; 
per Adolf, Gemeiner Ármin, Grohmann Gyula. 
Chrien Gyula, * Greguss Lajos, Herrmann Emil, j 
Herrinann Miksa, Horovilz X , Horti Alfréd, Ilt*r- 
czog Ignác, Hacher Jánosné, Hrncsiár Sándor. 
Jiihn Vilmos, az ing- és fehérneműgyári munkás
nők, Inslitoris József, Immerblum Károly, Jaku- 
becz János, Ihring Anlalné. Izák Júlia, az czüst- 
és fémárúgyár, Csölle Miksáné. Kálisch Frigyes, 
a kötő- és szövőgyár. Kemény Mór. Kalmár Ist
ván, Kalmár Etelka, Kadlecz Antal, Kozák Lajos, 
Kovács F. Lajos. Kubiss Géza, Kükkel Jánosné. 
Karinek Ferenc, Klein István, Kubinyi Antal, 
Neurálh Rezső, Murgács János. N. X., Medveczky 
Jánosné, Muzsik Gyula. Mráz,Háni, Vetzky János, 
Machács Ferenc, Molnár Lajos, Neubarik József, 
Polalsek Jenöné, Oszvaldl Gusztáv, Pálka József, 
Piátthy Antal, Pleva András, özv. Polják Ferencné, 
Pomekács Kálmán, Radu Félix. Székely Vilmos, 
Slahl Lipót, Szegő József, Singer Miksa kocsmá 
ros, Sieiner Mór, Spitzer Adolf, Szatler Lajos, Si
ket Zsuzsanna. Surjánszky Kálmán, Szpiska Já
nos, Sclnvarcz János, Szokol Gyula, Szlraka Emil, 
Springinsfeld Gizella, Sós Antal dr.. Takács Mik
lós, Tocsck Emil, Timkó Kálmán, Wagner Lajos, 
Weiner Lipót. Weisz Ármin, Wassermann Ede, 
Weisz Adolf, Weisz Anna, Vresedi Mária, Veith 
Józs.ef, Wailzik Jánosné, N. X.. Ulrich János, Iva- 
novics Anna, Vincze. János, Gubrianszky Péter, 
Zmorovján Józsefné.

A kohász- és bányászaltisztek választ
mányi gyűlése. A Magyar Bányász- és Kohász- 
altisztek Oiszágos Egyesületének központi választ
mánya augusztus 15-én, Selmecbányán, a bányász
iskola nagytermében, választmányi gyűlési tart. 
Tárgya: A választmány megalakulása. Az elnök 
jelentése a központi pénztárosi tisztség betölté
séről. Határozathozatal az idei kongresszus meg
tartása dolgában. A beérkezett ügyiratok ismer
tetése. Tagfelvétel. Indítványok.

Segítöakció. A hadhavonull katonáink ! 
visszamaradt családtagjainak a segítésére szánt 
alapba az elmúlt héten a in. kir. dohánygyári
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munkásnők {negyvenegyedik gyűjtés) 1059 K-t 
adományozlak.

Az Ev. Noegylet ahadbavonu ltakért.
A Selmecbányái EvangélikusNőegylelnek, a had- 
bavonultak számára, adakojott: Dedinszky Ká- 
rolyné 5 inget, Deulsch Zsigpiondné 5 inget. özv. 
Illavalsek Andrásné 2 alsómdrágol, 4- kendőt. 2 
párnahuzatot, 1 zsebkendőt, Kocsis Istvánná (Isl- 
vánháza) 5 párnahuzatot, i törülközőt, I inget,
2 lepedőt, Tellatnanli Jenőfié 2 inget. Dolgozott: 
özv. Baumerlh Lajosné, özv. Bernhardl Adolfné, 
Dimák Jolán, Fizély Vilma llalala Gyuláné, Hő
nek Emília. Joerges Jetii, kachelmann Viola és 
Linda, Krutkovszky Erzsiké özv. Krutkovszky Ká- 
rolyné. Siinonides Pálné, Hlanga Hilda. Vasgyil- 
rűt vett: Páles Emília és íjommer János.

— Adományok a Vcröskeresztegyletnek.
A Vöröskereszt egy let Selmecbányái választmányá
nak a Zsizsinann—Simor-'éle első orgonahang
verseny felülfizetéseiből lü K-l, a második hang
verseny fel ül fizetései bői pedig 12 K-l juttatlak. 
Az első hangversenyen felálfizelelt: Grillusz Emil 
10 K-t, Jankó Sándor 2 K-l, Arthold Géza, Als 
Ferencné, Rappensbtírger i’ilmos, özv. Zubka Jó
zsefné 1 — 1 K-l. A második hangversenyen felül- 
lizetell: Haverla József 340 K-l, özv. I leuka An- 
talné 3 K-t, X. Y. 2 K-l, Horváth Dezső I GO K-l. 
Buclma Vilmos, Dalos Józsefné, Havran Károly. 
Zsitvay Marianna 140—140 K-t, Mialovich Elekné 
1*20 K-l, Arthold Dóra, Rauchbauer József dr.
1 — 1 K-l. Bogya Jánosné, özv. Ivopacz Anlalné 
80—80 fillért, Gverk Káról,', Juszkó Károly, Kachel
mann Viola. X. X.. Szi korai István 40—40 fillért.

Adományok a kórházaknak. A Vörös 
kereszlegylel Selmecbányái sznkségkörházainak, 
a sebesült és beteg (katonák számára, az elmúlt 
héten a következők ^adományóztak: Adainecz Já 
nosné gombái, Kövjesi Antal 200 cigarettát, dr. 
Tandlich Ignácné 3 )lál tésztát. Zsámbor Pálné 1 
kosár körtét, a hegybányai katonai üdülőtelep 15 
kü. zöldbabot, 50 karalábéi, 50 foghagymát, 3 kg. | 
lekvárt, Zólomv Jmi^né I pár csirkét, 12 tojást, 
Chrien Mariska 5 tijköt, salátát, céklát, Goldfusz 
Mihály né 14 I tejel..

A m. kir. bányászkórháznak: Engel Zsig- 
mondné Go zsemlyéi, 1 kg. túrót, dr. Királyné 
Handel Valéria 10 kg. zöldbabot, 100 sárgarépát, 
50 csomó petrezselymet, 50 vöröshagymái, 100 
foghagymái, Kachelmann Farkas főbányatanácsos 
10 K-t.

A városi kórháznak: Rappensbergor Vil
mos 200 cigarettát, Bell (Hegybánya) 4 K-1. Goiger 
Bernál ugorkál, Hunján Dániel paprikát.

— Vihnyefürdö vendégei. Házmán Irén, 
hivalalnoknő, Budapest, Tdesch Ilona, póslakezelő- 
nő, Túrócszenlmárloij, Illavács Samu, póslaszolga, 
Túrócszenlmárton, Házmán Antal, tanító, neje és 
gyermeke, Divénvoroszi, Sexlius Lajosné, kir. 
lelekkönyvvezetö neje, S/.écsény, Kardos Ferencné, 
MÁV. altiszt neje, Érsekújvár. Mikulay Józsefné, 
földműves neje és cselédje, Bélaudvarnok, Oszlányi 
Tagányi Jánosné, ezredes neje és leánya, Buda
pest, Papp Géza, földműves és mije, Lekér, 
Galanthay Anelta, kormányzótanácsos neje. Szar,a 
jevo, Dr. Sollner J. né egészségügyi tanácsos neje 
és 2 gyermeke, Szarajevó, Szügyi Józselné, keres
kedő, Bernoce, Sarnócay Béláné. útbiztos neje, 
Novolny Lenke és Gizi, Vámosmikola. Machola 
Bezsöné. kereskedő nej-', Bazin. Gállly Györgyné, 
mérnök neje, 2 gyermeke és cselédje, Budapest, 
Kovács Islvánné, bányafömérnök neje és leánya, 
Salgótarján, Fáik Kornélia, Dunabogdány, Tóth 
Mária, könyvelönő, Léva, Stiller Róza, Stubnya- 
fürdő, Galanth.ij Béla, tanuló. Szarajevó, Hecjit 
Lipólné, magánzó és fia, Alsópél, Aczél Józsefné, 
magánzó és leánya, Xyiregyhóza, Sclnvarz Eliz, 
magánzó és Tumor Irma, Budapest, Reiszig 
Emmy divatárusnő, Cegléd, Sinka Endréné. tör
vényszéki bíró neje és leánya. Gyula, özv. Haltai

Jánosné nyug. m. kir. főmérnök neje, Nagyvárad, 
özv. Irsai Schwartz Lipólné, hivalalnoknő és fia. 
Budapest, Márkly Gőzáné, igazgató neje. leánya 
és fia. Budapest, Helmbacher Nándor, nyug. kir. 
kúriai bíró, neje és szakácsnője, Pozsony, Csi- 
zsinszky Sándorné, pénzügyi tanácsos, helyettes 
igazgató neje, 2 fia és leánya, Pozsony, özv. 
Weinberger Bernálné és leánya. Budapest, Lichl- 
mann Lajosné, lelőfedővállalkozó neje és leánya, 
Budapest, Skalla Henrikné, üzletvezető neje és 
két gyermeke,. Budapest, lvanolt Lázár, magánzó, 
neje és fia, Budapest, Kreiker Guszlávné, MÁV. 
felügyelő neje és leánya, Szeged, Ordódy Endre, 
nyug. főszolgabíró, Léva, özv. Kart ling Imréné 
magánzó, Bazin, Debrcezeny Lili. polgáriiskolai 
tanítónő, Rákospalota Dr. Balbach Béla, ügyvéd 
és neje, Újbánya, özv. Farkas Pálné, magánzó, 
Budapest, Barlos Anniimé, részv. társ. igazgató 
neje és kél fia, Budapest, Slrohofi'er Lajosné, cs. 
és kir. kapitány neje, Arad, Zakariás Aladárné, 
cs. és kir. őrnagy neje, Arad. Farkas Pál főgim
náziumi tanár, Újpest, özv. Kováts Anlalné, sza
kácsnő, Budapest. Kormos Jakab, magánzó és 
neje, Budapest. Klein Mór izr. hitközségi gondnok, 
neje és cselédje, Budapest, Glemenl Béláné, vas
gyári mérnök neje. Zólyom, Dr. Sieiner Oszkárné, 
ügyvéd neje, gyermeke, cselédje és Goldberger 
Jolán, Léva, Horváth Sándorné, intéző neje, 
Xagyherestyén, Bokor Ilona, tanítónő Budapest, 
özv. Turcsányi Ferencné, állami tanítónő, Losonc, 
Horn Zsigáimul, zászlós, Harctér, Csilláry Teréz, 
magánzó. Budapest. Slefails Irén, székesfővárosi 
lauilónő, Budapest. Lavaszy Maris, magánzó. Bu
dapest, Chmeló Jánosné, körjegyző neje, Garani- 
szeplkereszt, Markhob Melanie földbirtokosnő és 
nővére, Budapest. Herczegh l''erencné, min. osz
tálytanácsos özv. és leánya, Budapest, Dr. Radnay 
Béláné, min. titkár neje. gyermeke, Budapest, Klein 
Jakabné irodai alkalmazóit neje, fia és két le
ánya, Budapest, Dr. Vincze Jakabné, orvos neje, 
fia és leánya, Budapest, Kauflmann Gyuláné, 
gépkereskedő neje, fia és leánya, Budapest, özv. 
Ungár Zsigáné. 2 leánya és fia, Balassagyarmat, 

| Karlik Józsefné, magánzó, Kistapolcsány, Klein 
Benőné kereskedő neje, Léva, Sieiner Mórné, 
vendéglős neje, Stubnyafürdő, Beller Ilonka, áll. 

i felsőbb leányiskolái tanítónő és Beller Antónia.
Karlik Mária, áll. felsőbb leányiskolái tanítónő, 

; Sopron, Földes Edémé, fabizományos neje, fia, 
leánya, Budapest. Szkuncsevics Kornél áll. főgim
náziumi lanar, Budapest, Kürner Anlalné, vendég- 

I lősné, Garainszenlkereszt, Fischer Sleffy, székes- 
; fővárosi tanárnő és fia, Budapest, Beck Károly, 

áll. főgimnáziumi tanár, neje, 2 gyermeke Balassa
gyarmat, Pintér Ferencné, árvaszéki elnök neje, 
Pécs, Szántó Sándorné hivatalnok neje és leánya, 
Budapest, özv. Sieiner Mórné, korosmárosné, 
Párkány, Deulsch Ignácné és leánya, Budapest, 
Krausz Laura, fodrásznő, Budapest, StifTmayer 
Lajos, zászlós, (fökáplalani urad. pénztáros), Esz
tergom, Löwy. Gyuláné, gyári képviselő neje, Bu
dapest, KauíTmann Ilonka, fuvarlevélfelülvizsgáló 
Budapest, Dr. Klein Sámuelné, orvos neje, liu, 
leánya, Havran Károly róm. kalh. segédlelkész, 
Selmecbánya', Boros Antal és Rassovszky Kálmán 
kegyesrendi tanárok, Léva, Zólomy imréné v. tan., 
erdőinesler neje és 3 leánya, Selmecbánya, Einc- 
ritzi Lajos, ny. főmérnök, neje, fia és leánya. 
Budapest, \\ oisz Samuné gazdálkodó neje és leánya, 
Bán, Löwy Vilmosné, ügynök neje és gyermeke, 
Budapest, Goldmann Ignác keroskedősegéd, Eger.

— Szökött hadifoglyok kézrekerítése. Mi
vel a hadifoglyokat mind nagyobb számban hasz
nálják mezőgazdasági munkákra, a szökések száma 
is szaporodik. A hadügyi igazgatás, hogy a meg
szökött hadifoglyok gyors kézrekerílésél előmoz
dítsa, feljogosította a katonai parancsnokokat, 
hogy Ki 20 koronás jutalmakat juttassanak azok
nak a személyeknek, akik a közbiztonsági vagy a



^katonai hatóságokkal adatokat közölnek, melyek 
a szökevény hadifoglyok letartóztatására vezetnek, j 

Az am erikai magyarság- a régi hazáért. 
Az Amerikában élő magyarság nem szűnik meg 
újabb jelét adni önzetlen és hazafias áldozatra ; 
készségének, mellyel a háború kitörése óla sza- j 
ikadatlanul hozzájárul a háborúban elesett ma- | 
gyár katonák özvegyeinek és árváinak a segíté- 
téséhez. Újabban az Akron városában (Ohió-állam) 
alakult nőibizoltság, az oltani magyarság körében, 
a nevezett emberbaráti célra 8650 K-t gyűjtött. 
Ezt az összeget elküldte Tisza István gróf mi
niszterelnöknek, aki rendeltetési helyére ju ttatta  
az akroni magyarok adományát.

- -  Szabadalmaink az ellenséges állam ok
ban. A francia kormány törvényt hozott, mely a 
magyar, a német és az osztrák szabadalmaknak 
a háború ideje alatt való kezelését szabályozza. 
A törvény szerint új német szabadalom bejelen
tése 1914. augusztus 4-től, magyar és osztrák sza
badalmak bejelentése pedig 1914. augusztus 13-tól 
kezdve tilos. Az e határidők előtt történt átíra
tások érvényben maradnak, de a francia polgárok 
a szabadalmi jog átruházásáért fizetéseket nem 
tartoznak teljesíteni. Az állam fenntartja magá
nak a jogot, hogy szabadalmakat, közérdekből, 
kiaknázhasson. Az ellenséges államok szabadalom
tulajdonosai a már bejelentett szabadalmak vé
delméről abban az esetben gondoskodhatnak, ha 
az illető állam a francia szabadalomtulajdonosok- 
nak reciprocitást biztosít. Ugyanaz áll az 1883-iki 
nemzetközi egyezményben slipuláll elsőbbségi jo
gok meghosszabbítása tekintetében is.

Oroszországban is hoztak törvényt, mely az 
ellenséges államok polgárainak szabadalmairól in
tézkedik. A törvény szerint az Oroszországgal 
hadban álló államok polgáraira a szabadalmi vé
delem nem terjed ki, tőlük szabadalmi bejelentést 
nem fogadnak el s a már megtörtént bejelenté
seket hatályon kívül helyezik. Olyan ellenséges 
szabadalmak, melyek a honvédelemre fontosak, 
minden kárpótlás nélkül az állam tulajdonába 
mennek át. A kereskedelmi miniszter eddig 60 
olyan ellenséges szabadalmat sajátított ki, m elye: 
hadiszerekre vonatkoznak. A miniszter ezenkívül 
67 olyan ellenséges szabadalmat erősített meg, 
melyeket már orosz és semleges állampolgárokra 
ruházlak ál.

— Katonalevelek gyűjtem énye. Millió- 
számra jönnek a levelek a nagy háború fergete- 
géből. A magyar nép lelkének fenséges megnyilat
kozásai e levelek, megannyi dokumentumok a 
magyar népnek hazája és királya iránt való ren
dületlen hűségéről, az egész világot ámulatba ejtő 
vitézségéről, halálos nagy elszántságáról, végső 
leheletig való védéséről az édes anyaföldnek. Nem 
rohamra kergetett, lelketlen tömeg a mi seregünk; 
a legegyszerűbb lelkű ember előtt is világos a 
cél: országunk épségéért, a jövendő nemzedék 
boldogilásáért, békés előrehaladásáért ontja vérét. 
Inkább meghalni hős halállal, semhogy idegen 
népek bitorolják e szent földet, amely ezer éve 
a mienk!

»Ne csüggedjenek az otthon maradlak, mert 
mi megvédjük a hazát, muszka lova nem tapos 
rá a délibábos, szép, nagy rónaságra!* olvassuk 
egy magyar közvitéz levelében s ez a biztató, 
bátorító hang végigcsendül sok ezer levélen. Egy
szerű lelkeket költővé avatott, csodaszép gondo
latokat, könnyfakasztó érzéseket fejteit ki lelkűk
ből e rettentő nagy háború, »minőt nem ismer 
a viiáglöriénelem«, Írja szintén egy közviléz, akit 
az ekeszarva mellől szólított hadba a király. A 
legkülönbözőbb foglalkozású és műveltségű em
berek levelei egyek a legszentebb szeretetnek, a 
hazaszeretetnek ünnepies megvallásában. lé lek
emelő, szivet indító vallomások ezek. vallomások, 
amelyek nem készültek megrendelésre, de szü
lettek a megtámadott haza védelmében, a csaták
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pusztító fergetegében: méltók arra, hogy olvassák, 
kegyelettel őrizzék a késő utódok s igen alkal
masak arra, hogy az egész világ előtt ragyog- 
tassák a magyar nép lelkének legszebb virtusait.

E megdönthetetlen dokumentumok válogatott 
gyűjteményének kiadására vállalkozott az Alhe- 
naeutn Irodalmi és Nyomdai részvénytársaság (Bu
dapest, VlI.,Rákóczi-út54.), mely hazaíiastisztelettel 
kéri a közönséget s különösen a lelkész, tanító és 
jegyző urakat, hogy gazdagítsák a kiadó birtoká
ban lévő értékes gyűjteményt a hazaérkezett s a 
fentjelzelt értelemben bizonyilóerejü leveleknek 
akár eredetiben, akár másolatban való szives meg
küldésével. Igen fontos, hogy a levél alatt ne 
csak írójának neve és szüleléshelye, hanem ka
tonai minősége és polgári foglalkozása is meg 
legyen jelölve. Minden tekintetben hitelesnek kell 
lennie e gyűjteménynek s képviselve benne a 
magyar társadalom minden osztályának: igy lesz 
a harctéri levelek gyűjteménye elvilázhatallan 
dokumentum minden időkben s mindazokkal az 
ellenségeinkkel szemben, akik netán nem akarják 
meglátni s elismerni a magyarban azokat a tün
döklő erényeket, amelyek előttünk eddig sem 
voltak ismeretlenek, de, fájdalom, egy szörnyű 
háború viharának kellett ránk szakadnia, hogy 
ezek az erények az egész világ előtt nyilvánva
lókká legyenek.

Bizalommal várjuk a dokumentumokat: fiaink 
leveleit.

— A m ezőgazdasági gépészek és fűtők 
szabadságolása. A honvédelmi miniszter elren
delte, hogy a mezőgazdasági termelésnek, külö
nösen az aratási munkálatoknak előmozdítása 
szempontjából katonai (népíölkelői) szolgálatot 
teljesítő, hivatásos mezőgazdasági (cséplő-, arató-, 
kaszálógépek, gőz- és mótoros szánlógépek) gé
pészek és íűlők szabadságoltassanak, illetőleg köz
ségeknek. földbirtokosoknak és cséplőgéptulajdono
soknak rendelkezésére bocsáttassanak.

Idetartoznak azok a mezőgazdasági gépészek 
és fűtők, akik póttesleknél, hatóságoknál, intéze
teknél, vasútbiztosító és egyéb alakulásoknál az 
ország belsejében szolgálnak és elfogadhatóan iga
zolják, hogy hivatásos gépészek vagy fűtők, azonnal 
abba a községbe szabadságolandók, amelyben 
utoljára foglalkozásukat űzték.

Erre vonatkozó igazolásul szolgálnak bizo
nyítványok, munka-könyv, megbízható-tanúk val
lomása. *

Hasonlóképen szabadságolandók azok a mező- 
gazdasági gépészek és fűtők is, akik a hadiszolgál
tatásokról szóló törvény alapján, illetőleg mint 
népfelkelésre kötelezett munkások gyárakban és 
üzemekben, valamint egyéb hadicélú szolgálatra 
igénybe vétetnek és átmenetileg nélkülözhetők.

A szabadságidőlarlam 1915. évi szeptember 
hó 15-ig szól.

A szabadságolt legénységnek a szabadság 
tartam a alatt katonai illetményre nincs igénye.

— A Nagy H áború. A L dndor T ivadar  
szerkesztésében a Nagy Háború címmel kiadott 
nagyszabású vállalat 17. füzete most jelent meg. 
fölötte érdekes tartalommal. Ebben a füzeiben 
nyílik először alkalmunk a vérbeli katona és stra
téga szempontjából megismerni, mit végzett Hin- 
denburg, akinek hadműveleteiről csak legendás 
híreket hallottunk, de szakszerű ismertetéseket alig 
olvastunk róluk. A füzetet érdekes képek és mű- 
mellékletek díszítik. A Nagy Háborút az Alhe- 
naeum adja ki s egyes füzetei, 40 fillérért, lapunk 
kiadóhivatalában kaphatók.

— A v ilágháború  gazdasági inditóokai és 
várható következményei címen Halm i Gyula ve
gyészmérnök igen értékes tanulmányt írt, melyei 
kereskedőink és iparosaink különös figyelmébe 
ajánlunk. A könyv ára 1‘50 K s lapunk kiadóhi
vatalában kapható.

Olcsó-e a gázfözés? Sokan vannak, akik
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i elismerik, hogy gázzal tisztán, kényelmesen és 
gyorsan lehet főzni, de még mindig kételkednek 
az olcsóságában. Nem felesleges tehát, ha megem- 

j  líljük, hogy a múlt év folyamán több helyen meg
tartott nyilvános gázfőzés a következő eredmény
nyel já rt: egy, 12—15 személy számára elegendő 

1 ebéd 1 óra 10 perc alatt 1350 liter, azaz 33 fil
lér ára gázfogyasztással készült el, míg egy egy
szerűbb, 8— 10 személynek való ebéd elkészítésé
hez elégségesnek bizonyult félóra idő s 15 fillér- 
nyi gáz.

— Kolera ellen a legbiztosabb 
óvószer a kénes gyügyi gyógy- és bor- 
víz. Kapható az egyedül elárusítónál, 
özv. Greguss Antalnénál.
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SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

5548/1915. vt. szám.

Hirdetmény.
Az osküdtbíróságokról szóló 1887. évi 33. t.-C. 

10. §-a, illetőleg az idevonatkozó utasítás 81. §-a 
rendelkezéséhez képest közhírré teszem, hogy az 
összeíróbizottság az 1916. évre szóló alaplajstro
mot összeállította. Ezt a lajstromot a városi ta
nácsi irodában jú liu s  hó 15-től kezdve 15 napon  
ál bárki megtekintheti. Akár alkalmas egyén ki
hagyása, akár nem alkalmasnak a bejegyzése miatt 
e 15 nap alatt bárki felszólalhat. Ezekre a felszó
lalásokra, melyeket ugyanott teszünk ki közszem
lére, további HPap alatt bárki tehet észrevételeket. 
A felszólalásokat és észrevételeket nálam kell 
írásban benyújtani vagy szóval előterjeszteni. 

Selmecbányán, 1915 évi július 13-án.

H orváth Kálmán
kír. tan., polgármester.

3651/1915. szv. szám.

Hirdetmény.
Selmec- és Bélabánya szabad királyi törvény- 

hatósági város adóhivatala ezennel felhívja a város 
adófizető közönségét, hogy a folyó évi III. negyedre 
esedékes adóját annál is inkább igyekezzék augusz
tus hó 15-ig befizetni, mert ellenkező esetben 
végrehajtással fogja beszedni.

Selmecbányán, 1915. évi július hó 20-án.
A városi a d ó h iv a ta l:

Pataki Ferenc Csányi Ottó
városi főszámvevő.

9000. H. M. eln. 18—1915. szám.

Hirdetmény
Az 1915. évi II. t.-c. alapján utasittatnak 

mindazok a népfölkelésre kölelezettek, kik az 
1865. évtől 1872. évig bezárólag terjedő években 
születtek. — tekintet nélkül arra, vájjon annak 

; idején katonai szolgálatot teljesítetlek-e vagy 
: sem — hogy összeírásuk végett a tartózkodási 

hely községi elöljáróságánál (városi hatóságánál), 
kis-községekben a körjegyzőségek székhelyén 

i jelentkezzenek és pedig folyó évi jú lius hó 30-án, 
31-én és augusztus hó 1-én, a belvárosban, 
Felsőrónán és Kisbányán lakók a városi katonai 
ügyosztályban (Városháza, II. em. 9), a Bélabá- 
nyán. Hodrusbányán és Istvánházán lakók az 
illető külvárosrészek rendőrtisztjeinél.

Hasonlóképen jelentkezni tartoznak azok az 
1873. és fiatalabb születési évfolyamokba tartozó
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egyének is, akik 19. évük betöltése előtt a közös j 
hadseregben (haditengerészetben) önkéntes belépés I 
folytán tényleges szolgálatukat megkezdték és az I 
1886. évi XX t.-c. értelmében, vagy a csendőrség- ; 
nél eltöltött legalább négy évi szolgálatuk folytán, ! 
az 1881. évi 11. t.-c. értelmében a népfölkelés | 
kötelékéből 42. életévük betöltése előtt elbocsát
tattak, de az 1915. évi II. t.-c. alapján újból nép
fölkelésre kötelezettekké váltak.

Nem tartoznak jelentkezni: 1. a tartalékos, 
szolgálaton kívüli viszonyban levő és a nyugdíjas 
katonai havidíjasok, amennyiben katonai rang
jukat megtartották; 2. az 1872. évi születésű, a 
népfülkelő tényleges szolgálatra bevonult, de sza
badságolt, valamint az 1872. évben született és 
a népfülkelő tényleges szolgálat alól felmentett 
A) alosztálya (vagyis kiképzett) népfülkelésre kö
telezettek.

A jelentkezés- alkalmával a népfülkelésre 
kötelezettek netán birtokukban levő munkakönyv 
vagy más, a személyi adatokat feltüntető okmány, 
továbbá végelbocsátólevél, illetőleg népfölkelő 
igazolványi könyv, katonai tiszti kinevezési ok
mány, kilépti bizonyítvány igazolásul felmutatandó.

Az összeírásuk végett fentiek szerint jelent
kezésre utasított egyének, összeírásuk után, az 
elöljáróságnak később közzéteendő rendelkezéséhez 
képest a folyó évi. augusztus 23-tól október 7-ig 
terjedő időközben és helyen népfölkelő bemutató
szemlére fognak behívatni és. előveze.ttetni és ott 
alkalmasságukhoz képest osztályoztatok i.

Az alkalmasok bevonulásuk idejéről hirdet
mény útján nyernek értesítést.

A népfölkelésre kötelezettek a bem.utató- 
szemlére egy megbízható kísérővel fognak utazni 
s oda és vissza a vasúton a harmadik osz
tályon (gőzhajón a második osztályon) ingyen 
utaznak. ;

A magyar szent korona országainak terű- j  
létén tartózkodó azok az osztrák állampolgárok 
és bosznia-hercegovinai tartományi illetőségű j 
egyének, kik a felhívott születési évfolyamokba 
tartoznak, hasonlóképen iratnak össze és hivatnak 
be bemutatószemlére, mint a magyar állampolgárok.

Azok a népfölkelésre .kötelezettek* kik a 
végzett tanulmányaik alapján, a véderőlürvény 
21. § a, illetőleg régebben fennállott szabályok 
értelmében, az egyévi ünkéntesi kedvezményre I 
jelenleg igénnyel bírnak,, ebbeli minőségüket a 
bemutalószemlén az illető intézet bizonyítványával 
igazolni tartoznak.

Az összeírásnál tehát, a fent megjelöltek 
kivételével, mindenkinek meg kell jelennie, aki a | 
fennebb megjelölt évek valamelyikében született.

A népfölkelő bemutalószemlén való meg
jelenés és egyúttal bizonytalan időre a népfölkelő 
tényleges szolgálat alól is felmentetnek a követ
kezők:

a) a pénzügyőrségnél tartósan alkalmazott 
népfölkelésre kötelezettek; — b) a vasutaknál és 
azok műhelyeiben, a forgalmi, pályafenntartási, 
vontatási, műhelyi és szertári szolgálatban, to
vábbá a m. kir. vasgyárak központi igazgatósá
gánál és a vezetése alatt álló gyárakban és Uze- , 
mekben tartósan alkalmazott népfölkelésre köte- i 
lezettek; — c) a pósta- és távirdaintézetnél, az 
1. cs. és kir. szab. Dunagőzhajózási társaságnál, 
a magyar királyi Folyam- és tengerhajózási 
részvénytársaságnál, a Délnémet dunagőzhajózási 
társaságnál, valamint egyes, a hadiforgalomban 
résztvevő s a cs. és kir. trieszti tengerszállitási ; 
vezetőség által külön kijelölendő tengerhajózási j 
vállalatoknál állandóan forgalmi szolgálatot telje
sítő, vagy a hozzájuk tartozó gyárakban és mű
helyekben tarlós alkalmazásban álló népfölkelésre 
kötelezettek; — d) a kőszénbánya-munkásoszta- 
gokhoz tartozó népfölkelésre kötelezettek; — e) 
a községek és városok által népfölkelő munkások 
gyanánt, valamint a hadiszolgáltatásokról szóló

1912. évi LXVIU. t.-c. 4. g-a alapján személyes 
hadiszolgálatokra, az összeírás előtt kiállított 
(behívott) egyének, továbbá az egyéb különleges 
hadicélú szolgálatokra az összeírás előtt igénybe 
vett népfölkelésre kötelezettek, feltéve, hogy ren
deltetésük folytán állandó tartózkodási helyüket 
már elhagyták és a bemutatószemléig (utóbe
mutatószemléig) vissza nem térnek; — f) a határ
rendőrségnél állandóan és hivatásszerűen alkal
mazott egyének (a szolgák kivételével); — g) a 
bevett és a törvényesen elismert vallásfelekezetek 
felszentelt, illetőleg felavatott és tényleg hivatás
szerűen alkalmazott, illetőleg nyugalmazott lel
készei és papi jellegű tanárai.

Az a), b), c), d) és f) betűk alatt említett 
népfölkelésre kötelezettek azt, hogy állandóan 
(tartósan) és hivatásszerűen vannak alkalmazva, 
felettes hatóságuk, igazgatóságuk slb., illetőleg 
munkásosztagparancsnokságuk.a vasutak és műhe
lyeiknek alkalmazásában állók szolgálati főnök
ségük állal szabályszerűen kiállított bizonyítvánnyal 
az összeírás alkalmával a községi elöljáróságuk 
(körjegyző, városi luitóság) előtt igazolni tartoznak.

Az a), c) és f) betűk alatt említett egyének 
azonban csak abban az esetben igényelhetik a 
felmentést, ha az említett minőségükben legalább 
1915. évi julius 1-je óta vannak alkalmazva és 
ez a körülmény fentemlitett bizonyítványban szin
tén igazoltatlk.'

Nem tartoznak megjelenni a népfölkelő be
mutatószemlén a nyilvánvalóan alkalmatlanok, 
az orvosok és a rokkantsági nyugdíjasok állomá
nyába tartozó katonai és honvéd egyének, vala
mint azok az 1865., 1866. és 1867. évi születésű 
egyének, kik az 1868. évi XL. t.-c. alapján a 19. 
évük betöltése előtt a hadsereghez (haditengeré
szethez) önkéntesen beléptek.

Az a népfölkelésre kötelezett, aki a népföl
kelő bemutatószemlére szóló behivási parancsnak 
nem tesz elegei, karhatalommal vezettetik elő 
és a katonai behívás iránt tanúsítóit engedetlen
ség megbüntetéséről szóló 1890. évi XXI. t.-c. 
4. §-a értelmében két évig terjedhető börtönnel 
büntettetik.

Kell 1915. évi július havában.

Sztancsay Miklós
főjegyző, katona-ügyi előadó.

HIRDETÉSEK.
A Zsigmondy-utea 112. számú házban 
a u g u sz tu s , esetleg n o vem b er l-tö l
lakások kiadók. — Bővebbet, folyó hó 
: - : 27-én, a háztulajdonosnál. : -:

A Fürdő-utca 205. sz. házban 
két szoba, konyhával, mellék- 
helyiségekkel, gáz- és vízveze

tékkel kiadó.

9ö9.—1915/Isz. A Selmecbányái kir. Járásbíróság.

Hirdetmény.
A Selmecbányái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy az állítólag elvesztett következő oki
rat Selmeci Takarékpénztár r. t. Selmecbányái 
bej. cég állal Petrásek Mária névre kiállított 
37177. sorsz. a.. 67. betétkönyv 177. lapján veze
tett 183 K 52 fillér takarékbetétről szóló betét- 
könyvecske megsemmisítése iránt az eljárást özv.

Petrásek Jánosné szül. Schmidal Mária Selmec
bányái lakos kérelmére folyamatba tette.

Ennélfogva az említett okirat birtokosát fel
hívja, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti 
Közlönyben történi harmadszori beiktatását kö
vető naptól számított egy év alatt az okjratot a 
bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a 
biróság azt, a jelzett határidő letelte után, a 
folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyil
vánítani.

Selmecbányán, 1915. július 6.

Sztrehárszky s. k.,
kir. járásbíró.

a külpolitik ai és h a dihely- 
z e trö l a le g m é rté k a d ó b b  la 
pok egyikéb ől a k a r  tá jék o 
zó d n i, vegye m eg naponként

a V o ssisch e  Z e itu n g o t.
K a p h a t ó  l a p u n k  k i a d ó h i v a t a l á b a n .

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl

jak a '
KAISER
m e ll -k a r a m e llá it  a h á ro m  fe nyő ve l.
Millió ember használja a

rekedtség, katarus, elnyál- 
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 fül. 
K-ipható: Márkus M. cuk
rászdájában. Mlkovónyi 
A. és Margótsy J. örö
kösei gyógytáraiban S e l 
m e c b á n y á n .  Walko J 
K. és Szentistványi A.

G ö l n i c b á n y á n .

(d o ro n g ) k é t m é te r , h ázh o z  
s z á l l ít v a  16 K.

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

B é r k o c s is -ü z le tü n k e t ,
férjem bevonulása elle
nére is, továbbfolyta
tom, kérem a közönség 

szíves megbízását. 
Barna (Domán) Danóné

Nyomaton Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1915
Ocsovszky-utca 256. sz.


