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Évforduló.
Vasárnap múlt esztendeje, hogy Őfel

sége elrendelte a hadseregnek részben való 
mozgósítását s a kormány életbeléptette a 
hadiállapot folytán szükséges kivételes in
tézkedéseket. Ezen a napon kezdődött meg 
a háborús állapot, amelyből, ámbár a mi 
lépéseink csak Szerbia ellen irányultak, 
hamarosan kifejlődött a világháború.

Egy év óta állunk harcban a fél vi
lággal, küzdünk hat harctéren, mindenütt 
diadalmasan, győzedelmesen.

Nézzük, milyen a hadihelyzet az évfor
dulón.

A nyugati harctéren a németek, egy 
szöglet híján, elfoglalták egész Belgiumot 
s Franciaország tíz leggazdagabb megyéjét 
s ellenségeink egy tapodtat sem tudnak 
visszan ycrn i ' országai k bó 1.

A balkáni harctéren Szerbia és Mon
tenegró tehetetlenül áll fegyverzetben. Had
seregeik a háború első felében olyan bor
zasztó veszteségeket szenvedtek, hogy egy

előre teljesen képtelenek az ellenünk való 
11agyobbszabású támadásra.

Az olasz harctéren hűtlen szövetsége
sünk gyalázatos orvtámadása sem hozta 
meg ellenségeinknek a várt könnyebbséget. 
Majdnem két hónap óta az olaszok minden 
támadó kísérlete véresen összeomlott s 
bárha, szörnyű emberpazarlással, mindegyre 
megismétlik támadásaikat, a legkisebb si
kert sem tudják elérni. Veszteségeik ellen
ben, szárazon és vizen egyaránt, arányta
lanul nagyok.

Török szövetségeseink hatalmas vé
delmi hadjáratot folytatnak a Dardanellák
nál. Az angol és a francia tengeri erő ha
talmas hajóival, a. partraszállott nagy sere
gekkel szemben hónapok óta helytállanak 
s ellenségeinknek olyan súlyos vesztesége
ket okoztak, hogy ma már teljesen átlátják 
erőlködésük hiábavalóságát. A török had
sereg egyéb karcvonalain is teljes siker- 

' telénség kiséri ellenségeink minden próbál
kozását.

Végére hagytuk a legnagyobbat: az 
orosz harcteret. Az elmúlt esztendő alatt.

Dal az éjben.
Galíciában, löoőárokban, 
íllagvar honvédők ülnol? bús so rban ; 
Zimonkós éj van, a lelkűk fázik 
Ő száll. melegoHni, messzire, kosáig.

S  a Tiszaparfról álmok ringnak: 
.Harangszó, napfény, szénaillat . . .
S  a mélv árokban, méla búban,
Tölzeng a nóta éHesszomorúan.

Közelben, szemközt, muszka árok;
Cl hang odáig elszivárog;
Orosz legénység hallgatja, hallja 
S  figyelni kezd az idegeit dalra.

$  ahegv. búvölten, előbbre meg? eg?ik. 
Közelebb lopódznak egvtül*egvig:
P uskára könyöklőit, néma rajban 
Tutrösztik a kedvük a zengő dalban.

Ott állnak, fejük lehajtva mélyeit,
Szláv szomorúság szobrai az éjben, -  
Colkük. magyar dal bubáján evezve.
Tudj’ 3sten, hol jár messze-messze . . .

Sajó Sándor.

f iz  arckép.
A szegényesen öltözött fiatal festő, hóna 

alatt egy csomó új festménnyel, alázatosan állott 
Nürnbergcr műkereskedő előli, akit általában 
mint a művészek vérszopó piócáját ismertek. A 
milliomos műkereskedő ugyanis egész vagyonát, 
a fiatal, sokaligérö tehetségek ügyes, de szívtelen 
k iak názásavaI szerezte.

— ön lehál azt hiszi, liatal barátom. — így 
szólt a kereskedő — hogy a tájképfestés a leg
erősebb oldala, én pedig azt mondom, hogy .egé
szen másra van hivatva, mint a zöld mezők, kék 
tavak és szürke* hegyek pacsmagolására. Magának 
szép asszonyokat kell festeni kivágott ruhákban, 
gyöngysorba nyakkal. Maga elég csinos, rokon
szenves fiatalember és ez sokat jeleni a portré
festőnél. Csináltasson magának egy tisztességes 
öltözetei részletfizetésre, azután majd bemutatom 
egy előkelő hölgy estélyén, aki rajong a fiatal 
tehetségekért. Hogy érdeklődésemet és jóakara
tomat bebizonyítsam, miiuljárt adok is egy jöve
delmező megbízást.

Ezzel elővett zsebéből egy jegyzőkönyvet, 
beletekintett és folytatta:

— A l égi képtár huszonnyolcadik szobájában, 
az ajtó mellett, a  baloldali falon függ egy fiatal 
hollandus nő arcképe. Festője ismeretlen, de a 
kép valószínűleg a XVII századból származik. Ezt

Joerges Ágost özvegye és fia

az első hónapok egynémely sikere, után, 
amelyet azonban már akkor is súlyos vere
ségek ellensúlyozták, a világ legnagyobb 
katonai hatalmassága úgyszólván teljesen 
összeomlott. Téli hadjáratában milliónyi 
embert veszített, anélkül, hogy ennek a 
roppant véráldozatnak eredménye lett volna. 
Amint kitavaszodott, a szövetséges német, 
magyar és osztrák hadak megkezdték azt 
a bámulatos támadó-hadjáratot, amely három 
hónap óta állandó szívszorongáshan tartja 
összes ellenségeinket. Ez a támadó-hadjárat 
május első napján kezdődött a gorliee—tar- 
novi vonalon s azóta folyik szakadatlanul. 
Hadseregeink hol messze, az északi orosz 
tartományokban, hol tőlük 700 kilométer
nyire, Bukovinában, bői Galíciában, hol 
Eszak-Lengyelórszágban csapnak le az 
oroszokra. Egyik nTégdepefés a másikat kö
veti s májustól mosOtfráig, három hónap 
alatt, tízszer olyan súlyos vereség érte az 
oroszokat, amilyenhez fogható kudarcot ke
veset jegyeztek fel a háborúk történel
mében.

Hogy mit vesztettek az oroszok s mi

| az arcképet másolja le. Gyönyörű női- fej és ha 
i ügyesen végzi munkáját, annyit fizetek érte, 
• amennyit kíván.

De mikor látta, hogy e szavakra Drifi arca 
I felsugárzik az örömtől, hirtelen folytatta:

— Es mennyit fog kérni? Mondjuk: ötszáz 
márkái.

A műkereskedő szűkmarkú ajánlata ellenére 
a fiatal festő megkönnyebbülten lélegzett fel. mert 

; csakis kollégái ösztönzésére határozta el magát, 
hogy a rettegett úrnál bemutatkozik, abban a 
biztos reményben, hogy elutasításra fog találni 
nála. Annál nagyobb volt meglepetése, mikor a 
műkereskedő barátságosan fogadta és jó laná- 

| csókkal, sőt megrendeléssel is ellátta.
Ügyetlenül és félszegen hajtotta meg magát 

jóakarója elölt, megköszönte kegyes gondoskodását, 
azután fejére illesztette széleskarimájú kalapját 
és halk léptekkel távozott az üvegajtón ál.

Odakünn a széles körúton egy pillanatra 
megállt és szinte átszellemülten tekintett maga 
körül. A vadgnsztenyefák kopasz ágai roskadoztak 
a rájok telepedett hótöraegek terhe alatt, hideg 
szél süvöltött végig az utcákon és a liatal festő 
.foszlányos ruhájában mégis sajátságos meleget ér- 

| zett szive tájékán.
Hiszen olyan boldog volt, mint azelőtt soha 

az életében. Visszagondolt szomorú tanulóéveire 
az akadémián; a koplalás és nélkülözés keserves 
napjára, amikor a gazdag sörfőzö tehetségtelen
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mit nyertünk, szinte fölösleges számokban 
kimutatni. Az a fontos, hogy számbeli erő
ben mennyire gyöngítettük meg; az a fon-, 
tos. mennyi fegyverét és lövőszerét vittük 
el. mennyi elfoglalt területet hódítottunk 
tőle vissza s viszont mennyit foglaltunk el 
az országából. De mindennél nagyobb és 
döntőbb jelentőségű a mi erkölcsi nyeresé
günk és az ellenség erkölcsi vesztesége, 
mert a szakadatlan diadalok hosszú lánco
lata megingatta az oroszoknak tömegükben 
való bizalmát, győzelmi hitét. Ahol olyan 
borzasztó vereségek terjesztik szét nagy, 
véres szárnyukat, mint az oroszoknál, ott a 
bátorság helyét a kétségbeesés, a remeny 
helyét a esiiggedés foglalja el. Viszont atnily 
mértékben csügged az orosz, ugyanolyan 
mértékben erősödik a mi hitünk, bizalmunk 
a magunk erejében. És ez a bizalom napról- 
napra fokozódik. Nemcsak mi várjuk az 
orosz harctér híreit; aggódva lesik a fran
ciák. angolok, belgák, olaszok, szerbek és 
montenegróiak is. Minden egyes győzelmünk 
híre pörölycsapásként sújt le reájuk s egyre 
jobban meglazítja az ellenünk összeesküdt 
országok gyűrűjét. Ma már szerte a nagy 
világon mindenki tudja, hogy ellenségeink 
micsoda „barátságban“ élnek egymással. 
Egyik a másikat okolja a kudarcokért s ez 
azt jelenti, hogy kezdik belátni helyzetük 
reménytelenségét. A világ tanúja tehát annak 
a hallatlan csodának, hogy három, összesen 
százhúszmilliós nemzet, mint győzedelmes
kedik hét. majdnem háromszázmilliós nem
zeten.

A háború kitörésének első évfordulóján 
ezek a tanulságok adjanak megnyugvást és 
jó reményt mindnyájunknak!

Küzdelmek.
Fordítsuk tekintetünket még egyszer Német

ország felé!
Megérdemli a szemlélődést az a titáni küz

delem. ami olt iolyik fronton és front mögött 
egyaránt.

Lankadatlan erővel, folyton növekedő ener
giával dúl a soha el nem képzelt méretű harc a 
fronton. Egy egész világ kelt fel, irigységében sárga, 
hogy porig alázza, megsemmisítse azt az életerős 
fajt, azt a termelő energiát, mely akaraterejével, 
aktivitásával előre jól kicirkalmazott köreiket meg
zavarta, mely helyet kért a világkereskedelemben, 
mely élni és boldogulni akart az ő egyeduralmuk 
rovására is. Hamis jelszavakkal, a civilizáció érde
kében mozdult meg a fölfegyverzett tömeg Német
ország ellen, hogy állatias brutalitásával kétségessé 
tegye a civilizációba vetett hitünket; — leigázot- 
taknak mondott országok védőiként lépett fel 
azzal a szándékkal, hogy leigázzon egy másikat, 
egy hatalm asabbat. . . összetett erővel, gyáván, 
könyörtelenül.

A nyerserő győzelmében való vakonbízás 
azonban valahogy balul ütött ki. A hódítani vágyók 
egy faktort nem veitek tekintetbe: a német vas
energiát. Ez az energia teszi lehetővé a harcol 
egyszerre az egész világ ellen. — tesz lehetővé 
egy fenséges, megfeszített küzdelmet, melynek 
gyümölcsei most érnek a Narev és Visztula lan- 
kás partjain.

Egy még fenségesebb küzdelem folyik azon
ban ezzel egy időben a front mögött. Még fensé
gesebb, mert csak áldási hoz, gyász nélkül, - mert 
könnyeket töröl le, ahelyett, hogy fakasztana. Ön
tudatos, magasztos küzdelem, hogy a biztosan el
jövendő béke éveiben a háború alatt megritkult 
sorok elvesztett energiái pótolhatók lehessenek 
azokéival. akikre ma még számítani nem lehet, 
mert elerőtlenedelt kezükből kihullana a nehéz 
pöröly.

A tüdővész elleni fokozottabb küzdelmet 
érijük. Irgalmatlan harcol az ellen a betegség 
ellen, mely több áldozatot követel, mint a háború 
maga, mert feltűnés, észrevevés nélkül, kitartóan, 
könyörtelenül szedi áldozatait.

Most adta ki a jelszót a néinel Vöröskereszt 
hadi népjólét'-bizoltsága, hogy a tüdővész ellen a

háború alatt is minden irányban, minden eszköz
zel fokozottabb mértékben fel kell venni a harcot. 
Mert fokozottabb a veszedelem most, a háború 
alatt, mikor a fellépő drágaság, egyes élelmicikkek 
természetszerű hiánya és ennek következtében a 
kényszerű soványabb táplálkozás a szervezet ellent- 
álló képességét csökkenti.

Pedig Németország e cél érdekében már a 
háború elölt is, —- már évtizedek óla agitál, sőt 
dolgozik. Pedig Németország felállított már a há
ború előtt 149 tüdőgyógyintézetet a felnőtteknek, 
32 intézetet a gyermekeknek, létesített 1849 tüdő
beteggondozó és 115 erdei üdülőtelepet betegei s 
lábbadozói számára.

És mi?! Mi a kezdet kezdetén vagyunk. Mi 
még csak agitálunk. Pedig nem kellene-e nálunk 
is a Németországéhoz hasonló kitartás, áldozatra- 
készség, megértés? Nem kellene-e az energia foko
zásáról, szunnyadó energiák feltámasztásáról gon
doskodni nálunk is, hol annyi a tüdőbeteg és oly 
kevés a gondos kéz?

Fordítsuk tekintetünket még egyszer Német
ország felé — és gondolkozzunk!

Battlay Dezső dr.

Ki legyen a szlávok protektora?
Erre a kérdésre minden magyarnak tetsző 

feleletet ad egy tekintélyes francia lap: a National. 
Sietek előrebocsátani, hogy nem e folyó évi, ha
nem az 1848. évi júliusi számában.

Akkor is a Kárpátok felé tört a muszka s 
meghívásra egyenesen Erdély felé vette útját a 
Prulh felől. Vendégként jött, de nem a mi meg
hívásunkra . . .

A Magyarország helyzetét nem ismerő francia 
lap nem tartotta veszedelmesnek a muszkák ama 
látogatását, nem is féltette a magyart, mert abban 
a téves hitben élt, olvasóközönségével együtt, hogy 
ez invázió nem készületlenül érte a magyart.

A National a muszka cárnak azt a rende
letét. mely az örökös jobbágyság megszüntetését. 
Lengyelország fölszabadítását (az orosz mindig 
fölszabadítókénl jelenik meg idegen határon, akár 
az angol) s alkotmánya helyreállítását helyezi ki
látásba. reakciós politikának mondja, mely a közép
kori európai uralkodó politikájához hasonlít.

viselt nyakán, anyám pedig selyembe és bársonyba 
öltözött. Atyám pincéjében drága árúk, nagy. 
sötét pénzszekrényében pedig tömérdek aranypénz 
volt felhalmozva. Engem már gyermekkorom óta 
nagyon szeretett és mikor virágzó, szőke szépsé
gemben felnőttem, mint a feslő rózsa, büszkesége 
nem ismert határt. Kérőim szép számmal jelent
keztek, de egy se tetszett közülük. Egy napon 
találkoztam egy lovaggal, aki lebilincselte a szi
vemet. Karcsú termetű, fekelehajú volt és mikor 
nevetett, fogai úgy csillámloltak, mint a leesett 
hó. Később gyakran találkoztunk és mindig ne
vetett. Végül elhagyott és mikor könyörögtem, 
rimánkodlam szerelméért, ismét nevetett. Ekkor 
közelébe férkőztem, lekaptam a falról a fej*’ 
fölött függő tőrt és a szive közepébe mártottam. 
Jól találtam. Egy sóhajtással lehelte ki életét 
Atyám haját lépte, anyám megátkozott, biráiiu 
pálcát törlek lejem fölött és lábam elé dobták.

Három napra siralomházbi kerültem. Egy 
reggelen feltárult cellám ajtaja és a belépő ifjú 
így szólt:

Atyja megbízásából le akarom festeni, 
mielőtt vérpadra kerül.

A börlönőr felállította cellám közepén a 
festő-állványt. Leszedték rólam a szürke rabruhát 
és felöltöztettek a díszes jelmezbe, amelyet mo.-t 
is viselek. Huszonnégy-órai munka után elkészült 
a kép és a festő, búcsúzóul, megcsókolta kezemet 
A Szenl-Kalalin templom előtt várt rám a hó

kamaszait kellett nyomorult fizetésért a rajz- 
müvészet elemeire oktatni. Elgondolkozva jutott 
fel az ötödik emeleten levő, szerény szobács 
kájába.

A műteremnek használt helyiségben nagy a 
rendetlenség. Ecsetek, festékes kapszulák, vonalzók 
és kartonok hevernek szerteszét, mert nem volt 
gondos kéz, mely a festőállványról az ujjnyi port 
letörölte volna.

Drill hirtelen összeszedett egy csomó festő- 
eszközt. szájába kapott egy darab száraz kenyeret 
és lerohant a lépcsőn, ki a kapun, a megnevezett 
képtár felé.

Huszonnyolcadik terem, ismételgette 
halkan magában, miközben kéküll ajkai reszkettek 
a hidegségtől.

A képtár épületébe érve. majdnem legázolla 
az útjában álló teremőrt és lélegzet nélkül, lihegve 
állapodott meg a huszonnyolcadik teremben, ahol 
sima, halvány aranykerelben rátalált a kérdéses 
képre. Szabályosan szép női arc volt. sötétkék, 
villogószemű, amely ellenállhatatlan varázst gya
korolt a fiatal festőbe. Azután megszemlélte a 
a linóm, karcsú kezel és a gazdag csipkés jelmezt 
és fényes ékszereket, amelyek első tekintetre is 
elárulták az előkelő, nemes amszterdami nőt.

Bóditó illat áramlott szél a képről és minél 
tovább szemlélte a liatal feslő, annál jobban 
megigézte a nő csodás szépsége. Egy pillanatra 
sem tévesztette szem elől. letelepedett a szoba

közepén álló bársonyfolelbe és úgy tetszett neki, 
mintha a nő tekintete folytonosan üldözné.

Kimondhatatlan félelem és hideg borzongás 
vett erőt rajta. Köröskörül senki sem mutatkozott, 
a termek többi ajlai zárva maradlak. A festő 
fölemelkedett helyéről, de ebben a pillanatban 
úgy tetszett neki, mintha a hollandi nő lassan 
fölemelné karját és fenyegetve közeledne feléje. 
A festő szinte bénullan hanyatlott vissza karos
székébe.

A teremben a világitó lángok lassacskán 
kialudtak. Odakünn hullott a hó és a visszfénye 
a nagy ablakon ál holdvilágszerü homályba bo
rította a termel.

Drifl tenyerébe rejtette az arcát. Nem akart 
beletekinteni a sugárzó, kék szembe, amelynek va
rázslatától nem tudott megszabadulni.

Hirtelen egy kéz félrehúzta tenyerét az ar
cáról Fíiltekintett és a holdvilág kísérteties zöld 
fényében előtte állott a hollandi nő.

De haja nem volt olyan aranyszőke, mint 
a képen, hanem fehér, mint a hó, szeme bá
gyadtan, megtörtén tekinteti rá és rózsás arcán 
apró, linóm barázdák mutatkoztak.

Drifl úgy érezte, mintha a melléje telepedett 
nő penész-szagot terjesztene, odébb akart húzódni 
tőle, de képtelen volt helyéből megmozdulni.

A nő halk. töredező hangon suttogta:
A nevem Zuvlen Renata. Bölcsőm Am

sterdamban ringott. Atyám nehéz aranyláncot
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A középkori királyok ugyanis — így írja a 
National mindannyiszor azzal biztatták a föl
szabadításra kiszemelt népeket, hogy csupán ezek
nek érdekében törlik el majd a földesúri hatalmat 
s mihelyt valamelyik uralkodó a privilagizált osz
tállyal szövetkezett, a népszabadság azonnal el
veszett.

A cár, a National szerint, azt ígéri, hogy 
megvalósítja a pánszlávizmus álmait, de ez igye
kezetnek szerencsétlenségére az a kéz, mely o 
mézesmadzagot a szlávok elé tartja, kancttukcíval 
van fölfegyverkezve: ellenben a művelt Európa 
oly örök javakat hoz a lengyeleknek s a többi 
szláv népnek, mely javaknak immár egy nép sem 
állhat ellen: a demokráciái.

Ezzel szemben a népszabadító álpiófétás- 
kodás: a muszka propaganda árnyékként tűnik el 
a National szerint s a muszka protektorátust az 
apróbb népfajokon képtelenségnek és természet
ellenesnek mondja, ez a fölvilágosodolt nyugati 
nemzeteket illeti meg, o hivatás ezekre vár.

Avagy nyujthat-e a cár szabadságot, úgy
mond, e népeknek, amikor ezek annak már úgyis 
birtokában vannak ?

A porosz, az osztrák, a magyar testvériesen 
osztja meg újonnan kivívott szabadságát a közte 
és vele együtt lakó szláv testvérével; a föld, a 
munka, a sajtó szabad. Vájjon mernek-e Pél or
váról t vagy Moszkvában ilyesmiről csak ál
modni is?!

Ezek után így végzi a National ez érdekes 
cikkét: Az igaz ügynek szerencséjére él olt egy 
hatalmas nemzet, mely a sorstól nagy szerep 
vitelére van kijelölve és mely az elkövetkező vál
tozásokra döntő befolyást, fog gyakorolni. Ez a 
m agyar nemzet, mely a .szabadság szellemétől 
áthatva, legőszintébb testvéri rokon érzéssel visel
tetik a lengyel és általában m inden elnyomott 
nemzet iránt. Magyarország az lesz a keletre 
nézve, a  m i Eszak-N‘:metország, tudn iillik  a 
de mákra la Európát na k védőbástyája.

Tehát Magyarországot és nem üroszorszá- 
got, igen is, az egész müveit kontinenstől támo
gatott Magyarországot illeti meg a szomszéd

hérom. A dobok pergése túlharsogla sírásomat 
és mikorra a nap utolsó sugarai leáldozlak, 
büszke fejem porba hullt és hattyúnyakamból ég I 
felé szökkent a meleg, piros vér. A temető egyik ; 
zugában földeltek el a bűnösök sorában . . . engem, 
van Zuylen tanácsos egyetlen leányát. A festőnek ! 
munkája nem hozott állást. Temetésem után i 
kél nappal meghalt betegségben, mely azután 1 
borzalmas gyorsasággal terjedt el a városban. ; 
Szüleim is belehallak, egész háznépükkel együtt.

Arcképem, fekete fátyollal bevonva, atyám 
kastélyának csarnokában függött és mindenkire 
szerencsétlenséget hozott. Aki atyám kastélyát 
megvette, le akarta emelni a falról arcképemet, i 
leesett a létráról és szörnyei halt. Később egy 
műkereskedő megvette a képet és néhány hét 1 
múlva tűz támadt az üzletben, mely az összes 
értékes képeket elhamvasztotta. Es most eljöttél 
te, hogy képemet lemásold. Őrizkedjél tőle, mert 
le is belepusztulsz!

A nő elhallgatott. Drift hirtelen úgy érezte, 
mintha erejének teljes birtokába jutott volna 
vissza és szilárd hangon kiáltotta:

— Ibit azért is lefestelek!
A nő eltűnt mellőle és a kép ismét a ke

retben függött. Már derengett a hajnal, mikor 
Drift kezébe vette az ecsetel és munkájába 
kezdett.

*

Mikor a teremőr reggel a terem ajtaját ki
nyitotta, megdöbbenve látta, hogy a festő a 
padlón holtan elterülve fekszik. Orvost hivatott, aki 
konstatálta, hogy hirtelen szivszélhűdés ölte inc:.

szláv nemzetiségek és nemzetek fölött a protek
torátus !

így írt a National, igv gondolkozott, érzett 
a szellemi haladás terén akkor vezórszorepet vivő 
francia nemzet. Es most, f>7 év múlva, mi vagyunk 
a barbárok és német szövetségeseink s a proteklo- 
rátusság jogát az orosznak adja a mai francia, 
annak az orosznak, akire nagyon reá illenék a 
Chanson riisse szavai:

bús vagyok, nyugtalan,
Már nőm tudom, mi lösz velőm.
Jó barátomnak jönnie kellene.
Ks ón itt váróin, magamban.

Hogy bús vagy és nyugtalan, azt Te, aki a 
népszabadító címét bitorlód, a mi dicső fegyve
reinknek köszönheted és jó barátodnak : az angol- 

j  nak s mellette a franciának, kiket hasztalan vársz 
epekedve. Nem fognak jönni, nem jöhetnek, mert 
német és magyar vitézség állja úLjokat. ..

Vörös Ferenc.

ji I J* E K.
Hadi Zászlószög.

In Memóriám 1914 1915.
Az a Utáni küzdelem, melyet Ausztria-Magyaror

szág, hűséges és nagy szövetségesével, Német
országgal karöltve, közel egy esztendeje — 
mondhatni — a félvilággal folytat, annyi ba
bért font már a diadalmas szövetséges-fegy
verekre. hogy már ma is méltán bámulatba 
ejti e világháborúban érdekelt és nem érde
kelt népeket egyaránt. S ha majd fölkel a 
történelem napja s megvilágítja mindazt, amit 
ma szorongó ellenfeleink keserű és irigy hall
gatással a homályba iparkodnak temetni, — 
soha dicsőségesebb napokat még nem fűzött 
Clio a világtörténelembe.

8 mikor kérdezzük, mi oka annak, hogy zászlóin
kat győzelcmről-győzelemre viszik katonáink, 
erre csak kél feleletünk lehet. Az egyik, hogy 
hadseregünk minden egyes tagja, a legelső ve
zetőtől a legutolsó katonáig tudja, hogy igaz
ságos ügyért fogott fegyvert. Ez a ludat fo
kozza lelki és testi erejét, ez acélozza meg 
a kardját s emiatt sepri el maga előtt, a 
részben haszonlesésből, részben öntudat nél
kül harcba vitt ellenfeleinek százezreit és 
millióit. De van még egy másik tudatos ér
zése, amely nem értékelendő kevesebbre aman
nál. Tudja, hogy, mialatt hős katonáink a 
harcterek véráztatta földjén száguldottak di- 
adalról-diadalra, itthon az apák és testvérek, 
a nemzet egész fegyvertelen zöme, szintén 
diadalmasan megvívta a csatáját. Megvívta 
kezemunkájával. takarékossága gyümölcseivel 
és, amit elsősorban kellene említeni, lángoló 
hazaszeretetének áldozalrakészségével.

Künn a harcmezőn a nemzet kardja, itthon pedig 
szive győzhetetlen erővel sugározza be Szent 
István koronáját. Helyesen mondotta Magyar- 
ország miniszterelnöke, egyik beszédében, hogy: 
•Vájjon ennek a nemzetnek minden fia, en
nek az országnak minden polgára, nem mu
tatja-e az áldozatrakészség, a jótékonyság 
folytonos példáiban, hogy a háborúnak abban 
az irányban is megvan a maga buzdító, fel
emelő hatása, hogy a jótékonyság, a szere 
lel jóllevő nemlője áldásosabban működik 
most, mint a béke mindennapi foglalkozásai 
között ?«

Valóban a háború megérteti az emberekkel, hogy 
nem állhat minden egyes egyén ugyanazon 
a helyen, de bárhol áll is, szolgálhat és kell 
is szolgálnia a közös cél elérésére.

Ennek tudatában fordulunk újból a hazafias ma
gyar társadalomhoz, hogy a jótékonyság gya

korlásának egy újabb forrását nyissuk meg 
számára.

Egy művészi kivitelű, bronzból készüli H adi Zász
lószöget hozunk forgalomba, amely díszes 
tokkal együtt darabonkint 15 koronába kerül.

Azok a néma zászlók, melyek nem harctereken 
lobognak, hanem itthon maradva szimboli
zálják az egyes erkölcsi testületeket, egylete
ket, társulatokat, jogi személyeket stb., nem 
lehetnek el anélkül, hogy egységes jelvénnyel 
a most folyamaiban lévő nagy korszak em
lékét meg ne örökítsék.

Nem maradhat el e jelzés az egyházi zászlókról 
sem, amelyek a mennyei dicsőséget hirdetik. 
— hirdessék egyúttal vitéz hadseregeink földi 
dicsőségéi is.

Hirdessék az igaz ügy diadalát, melyért küzdünk, 
díszelegjen olt e szög minden zászlón, az 
igazság győzelmének emlékére, megörökíté
sére annak, hogy Magyarország fennmaradá
sáért és egy újabb, dicsőségesebb s talán bol
dogabb ezredév megalapozásáért folyik a küz
delem: In Memóriám 1014 1015. mint e
H adi Zászlószög jeligéje mondja.

De nem fogják elmulasztani e jótékonysági vállal
kozásunk támogatását bizonyára a hatóságok, 
vármegyék, városok, községek, iskolák és in
tézetek stb. stb. sem, melyek mindegyikének 
van legalább cgy-egy zászlaja, mely olt lo
bog megfelelő helyén már most is, mikor 
megjön a messze harcterekről a dicső diadal
nak híre és kigyulladnak az örömtüzek a leg
kisebb kunyhótól a királyi palotákig.

Sőt hogy azok se szoruljanak le a jótékonyság ez 
újabb teréről, kik zászlókkal nem rendelkez
nek (asztaltársaságok, bankok, pénzintézetek, 
magánosok stb./. gondoskodott az Országos 
Hadsegélyző Bizottság arról is, hogy a Hadi 
Zászlószög passe-parlout-ba, vagy márványba 
illesztve, a falon mint dísztárgy, esetleg el
nöki asztalon, mint levélnyomó, külön meg
rendelésre szihlén forgalomba hozathassák.

Az Országos Hadsegélyző Bizottság .lelVényosztá- 
lva nem fog isnlerni fáradságot, hogy a ha
zafias közönség szivéhez és a társadalom 
minden rejlőkéhez hozzáférkőzzék, — meg 
vagyunk róla győződve, hogy viszont az ilt- 
honináradoltak lelkes és áldozalrakész serege 
hű marad önmagához s nem zárja el nemes 
szivét e vállalkozásunk előtt, főleg akkor, 
midőn ez alkalommal egyesületekhez és más 
alakulatokhoz fordulunk, amelyeknek a ho
zandó áldozat bizonyára könnyebb, mint az 
eddig már amúgyis erősen igénybe vett m a
gánszemélyeknek.

Legyen szabad még azt a kérelmet is intéznünk 
az összes egyesületekhez és társulatokhoz, 
hogy a Hadi Zászlószöget, a mai nagy idők 
emlékére és mindenkinek épülésére egy ha
zafias ünnep keretében zászlajukba beillesz
teni s az ünnep napjáról osztályunkat érte
síteni kegyeskedjenek.

Vitéz katonáink megérdemlik, sőt elvárhatják tő
lünk, hogy a bennük élő erkölcsi erőket ez
zel is fokozzuk, mert, mint gróf Andrássy 
Gyula mondotta: »A világháborúi erkölcsi 
tényezők fogják eldönteni és az fog győzni, 
aki ügyének igazságában és győzelmében erő
sebben és tovább tud hinni, aki erősebben 
tud akarni és többet tud szenvedni*.

Es minthogy a magyar szív eddig sem mutatko
zott kevesebbnek a magyar karnál s mint
hogy e viharból Szent István koronájának 
tündöklő sugárzásban kell kikerülnie, minden 
kövén csillogjon olt nemzeti érvényesülésünk 
és haladásunk fénye, vérünkkel tegyük piro 
sabbá rubinijait, a jótékonyság nemes (tizé
vel pedig legyük ragyogóbbá aranyát.

Eme biztos tudatban bocsátjuk ki felhívásunkat,
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csatoljuk hozzá a megrendelési lapokat és 
kérjük a nagyközönséget, hogy ügyünket eddigi 
meleg szerelőiével és áldozatrakészségóvel fel- 

. karolni kegyeskedjék.
— Kitüntetés. Őfelsége, a király, K un Ber

talan  m. kir. államvasúti főfelügyelőnek, a mis 
kolci üzlelvezelőség 111 osztálya főnökének, a hadi- 
lbrgalom terén teljesílell kitűnő szolgálatai elisme
réséül. a királyi tanácsosi címet adományozta.

Nyugdíjazás. A m. kir. földművelésügyi 
miniszter Cseh Pál m. k r. erdőianácsost, sok 
éven ál teljesíteti hű és hasznos szolgálatainak 
elismerésével, saját kérelmére, végleges nyuga
lomba helyezte.

Katonai kinevezés. Őfelsége, a király, 
Szíj Dénes erdőmérnököt, a 82. gyalogezred tar- 
lékos zászlósát, tartalékos hadnaggyá nevezte ki.

Legfelső elismerés. Őfelsége, a király, 
megengedte, hogy Liha Bertalan bányafőmérnök
nek. népfölkelő főhadnagynak, a beregszászi vasúti 
állomás parancsnokának, boldogult Liha Antal 
Selmecbányái kir. Ítélőtáblái bíró lianak, az ellen
ség előtt teljesített kitűnő szolgálatai elismeréséül, 
legfelsőbb dicsérő elismerése ludlul adassák.

— Hősi halál. Dippolcl Béla bányamérnök, 
a Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti 
főiskola erőműlani tanszékének volt tanársegéde, , 
az északi harctéren hősi halált halt.

— Eljegyzés. Haján Béla. erdőmérnökgya- 
kornok eljegyezte Ács Brigittát, Ács József vá
rosi főpénztáros, törvényhatósági bizottsági tag 
leányát.

Névmagyarosítás. Steiner Hágó ár. 
Selmecbányái születésű, budapesti lakos, családi 
nevét, az 1915. évi 88,206. számú belügyminisz
teri engedéllyel, Szilágyi-rd magyarosította.

K itüntetés. Őfelsége, a király. Decker 
Béla m. kir. államvasúli főellenőrnek, Decker 
Nándor lic. főgimnáziumi tanár becsének, a hadi- 
forgalom terén teljesílell kitűnő szolgálatai elis
meréséül. a vitézség! érem szallagján a koronás 
arany érdemkereszlet adományozta.

Tanári áthelyezés. A kegyestanílórend 
magyarországi kormánya Kari János földrajz- 
természetrajz szakos tanárjelöltei a budapesti Ka- 
lazantinumból a Selmecbányái kir. kall), főgimná
ziumhoz helyezte át.

— Házasság. Paxner János körmöcbányai 
könyvkereskedő és nyomdatulajdonos a mull hó 
25-én tartotta esküvőjét Biron Idával, Biron 
Húgó körmöcbányai könyvkereskedő és nyomda- 
tulajdonos leányával.

— Áthelyezés. A m. kir. földművelésügyi 
miniszter Újfalussy Mihály erdötanácsost Sátor
aljaújhelyről Újvidékre helyezte át.

A hős halála. Lapunk egyik számában 
megírtuk, hogy Bránszky József erdőmérnök
hallgató, a Ili. honvédgyalogezred tartalékos zász
lósa, aki hősiességével számos csatában kitüntette 
magát, az északi harctéren hősi halált halt. Halá
láról egyik bajtársa, Göüz Lajos dr. századparancs
nok, a hős Selmecbányán lakó szüleinek a követ
kezőket írja: .Soraikra válaszolva, igazán mély 
bajtársi és baráti fájdalommal kell megírnom, hogy 
szeretett bajlársunk és barátunk, Bránszky József 
zászlós. Kalnikovnál, június 1-én, orosz puska
golyótól találva, hősi halált halt. Az elhunyt hős 
drága tetemét a kalnikovi temetőben helyeztük 
örök nyugalomra. A szó legszorosabb értelmében 
hős volt s amikor a kíméletlen golyó találta, akkor 
is a legbámulatosabb bátorsággal vezette ellen
támadásra a szakaszát, mely, hősiességéért, szinte 
bálványozta. Kedvesei a megváltozhatatlan vég
zetben találjanak vigasztalást s az elhunyt hős 
baj társ nyugodjék csendesen s emléke legyen 
örökre áldott.®

Díjlövészet és dijkuglizás. A Selm ec
bányái Polgári Lövőegyesülel mull hó 25-én tar
totta meg évi díjlövészetét és dljkuglizását. amely,

a kedvezőtlen idő ellenére is, az itlhynlevő tagok 
élénk részvételével folyt le. Díjat nyert a díjlövé
szetben: Grohmann Gyula, Kadlecz Antal, Kovács 
FUlöp Lajos, a díjkuglizásban: Nioderland Samu, 
Reznicsek János, Flóro János. Horváth József dr. 
és Fábri Károly.

— Az Óvár múzeummá való átalak ítása.
Szalay László báró, a Magyar Nemzeti Múzeum 
igazgatója, M ihalik József kir. tanácsos, Uniti 
Dezső műegyetemi tanár és L u x  K álm án dr. 
műépítő, a Műemlékek Orsz. Bizottságának és a 
Múzeumok és Könyvtárak ürsz. Főfelügyelőségé
nek a megbízásából, a mull hét végén Selmec
bányán járlak s tárgyalták az óvári múzeum épí
tésének befejezését. Megállapították, hogy a városi 
múzeumnak elég gazdag anyaga van s hogy, még 
jelentékeny állami segítések árán is, érdemes fenn
tartani. Az Óvár helyreállítási munkálatai még a 
nyáron megkezdődnek.

Ugyanitt említjük meg, hogy a mull hó 27-én 
N yáry  Albert báró dr. és Mautner László mű- 
archeológusok látogatták meg a múzeumot s ké
szülő tudományos munkáikhoz jegyzeteket készí
tetlek.

— Adományok a kórházaknak. A Vörös- 
kereszlegylet Selmecbányái szükségkórháza inak, 
a sebesült és beteg katonák számára, az elmúlt 
héten a következők adományozlak: Goldner Adolfné 
300, Fischer Klárika és Bózsika (Zagyvapálfalva) 
100—100, Csermely Istvánná 300, Herrmann Ilma 
300 cigarettát, Kácha Károly lépést, Kartalik N. 
2 pár mankói, Weisz Simonné 2 üveg málna
szörpöt, N. N. uborkát, Engel Zsigmond 1 zsák 
burgonyát, Goldfusz Mihályné 14 I. tejel, Szent- 
islványi Gyuláné 2 I. tejet.

A városi kórháznak : Kubinyi József 1 tál 
máinál, Hornyacsek István 1 kosár zöldbabot, 3 
kg. ribizlil, Engel Zsigmondné 1 zsák burgonyát.

Felvétel a tanítóképzöintézetbe. A Sel
mecbányái dunáninneni ág. h. ev. egyházkerüleli 
tanílóképzőintézet a jövő 1915 16. tanévet, a há
ború ellenére, a rendes időben nyitja meg. A ta
nítás a lefolyt tanévben is akadálytalanul folyt. 
Az intézet fenntartója, az egyházkerületen kívül, 
a tanárok íizetéskiegészílése révén, az állam is. 
Utóbbinak segítségével szer. 1 te fel szertárait és 
építteti az internátust is. Az intézet felvesz, vallás
különbség nélkül, minden, 14. évét betöltött és 
18 évesnél nem idősebb tanulót, ki a gimnázium, 
reáliskola vagy polgári IV. osztályát elvégezte. A 
tandíj egész évre 24 K, az élelmeződíj pedig 200 
K. Ez összegek azonban negyedévenként, illetőleg 
havonként is törleszthetők. Szegénysorsú és jó- 
magaviselelű növendékek tan- és élelmeződíjelen
gedésben részesülnek és a szükséges tankönyve
ket az intézel könyvtárából, használatra, kölcsön
kapják. Az orvosi segély az összes növendékekre 
díjtalan, de az élelmezőbe nem járók maguk fe
dezik gyógyszertári szükségleteiket. Értesítőt az 
érdeklődőknek az igazgatóság küld. A növendékek 
lakásáról az inlernátus felépítéséig az igazgatóság 
gondoskodik.

Elszámolás a  > Mensa Academica® cél
ja ira  befolyt adom ányokról. A főiskolai »Mensa 
Academica-Egyesület* elnöksége, őszinte és hálás 
köszönetének kifejezésével, újabban a következő 
adományokat nyugtázza: az állami segítség második 
részlete 1000 K. Selmec- és Bélabánya szab. kir. vá
ros első félévi adománya 100 K. Az elnökség.

Bakabánya község adom ányai a hegy
bányai katonai üdülőtelepnek. A hegybányai 
katonai üdülőtelep számára Bakabánya községből 
a következők adományozlak: Adamcsik Katalin 2 
K-t, Adamcsik Lajos 1 K-t, Adamcsik Mihály 4 
kg. zöldbabot, 2 K-t, Adamcsik Samuné 1 kg. lek
várt, 5 inget, 1 alsónadrágot, zöldséget, Adamcsik 
Mihály 2 K-t, Augus Anna 40 f-t, Augusztin Ka- 
larina 1 K-t, Árvay József I K-l, Bakabánya 
nagyközség 20 koronát. Habiak Mihály lekvárt,

Bahna János 15 kilogramm burgonyát, Bahna 
János 2 K-t, Bahna Samu 1 K-t, Bahna Sá
muel 20 l-t, Bahna Anna 5 kg. zöldbabot, Bahna 
Pál zöldbabot, zöldséget, I K-t, Bahna Dánielné
1 K-t, id. Bakos Mihály 21 ., kg. zöldbabot, 50 l-t, 
ifj. Bakos Mihály 1 K-t, Bakos Samu 1 kenyeret, 
3 K-t, Bakos Jánosné 2 kg. babot, 1 kg. túrót, 2 
kg. szalonnát, 60 f-t, Bakos János I K-t, Bakos 
Sándor 1 K-t, Bakos Katalin 2 K-t, Bakos Mi
hályné zöldbabot, babot, zöldséget, Bakos György 
3 K-t, Brahna János 1 K-l, Uralma János 20 f-t, 
Babjak Józsefné karalábéi, babot, Balasik János
2 zsákot. Bacsó Scluvartz Anna 80 f-t, Bázlik 
Eszter 2 K-t, Bázlik Samuné 1 K-t, Bázlik Mi
hály 5 K-t, Bázlik Jánosné 3 kg. karalábét. 1 K-t, 
Basnir Zsuzsán na 1 K-t, Báthory Jánosné 1 K-t, 
Bálorszky Márton 180 K-l, Bajnóczi Józsefné 120 
K-l, Bályel Pál 1 kenyeret, lekvárt, Bátyel La- 
josné 4 K-t, Bebíszky István l K-l, Belusky Jó
zsef 2 K-t, Belusky Józsefné 60 f-t, Belók Jánosné 
2 K-t, Benkovics Anna 80 f-t, Belusky János 20 
f-l, Benkovics Jánosné 2 kg. babot, 2 K-l, Ben
kovics Mályásné lekvárt, Benkovics Samu hagy
mát, 2 I. tejet, 2 K-l, Blaha Istvánná 10 f-t, Blahó 
Pálné 80 f-t, Blahó István 30 f-l, Bonka János 2 
kg. lekvárt, Bitner János 2 K-t. Basnir János I 
K-t, Borovicska Samu 40 f-L, Borovicska János, 
Borovicska Pál, Bulik János 2—2 K-t, Bukovinszky 
Ferencné 40 f-l, Bújna Márton 8 kg. babot, 40 
kg. burgonyái, 10 kg. borsói, 3 tököl, zöldbabot, 
zöldségei, 2 inget, 6 alsónadrágot, 5 30 K, Buster 
Mihály 2 K-t, Bújna Pálné 1 kg. szalonnát, Bu- 
harszky Vilmosáé lekvárt, 1 K-t, Buster Mihályné
1 kenyeret, lekvárt. Brvcnik János 1 K-t, Cecha 
Jánosné zöldséget, zsírt, 2 K-t, Clavecz János 10 
tojást, uborkái, Gliodum Anna 1 K-t, Gibulka 
Gyula 3 kg. lisztet, lekvárt, 1 K-t, C.ibulka János
2 kg. lisztet, lekvárt, 4 K-l, C.ibulka Márton 40 
f-t, Gibulka Pálné 40 f-t, Gibulka Józsefné 40 f-t, 
Gibulka Márton 40 f-t, Gibulka Mihály 1 kenyeret, 
2 K-l, Cibulka István 1 K-t, Cibulka Jánosné 5 
kg. lisztet, 5 lepedőt. Cibulka Mihály 60 f-t, Cig- 
lan János 5 K-t, Giglan János 1 K-t, Giglan Já
nos 1 K-l, Giglan János I K-t, Giglan Pál 40 f-t, 
Giglan Eszter 20 f-l, Giglan János 2 K-l, Giglan 
Józsefné 1 K-t, Cironi Vilinosnó I K, Gibula Jó
zsef 2 K-t, Gibula Károlyné 2 kg. babot, Gibula 
Józsefné I K-t, Cibula Ilona 6 zsebkendőt, Gibula 
János 2 K-t. Cuha Márton 1 K-t, Dedula Mária 
60 f-t, Demicher Vilmos 5 kg. lisztet, I K-l, De- 
micher Gyula 6 kg. lisztet, zöldségei, Dobrian Mi
hály 1 kg. szalonnát, Dodok János 1 K-l, Dobrik 
Mária 20 f-t, Dubrovszky Pál 1 kenyerei, 6 to
jást, burgonyái, 50 f-t, Duhaj Guszlávné 1 K-t, 
Dvihal Mihály 1 K-t, Ergán Mária 1 */2 kg. lisztet, 
zöldségei, Farbák Sándor 1 K-l, Féra János 1 
K-l, Felleli Sándor 20 f-t, Firicky János 40 f-t, 
Firicky Jánosné 20 f-l, Férá István 6 K-t, Firicky 
József zöldségei, burgonyát, Firicky Mihály babot, 
burgonyát, Frank István 2 K-l, Firicky Pálné I 
kenyeret, Foltényi Mária 2 kg. babot, 15 kg. bur
gonyát, Fonláné 2 K-t, Gasparik 1 K-l, Gajdos 
Mihály 80 f-t, Gajdos Józsefné kenyeret, '/, kg. 
zsírt, Gajdos Pálné zöldséget, 1 K-l, Galik Mihály 
l K-t, Glanko Jánosné 2 kg. lisztet, Gracza Já
nos 5 kg. lisztet, 2 kg. rizst, Gracza Samuné 1 
K-t, id. Gracza János 7'3 kg. lekvárt, 1 kg. túrót, 
14 K-l, Gracza János 1 kenyeret, burgonyát, 
Gracza György l kenyerei, Grajcár Eszter 1 K-t, 
Grajcár Jánosné 3 kg. babot, Grevo Pál 1 K-t, 
Gombkötő Samu lekvárt, zöldséget, 1 K-l, Gub- 
csok Samuné 2 K-l. Gunár Pál I K-t, Gubjel Dani 2 
inget, 1 K-l, Gombkötő János 1 K-t, Gyanta Já
nos karalábéi, 50 f-t, Gyarmathy József 8 K-t. 
Hacok Mihály 1 K-t, Hojnis Katarina 1 K-l, Iloj- 
nis Józsefné zöldséget, burgonyát, babot, Hojnis 
János burgonyát, 1 inget, 1 alsónadrágot, Halász 
Samu lekvárt, 3 kg. babot, 1 K-l, Halász Samu 
1 K-t, Hajdanink Zsuzsanna 1 K-t, Holgas Jó-
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zsefné lekvárt, 1 kg. lisztet, diót, Ilénél Ilona 1 
K-t, Hicz Márton burgonyát. (Folytatjuk.)

— A hüvelyesek maximális árának meg
állap ítása. A hivatalos lap csütörtöki száma közli 
a minisztériumnak 2795/1915. M. E. sz. rendeletét 
a hüvelyesek legmagasabb árának megállapításáról. 
A rendelet az ország egész területén a száraz 
(érett) búb maximális árát mélerraázsánként 40 
koronában, a borsóét 50 koronában, a lencséét 
50 koronában állapítja meg. A legmagasabb árak 
magukban foglalják a rakodó állomáshoz való 
szállítás költségét is, ellenben a zsák nincs bele
számítva. A maximális árak július 28-ikán lépnek 
•életbe. Aki magasabb árakat kér vagy elfogad, 
két hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig 
•terjedhető pénzbírsággal büntethető. A kicsinyben 
való árusítás ezeknél az áraknál valamivel maga
sabb áron történhetik.

— Nyári főzelék télen. A Zentralslelle für 
Wohnungsfürsorge im Künigreich Sachsen (Üres
eden A.. Schiessgasse 24.) legújabb röpipalában rö
vid, könnyen áttekinthető módon teszi közzé a 
szárított főzelékek előállításának módját, továbbá 
a züldfőzelékek üvegekben való eltartását, besa- 
vanyítását, valamint a zöldségmarmeládok készí
tését. A szárított főzelékekre vonatkozólag, hogy 
minden kétséget eloszlasson, néhány főzőreceptet 
is közöl. Ellenségeink kiéheztető terveit ezzel is 
megakadályozhatjuk, télen olcsó és Ízletes főzelé
ket ehetünk s mit sem kell törődnünk vele, meny
nyivel többet kérnek a szárazbabért, borsóért, 
lencséért. A röpirat a fenti címnél kapható.

— A M agyarországi Munkások Rokkant- 
és Nyugdijegyletéhek vasárnap tartott központi 
választmányi ülésén megelégedéssel állapították 
meg, hogy az egylet a már egy év óta tartó há
borús idők a'lált is zavartalanul és akadálytalanul 
működik. Ezt igazolja az a körülmény, hogy, amíg 
150--160 ezer koronái fizet ki havonként a rok
kant tagok és árvák segélyezésére, a háborús esz
tendő alatt a vagyon mégis 1.565,000 koronával 
•emelkedett. Ezzel az egylet törzsvagyona a tizen
három és fél millió koronát meghaladta. A há
borús évben három és fél millió koronát bocsá
tottak az állam rendelkezésére állami értékpapí
rokban és hadi kölcsönben való elhelyezésre. A 
folyó évben belépett 2387 új taggal az egylet tag
jainak száma kétszázegyezer, a fiókpénztárak szá
ma 548. Az egylet 1903. óla mostariig 5.900.000 
koronái fizetett ki 3672 rokkant és elaggott tag
jának és 922 árvájának állandó segélyezésére. Vé
gül megállapították a huszonkettedik évi országos 
küldöttek közgyűlésének napirendjét, mely szept.
26-án a régi országháza üléstermében lesz.

— SofTőrtanfolyam. Az állami soffőrisko- 
lában lolyó évi augusztus 2-től 28-ig rendes tan
folyam lesz, de rendkívüli tanulók is felvételnek, 
kik rövidebb idő alatt is végezhetik a tanfolya
mok A rendkívüli hallgatók beiralási díja 20 K, 
tandíj 200 K. Ezek alól felmentés nincs. Tájé
koztatót kiild a gondnoki iroda, Budapest X., Szá
zados-utca 14. sz.

— Németbirodalom címmel jelent meg a 
Háborús nagyhatalmak című füzotsorozat ötödik 
füzete. Az új füzet a szövetséges nagyhatalom 
világszerte forrásait ismerteti meg az olvasóval. 
A német birodalom közviszonyainak legalaposabb 
ismerője, Weltner Jakab, a kiváló iró szerencsés 
tollal rajzolja a fél világgal sikeresen harcoló Né- 
metbirodalom minden részletre kiierjeszkedő ké
pét. Az adatok tárházával rendelkező könyv va
lóságos lexikon, minden, szövetséges társunk iránt 
•érdeklődőnek kitűnő szolgálatokat lóg tenni. A 
könyv taralma: A régi Németország. A Némcibi- 
rodalom. Mezőgazdaság. Ipar. Kereskedelem és 
közlekedés. A politikai munkásmozgalom. A né
met szakszervezetek. A szövetkezeti mozgalom. 
Munkásvédelem. A munkásbiztosítás Politikai élet.

A hadsereg és a haditengerészet. Ára 80 fillér s 
lapunk kiadóhivatalában kapható.

— Milliók csatája. A mariiéi csata tudva
lévőén a francia harctér legemlékezetesebb ese- j 
ménye vo!t, mert itt sikerült Jofi'renak feltartóz- i 
Látni a Párishoz már közel álló német seregeket. 
Ennek a hatalmas csatának történetét eddig alig 
ismertük, míg végre most a Lándor Tivadar i 
szerkesztésében és az Athenaeum kiadásában meg- j 
jelenő A Nagy Háború 18. füzetében megtalál
hatjuk beható és részletes leírását. Az új füzet ára 
40 fillér s lapunk kiadóhivatalában kapható.

S te c k e n p fe rd -
lilio m te jsza p p a n

B e r g m a n n  I  Co .  c é g t ő l  T e t s c h e n  a  É lb e .
egyre nagyobb kedveltségnek és elterjedtségnek ör
vend szeplő ellen való elismert hatásánál fogva s a 
bőr és szépség gondozásában való felülmulhulatlan- 
ságáért. Ezernyi elismerőlevél! Sok legnagyobb ki
tüntetés! Bevásárlásnál óvatosság! Ügyeljen nyoma
tékosan a Steckenpferd védőjegyre és a cég helye 
nevére! Darabja 1 koronáért kapható gyógyszer- 

tárakban. drogériákban, illatszerüzlelekben stb. 
Hasonlóképcn kitűnő Bergmann Manóra liliomkrémje,
(80 fillér egy tubus). Kitűnő szer női kéz gondozására.

—- A Szerbiában levő hadifoglyoknak pós- 
tacsom agok küldhetők. A Szerbiában levő ma
gyar és osztrák hadifoglyok részére ezentúl küld
hetők öt kilogrammot meg nem haladó póstacso- 
magok is. A szállítási feltételekről a póslahivatalok- 
ban kifüggesztett hirdetmények nyújtanak bővebb 
felvilágosítást.

— Olcsó-e a gázfőzés? Sokan vannak, akik 
elismerik, hogy gázzal tisztán, kényelmesen és 
gyorsan lehet főzni, de még mindig kételkednek 
az olcsóságában. Nem lelesleges tehál, ha megem
lítjük, hogy a mull év folyamán több helyen meg
tartott nyilvános gázfőzés a következő eredmény
nyel já rt: egy, 12—15 személy számára elegendő 
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 gyügvi gyógy- és bor- 
viz. Kapható az egyedül elárusítónál, 
özv. Greguss Antalnónál.

NYILTTÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelő* a izeik.

Folyó évi május hó 2-én üzletünkben Fct- 
zer János m kir. szakaszvezető fővigyázó úr ellen, 
hivatalos eljárása közben általában használt sértő 
kifejezésekért ez utón is bocsánatot kérek.

Weisz Dezsöné.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

3651 1915. szv. szám.

Hirdetmény.
Selmec- és Bélabánya szabad királyi törvény

hatósági város adóhivatala ezennel f<- hívja a város

adófizető közönségét, hogy a folyó évi 111. negyedre 
esedékes adóját annál is inkább igyekezzék augusz
tus hó tö-ig befizetni, mert ellenkező esetben 
végrehajtással fogja beszedni.

Selmecbányán. 1915. évi július hó 20-án.

A városi ad ó h iv a ta l:

Pataki Ferenc Csányi Ottó
városi főszámvevő.

23,530/1915. B. M. eln. sz.

Körrendelet.
Húsfogyasztás korlátozása.

( Valamennyi törvényhatóságnak.)

Néhány hét múlva egy éve lesz, hogy ellen
ségeink háborúra kényszerítenek bennünket és 
hadseregünk dicsőséges fegyvertényei máig sem 
hozták meg számunkra a végleges döntést.

E hosszú idő alatt hadban álló több milliós 
hadseregünk élelmezése máris tetemesen csök
kentette az ország állatállományát.

Már pedig a beállott hiányt — a dolog ler- 
j mészeténél fogva — még békés időben is csak 

hosszabb idő után pótolhatja a céltudatos állal- 
! tenyésztés.

A kormánynak kötelessége tehát, hogy egy- 
; felől a háború még hátralevő idejére a hadsereg 
j és az illhonmaradoitak élelmezését, valamint a 
! gazdasági munka zavartalan folytatásához szük- 
j séges állati munkaerőt biztosítsa, másfelől gondos- 
| kodjék arról, hogy a rendkívüli mértékben le- 
í apadó állatállománynak helyrepótlására szükséges 

tenyészanyag a békés idők beálltával rendelke
zésre álljon. Mindez csak az állatállomány messze
menő kímélésével, vagyis a húsfogyasztás okszerű 
korlátozásával történhetik.

Ebből kiindulva a miniszteriun) — a törvény
hozástól kivételes intézkedésekre nyeri felhatal
mazása alapján kiadott — 2,357 1915. M. E. 
számú rendeletével eltiltotta a marhahúsnak, 
borjúhúsnak és sertéshúsnak a hét két napján 
(kedden és pénteken) való kimérését, illetőleg 
étkezöhelyeken való kiszolgáltatását.

Az állatállomány védelmét célzó ez az intéz
kedés nem jelenti azt, mintha az a közönséget 
valamely pótolhatatlan életszükséglet kielégíté
sétől fosztaná meg. Az orvosi tudomány ugyanis 
már régen megállapította, hogy a húsétel az 
emberi szervezet erejének fenntartása és fokozása 
szempontjából egyáltalában nem nélkülözhetetlen 
tápszer, sőt. ellenkezőleg, éppen a hússal való 
túlságos táplálkozás az. ami határozottan káros 
elváltozásokat idéz elő az emberi szervezetben. 
Már pedig hazánkban a bússal való táplálkozás 
egészben véve nagy lúltengésl mutat.

Ha tehát a zöldség- és főzelékfélék s a  gyü
mölcs, amelyekben, különösen nyáron, eléggé 
bővelkedünk, a húst könnyen nélkülözhető vé 
teszik: hazafias érzésünk feltétlenül megköveteli, 
hogy megszokott életmódunkon változtassunk, 
főleg amikor azzal egészségünknek is hasznára 
lehelünk.

A háború sok más irányban és mindannyi
unktól nagy áldozatokat követel, amelyeket a 
magyar társadalom eddig mindig páratlan haza
fias lelkesedéssel sietett minden téren meghozni. 
Ezek mellett igazán csekélységgé törpül a hússal 
való táplálkozás mérséklése, amely lényegében 
csak némi élelrendi kérdéssé zsugorodik, kihatá
sában ellenben kiszámíthatatlan hadviselési és 
közgazdasági eredményekkel jár.

Joggal remélhető tehát, hogy a közönség 
nemcsak a minisztérium rendeletében meghatá
rozott napokon fog tartózkodni a húsételtől, ha
nem önszántából is még nagyobb mértékben 
fogja csökkenteni a húsfogyasztást. Ez önkéntes 
önmeglartőzlalássai maga is nagy mértékben elő
segítheti. hogy a minisztériumnak az állatállomány 
védelmére irányuló törekvése minél üdvösebb 
eredményre vezessen.

-Elsősorban a törvényhatóságokra vár az a 
feladat, hogy a húsfo.yasztás korlátozásának esz* 
méjél minél szélesebb körben népszerűsítsék.

A törvényhatóságoknak módjukban áll. hogy 
a közönséggel közt elei Ion érintkezésben álló tiszt
viselők útján erős közmeggyőződéssé érleljék, 
hogy a húsfogyasztás mérséklésével az állam 
minden polgára elsősorban hazafias áldozatot hoz,
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másodsorban pedig saját egészségének tesz szol
gálatot.

Meggyőződésein, hogy a törvényhatóságok, 
amelyek ezekben a nehéz időkben — ősi hagyo
mányaikhoz híven a társadalom erős oszlopai
nak bizonyullak, lelkes szószólóik lesznek a hús- 
fogyasztás korlátozásához fűződő nagyfontosságú 
hadügyi, közgazdasági és közegészségügyi érde
keknek és hogy működésük ezen a téren is olyan 
eredményt fog felmutatni, amely méltán erősbili 
az irántuk való osztatlan elismerést.

Bizalommal számitok a törvényhatósági, 
városi és községi alkalmazottak közreműködésére 
is. A háborúval kapcsolatos feladatok megoldása 
körül eddig tapasztalt odaadó buzgalmuk ennek 
a fontos ügynek és nagy szolgálatára lehel.

Budapesten, 1015. évi július hó 10-én.
Sándor János s. k.

-ti9S2. sz. Kereskedelemügyi ni. kir. miniszter.

Hirdetmény.
Tábori árúmintaforg-alom újrafelvétele.

Folyó évi július hó 22-től kezdve a táborba j 
árúmintaküldemények ismét küldhetők, de egyelőre 
kizárólag csak a következő tábori postákhoz:

,9., 10. II.. 14. 16., 34., 39., 45., 46., 51..
53.. 55., 61.. 69.. 76., 78., 81., 85., 88.. 91.. 93.,
95.. 99., 106.. 109., 113., 119.. 129., 136., 145.,
149, 151.. 168.. 169., 17<>, 176., 186., 187., 188.,
189.. íyi., 215.. 216., 217.. 218.. 219., 220., 251.
254.. 300., 301., 302., 303.. 304 . 305, 306., 307..
308.. 309., 310 . 311 . 312.. 313.. 314.. 315., 316.,
317.. 318. 319., 320., 321., 322., 323.. 324., 325.,
326.. 600., 601.. 602., 603., 604, 605.. 606, 607.,
608, 609., 610.. 611.. 612 . 613., 614.. 615., 630..
Sarajevo.

A m. kir. póstahivalalok szigorúan utasítva 
vannak, hogy csak oly tábori árúminlaküldemé- 
nyekel vegyenek fel. melyeknek csomagolása a í 
hosszú és viszontagságos szállításnak megfelel, | 
mert annak oka, hogy a tábori árúminlakülde- 
mények tanulnia sokszor rendeltetését el nem 
éri, főleg az árúmintaküldemények hiányos és I 
gyenge csomagolásában rejlik, minek következte- i 
ben a tartalom a burkolaiból részben, vagy egé
szen kiesik, illetőleg a burkolat a címadatokkal 
együtt elrongyolóthk.

A csomagoláshoz mindenkor erős vászon, 
vászonpapír, fa- vagy tartós kartondoboz haszná
landó és az árúmintaküldeménv zsineggel több
szörösen jól átkötendő. A zsineg végeit nem cso
korra. hanem göbre kell kölni hogy a szállítás 
közben magától fel ne oldódhassák.

Folyadékot, olajat és könnyen olvadó zsír- 
nemüeket tartalmazó üvegek csomagolására kizá
rólag csak fa- vagy fémtartályok és dobozok hasz
nálhatók. Ezek helyeit hullámosán recézett 2 —3- 
szoros ruganyos papírbéléssel ellátott papírdobo
zok használata, az előírt kellős burkolat vala
melyikének pótlására, ami a rendes póstai forga
lomban meg van engedve, a tábori póstákhoz 
címzett árúminláknál ki van zárva.

Romló tárgyat vagy élelmiszert tábori árú- 
minlaküldeményekbe elhelyezni nem szabad, mert 
a meleg időjárás mellett és a viszontagságos, 
hosszú szállítás alatt feltétlenül mogromlanék.

A m. kir. póstahivalalok ennélfogva utasítva 
vannak, hogy a tábori árúminlaküldeményeket 
felvétel, illetőleg továbbítás előtt vizsgálják meg, 
vájjon nem tartalmaznak-e romló dolgot. Igenlő 
esetben a küldeményt a póslai szállításból feltét
lenül kizárni és a feladónak visszaadni kötelesek.

Budapest, 1915. évi július hó 17-én.

24570,1915. eln. sz. M. kir. belügyminiszter.

Körrendelet.
A délnyugati haderők hadlápfőparancsnok- 

ságának rendelkezése szerint a liume-krajnai határ 
mentén osztrák területen haladó klana-kukulja- 
nowoi tábori csendőrkordon folytatásaként Jelenje, 
Cavle, Cernik, Skrljevo, illetőleg Bakar-Baccari 
állomáson és Jelovka községeken át Bakar-Buccari 
város déli határáig lerjedőleg ugyancsak tábori 
csendőrkordon állíttatott fel. E tábori csendőr
kordon. valamint Fiume város Krajnával és Horvát
országgal közös határvonalának bármely pontját 
polgári egyének gyalog, vagy bármely közlekedési

eszköz igénybevétele mellett csakis szabályszerű 
úliigazolvánnyal léphetik át. Az úti igazol vány okát 
Fiume felöl átlépők részére a fiumei katonai 
állomásparancsnokság, Fiuinóbc törekvők fészere 
pedig a zagrebi, ogulini, senji, asslingi, laibachi, 
rudofswerti vagy St. l'eter an karsti katonai 
parancsnokságok az alább felsorolt igazoló ok
mányok alapján állítják ki. I. A magyar kir. 
minisztérium az 1915. évi január 16 án 28o. M.
E. sz. a. kiadott rendelőin szerint kiállított és 
arcképpel ellátott útlevél, melyet az illetékes első
fokú rendőrhatóság, Fiúméban a határrendőrség, 
azzal a záradékkal egészített ki, hogy: »Érvényes 
a délnyugati hadlerülelre is.« 2. Az állami, ud
vari, közigazgatási, államvasúti és magánvasúli 
tényleges szolgálatban lévő (nem nyugdíjas) alkal
mazottak és hozzátartozóiknak arcképes igazol
ványai. 3. A lakóhelyre nézve illetékes elsőfokú 
rendőrhatóság által a 13081/1915. eln. számú 
15. M. rendelettel közölt minta szerint kiállított | 
• Személyazonossági és megbízhatósági bizonyít
vány*. A kérdéses úliígazolványokat, a most emlí
tett igazoló okmányok alapján, a felsorolt katonai 
parancsnokságok, belátásuk szerinti időtartamra 
korlátozva, a szükséghez képest a visszautazásra 
is szóló érvénnyel díjmentesen állítják ki. A fent 
megjelölt tábori csendőrkordonon belül lebonyo
lódó helyiforgalomban, vagyis a tengerparton egy
felől Bakar-Buccari és Fiume, másfelől Fiume és 
az isztriai lengermellék és a hozzátartozó szigetek 
közötti forgalomban ilyen igazolványok nem kíván
tainak. Erre a célra elegendő Fiume városában 
a fiumei halárrendörség által kiállított és a ka
tonai térparancsnokság állal lállamozolt személy
azonossági és megbízhatósági bizonyítvány. Ily 
(I. az 1.. 3. pontot) személyazonossági bizonyítvány 
a kordon mindkét oldalán, a közveletlen közelben 
fekvő helységek között a mindennapi helyi határ- 
forgalomban való átkelésre is jogosít. E személy
azonossági és megbízhatósági bizonyítvánnyal tel
jesen egyenlő érvényűek az 1 és 2. alatt említeti 
igazoló okmányok. Aki a forgalom korlátozására 
a vonatkozó fenti rendelkezéseket megszegi, vagy 
az igazolvánnyal vagy az annak alapjául szolgáló i 
okmányokkal, illetőleg a személyazonossági és | 
megbízhatósági bizonyít\ánnval visszaél, ameny- j 
nyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés 1 
alá nem esik, kihágást követ el és 15 napig ter
jedhető elzárással és 200 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő. E kihágási ügyekben j 
a közigazgatási hatóság, mint rendőri büntető
bíróság, a Ératlapesi államrendőrség működési le- j 
rületen az államrendőrség, harmadfokon a belügy
miniszter jár el. A halárrendőrség hatósági terű- : 
létén elkövetett kihágás esetén az elsőfokú rend- 1 
őri büntetőbíráskodást a határszéli rendőrkapitány , 
gyakorolja. Jelen rendelkezésem azonnal élet belép. 
Erről a 18618 1915. sz, a. kelt rendelelemre uta- í 
lássál ludomásvélel, rendelkezésemnek megfelelő ; 
közhírré tétele és további intézkedés végeit (‘zennel l 
értesítem.

Budapest, 1915. július 14-én.
A miniszter helyeit: 

Perényi s. k.
államtitkár.

H I R D E T É S E K .
A z A lsó -u tcá b a n  ( K is v á s á r t é r  
65. s z .)  levő  R o se n fe ld -fé le  ve n 
déglőben a lk a lm i v é te lb ő l s z á r 
m azó  finom  b o ro k  k a p h a tó k  s

Ménesmagyarádi sziklásrizling
p ecsen yebor.

M T  L i t e r j e  1 * 1 0  K .  TS®

Négyszobás utcai lakás az 
emeleten, továbbá két udvari 
lakás kiadó az Ó - p o s t á n .

959.—1915/Isz. A S elm ecbányái kn*. já rá s b író s á g  

Hirdetmény.
A Selmecbányái kir. járásbíróság közhírré 

i teszi, hogy az állítólag elvesztett következő oki
rat Selmeci Takarékpénztár r. I. Selmecbányái 
bej. cég álfal 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 üzv. 
Beírások Jánosné szül. Sclunidal Mária Selmec
bányái lakos kérelmére folyamaiba tette.

Ennélfogva az említeti okirat birtokosát fel
hívja, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti 
Közlönyben történt harmadszori beiktatását kö
vető naptól számítolt egy év alatt az okiratot a 
bíróságnál mulassa be, mert ellenkező esetben a 
bíróság azt, a jelzett határidő letelte után, a 
folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyil
vánítani.

Selmecbányái), 1915. július 6.

Sztrehárszky s. k.,
kir. járásbíró.

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni • szőri ajánl

ják a
K A I S E R
m e ll -k a r a m e llá it  a h a t o m  fe nyő ve l.
Millió ember használja a

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

elkerülése ellen. 
6100  közj. hitel, orvosi és 
magánosok bizonyít ványai 
a biztos eredményt igazol
ják. Igen egészséges és jóízű 
bonbonok. Csomagban 20 
és 40 fill. Dobozban 60 fi!I. 
Kapható: Márkus M. cuk
rászdájában. Mikovónyt 
Á. és Margótsy J. örö- 
kösti gyógytáraiban S e l 
m e c b á n y á n . WalkoJ 
K. és Szentlstványi 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 á zh o z  
s z á l l ít v a  16 K.

W e i s z  A d o l f  Tópatak.
Megrendülhető 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

OcsovszKy-utca 256. sz.
Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1915.


