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D R. P A U L O V I C S  IS T V A jv l

A magunk 
erejéből.

Gigászi küzdelmünket, melyet ellensé
geinknek szinte beláthatatlan sorával vívunk, 
lélekzetvisszafojtva figyeli az egész világ. 
S meg azokból is ki-kitor a csodálkozás, 
akik, egy vagy más, jól vagy rosszul fel
fogott érdekük nyomása alatt, nem éreznek 
rokonszenvet irántunk. Ennek a csodálko
zásnak azonban, alapjában véve, semmi 
helye sincsen. Sikereink hiteles magyará
zatát adja először az a tagadhatatlan tény, 
hogy igaz ügyért küzdünk, másodszor, 
hogy ügyünk igazságának a tudata a harc
téren, valamint a háború pénzügyi fölté
teleinek az ellátásában végsőkig tüzeli 
összes energiánkat. Nem spekulálunk sem 
a mások szuronyaira, sem a mások zsebére. 
A magunk erejére támaszkodunk csupán s 
ennek a csalhatatlan biztosságán meg kell 
törnie mindannak, ami emberi furfangon és 
alantas cselszövésen épült fel.

M E C J E L E N  MIN DEN VASÁRNA P.

Ennek a csalhatatlan biztosságnak 
újabb, tüneményes dokumentuma a harma
dik nemet hadikölcsön eredménye, az a 
tizenkét milliárdot meghaladó jegyzés, me
lyet a német nép, igaz ügyének védelmére, 
lelkesedéssel ajánlott fel s amellyel újra és 
kegyetlenül rácáfolt ellenségeinknek kime
rülésünkhöz fűzött összes reményeire.

Elszigeteltek, az egész világtól elzártak 
bennünket, azzal a számítással, hogy ki
szárítják a táplálóerőt belőlünk s kiéhez
tetve, kényük és kedvük előtt tehetetlen 
megadással omlunk majd össze. Mivé és 
hová rongyolódott ez a minden emberi go
noszságot megszégyenítő, pokoli ötlet!? 
Tizennégy hónapja tart a földnek ez a leg- 
rettenetesebb erőpróbája s ebből a tenger 
időből nem olvashatnak ránk ellenségeink 
egyetlen pillanatot sem, melyben erőt vett 
volna rajtunk a gyengeség, a kishitűség 
vagy a szükség. Elszigeteltségünket sike
rült ugyan kimesterkedniök, vesztükre azon
ban, mert ezzel a magunk erejét, melyben 
egyedül bizakodhattunk, olyan teljesítmé
nyekre ösztönözték s tették képessé, amelv-

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelo

Joerges Á gost özvegye és fia
céghez intézendók.

hova uz összes pénzklildemények is küldendők.

nők a meglepetései alkalomról-alkalomra 
őket sodorták tehetetlen dühbe.

A gyilkos vermet a mi számunkra 
eszelték ki, ásták meg, de — a Gondvise
lésnek és a magunk erejének a jóvoltából — 
máris ők vergődnek benne. Mert míg mi, 
elszigeteltségünk tudatában, kiapadhatni kí
noknak bizonyult erőforrásainkat teljes áldo
zatra készséggel és a legteljesebb sikerrel 
vittük sorompóba, addig ők már régtől fogva 
ott tartanak, hogy sorsuk tisztán csak a 
semlegesektől kunyorált muníción, kölesö
nökön és fegyveres támogatáson múlik. A 
porhintés sem tarthat azonban a világ vé
géig. Már nyílik a semlegeseknek is a 
szemük, a kapuik pedig majd rendre, 
egymásután csukódnak be a tehetetlenek 
előtt, akik a maguk bebizonyosodott erőt
lenségét már csak a mások pénzével és 
vérével tudnák új életre galvanizálni.

Az új német hadikölcsön káprázatos 
eredményének a hatásától ebben a tekin
tetben is sokat várhatunk. l)e hogy minél 
többet el is érhessünk, ahhoz feltétlenül 
szükséges, hogy a német nép páratlan áldó-

Corázom egyszer sitlyos rabbiliucseni, 
felszabadítom  újra szárnyaim 
S  ha ott korongok, fenn, a végtelenben, 
K a minden földi búmat elfeledtem;
Ka újra él, csapong a büszke lelkem, 
Gkkor lesznek csak színes álmaim.
S  akkor, csak akkor, akkor jöjj élőmbe, 
Ott várok rád az álmok trónusán,
Amerre jössz, utadra szertehintve 
Cl föld méhének minden éke, kincse; 
Pompázó rózsák, liliomok feliére 
fa liad , virágzik lábaid nyomán.
S  ozttstsugárból szép aranyhaladra 
CIhhor fonok csak mirtuszkoszorút,
3zzó lelkimből lávaként kiforrva, 
ükkor fakad csal? ajkam büszke dalra, 
Amely magát a mennyet ostromolja,
Kogy eloszlasson minden bajt, borút.
Az lesz a d a l! . . . A lélek újraéled, 
Kifogyhatatlan lesz a mámora,
£  dal löszön a halhatatlan élet,
£ z  lesz a dal, a cél, mit el nem érek. 
meddő küzdelmek, vágyak, szenvedések, 
Cepcrgő könnyek végső alkonya . . .
. . .  S  tudom, tudom, nem érem el s o h a ! . . .

Thomée József.

Jvtarilla.
A csaták mezején nemcsak vórrózsák nyílnak, 

hanem szerelmek is fakadnak, mély. igaz sze
relmek, melyeket aztán az élet vagy továbbsző 
vagy a maga fenséges realitásában fejezi he pár 
nap, pár óra vagy pár perc alatt.

Marilla szőkehajú, ké k szei níi lengyel leány 
volt. Haja sűrű fürtökben omlott vállára; nagy, 
bánatos szeme méla szomorúságról mesélt. Rava- 
ruska egyik, fehérre meszelt házában lakott beteg 
édesanyjával. Mikor híre futott, hogy az orosz és 

1 a magyar sereg Ravaruska környékén ütközik 
össze, a lakosság közt rettenetes pánik keletkezett 
és mindenki menekült. Marilla, liogy beteg édes
anyját elszállíthassa, kocsit keresett. Sírt, kö- 
nyörgölt, megalázkodott, hiába volt minden. Az 
emberek saját magukkal voltak elfoglalva, kinek 
a szíve esett volna meg a zokogó leányon és a 
beteg anyán. Marilla visszatért a lakására és 
könnyek közölt panaszolta el anyjának, hogy 
nem kapott kocsit. Az anya elgondolkozott, majd 
hirtelen kiegyenesedett:

Akkor menj magad, Marilla, én itt ma
radok, én öreg vagyok, engem nem bántanak az 

■ oroszok, de te fiatal vagy. te szép vagy, neked 
J menned kell* Menj, menj, leányom!

Marilla elutasító mozdulatot telt.
— Itt maradok!
Az anya kérlelni kezdte.
-  11a kell, meghalok, de el nem hagylak, 

anyám.
A hideg anya és a fiatal leány egymásra 

borult és a patakzó könnyek vastag, széles baráz
dákban folytak végig az öregasszony és az iljú 
leány arcán.

A városka csendes volt. népleien utcáin 
csak i11—olt lézengett egy-egy éhes komondor. 
Semmi hír, semmi zaj, mintha elvonullak volna 
a vészes fellegek.

Egy éjszaka, mikor Marilla már fáradtan 
pihent ágyában, vad lármára ébredt. Kozákok 
jöttek a városba. Marilla édesanyjára nézett, az 
anyja mélyen aludt. Marilla félő remegéssel hú
zódott párnái közé. visszafojtott lélekkellel hall
gatta a zajt és imádkozott.

Valaki megzörgette az ablakot . . Az imád
ság elhalt Marilla ajkán, felugrott, gyorsan ma
gára kapta ruháját. A zürgetés folyton i röshüdöll. és 
egy hang erélyesen követelte, hogy nyissanak ajtót.

Marilla édesanyja ágyához lépett. Az anya 
felnyitotta szemét s amint meghallotta a lármát, 
felsikoltott, a szivéhez kapott és élettelenül ha
nyatlott vissza.

Az ajtón belódult kozákok édesanyja I  siéről 
tépték le Marillát, vad, részeg üvöltéssel hurcolták 
ki az utcára s összekötözték.
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zutra készségén, mint eddig: tettük, ezentúl 
se esu P*» szóval, hanem megint és újra 
tettel, a magunk erejének és áldozatra kész- 
»égének a végsókig való megfeszítésével is 
lelkesedjünk. Maholnap sora kerül nálunk 
is az új hadikolesön kibocsátásénak. Ennek 
a nemzetnek apraja-nagyja, szegénye és 
gazdagja egyaránt legyen rajta, hogy a 
magunk erejének a hírnevén, melyet ma 
respektussal emlegetnek széles e világon, ; 
ezzel az elkövetkező alkalommal se essék 
a legparányibb csorba sem.

H a t ó  és műveltség.
A magyarság a keresztyén műveltség

ben nem az ismeretszerzés lehetőségét, a 
tudás kincseinek óriás garmadává halmo- | 
zását, nem az anyagi boldogulást szerette 
meg. hanem erkölcsi tartalmát, amelyből 
faji géniusza állandó erőt merített és amely, 
lelkiéletének a fáján, esodásabbnál csodásabb 
tulajdonságokat hajtott.

A mai világháború kezdetén fel-fel
hangzott. hogy a hadviselő felek melyik 
táborában küzdenek voltaképen a művelt
ségért Kiváltkép az angol kormány és 
állampénzen hizlalt írója, Rudyard Kipling 
hirdette, hogy Anglia a német „hím hordák“ 
ellen visel háborút a műveltség érdekében. 
De lehet-e ott igazi műveltségről szó, ahol 
a hatalom helyettesíti a jogot, ahol nemcsak 
bocsánatra, hanem, ha az érdek úgy kívánja, 
elismerésre is számíthat az orgyilok; ahol 
a tudomány és világműveltség munkásainak 
testvéri láncát megbontja a bábot ús gyűlölet 
s a fékéből szabadult indulat tüzes ilszköt 
vet olyan fedelekre is, amelyek eddig az 
emberközösség érzésének sérthetetlen oltalma 
alatt állottak; ahol a tudás, a munka, a hit,

libben a pillanatban vágtató lovak dobogása 
hallatszott. A magyar huszárok, mint a villáin, 
csaplak a részeg kozákokra s mielőtt lóra kap
hattak volna, a kardok már olt suhogtak a fejük 
fölült.

Marilla meg volt mentve. Fásultan, értel
metlenül bámult maga elé. nem látott semmit, 
nem érezte fehér karjain a kötelék sajgó szorítását, 
csak akkor eszmélt merengő kábullságából, mikor 
a huszárkapitány eléje lépett, összecsapta pengő 
sarkantyúját, kedves bókkal üdvözölte s leoldolta 
kezéről a köteléket.

Ránézett a kapitányra, szótlanul nyújtotta 
a kezét, a szeme megtelt könnyel és a bizalmatlan
ság legkisebb jele nélkül intett, hogy kövesse. A 
kapitány Marilla után belépett a szobába. Csak 
most látta Marilla csodás szépségét. Marilla az 
ágyra mutatott, melyen édesanyja holtteste feküdt, 
aztán ráborult és sírt keservesen.

A kapitány szótlan meghatottsággal nézte a 
jelenetet.

A leány kis idő múlva elcsendesedett, ineg- 
törölte szemét s mintha hirtelen megszűnt volna 
a fájdalma, a kapitány felé fordult s elmondta 
neki a történteket.

A kapitányt nagyon meghatotta a leány 
sorsa. Marilla észrevette ezt s mikor megköszönte 
részvétét, kezét hosszan a kapitány kezében hagyta.

minden — a könyörtelen önzés szolgálatiban 
áll? Az igazi műveltségtől elválaszthatatlan 
a szeretet, az áldozat, uiások jogának az 
elismerése. Lehet-6 igazi vallásosság ott, 
ahol a Biblia betűjének terjesztésével össze
fér a Biblia szellemének napról-iinpra való 
szemérmetlen megtagadása? Lehet-e az igazi 
műveltség hazája Franciaország, ahol n 
bosszúvágy a nemzeti élet egyetlen hajtó
ereje ? Lehet-e igazi műveltség Oroszor
szágban, ahol a cári hatalommal szemben 
minden alattvaló csak eszköz, ingóság; aliol 
az antokratizmns olyan hatalmas, hogy a 
mellé adott duma nem egyéb, mint valami 
cotillonjelvény a cár-pápa vállán? Es a 
gyalázatoson pertől (Maszorszóg képviselhet- 
e olyan műveltséget, melynek ethikai tar
talma volna?

Az igazi műveltség jellemző vonásait 
a németségben találjuk meg. Más népeknek 
is vannak s ezekben a szomorú időkben 
sem némultak el nagy szellemeik, akik úgy 
virrasztanak ősi kultúrális hagyományaik 
mellett, mint éjnek-éjszakáján hamvadozó 
pásztortűz mellett. De népük, amelynek 
prótetálnának, nem hallgat rájuk, sőt a vak 
tömegérzés a halálos átok köveit dobálja 
fejükre. A német nép minden ízét áthatotta 
a világtörténelmi küldetés gondolata, melyért 
életét, vagyonát is kész feláldozni. Klasszikus 
népe a kötelességnek s ez a tulajdonsága 
világít bele lelkének mélységeibe. Tud 
dolgozni érdek nélkül, pusztán a munka 
odaadó szeretetéből s e dolgozásban belső 
értékének a gazdagodását látja és érzi. Ez 
a tulajdonsága érteti meg mély vallásos
ságát, mely nem lelketlen formákban nyil
vánul, hanem az Isten iránt való föltétien 
odaadás érzésében. Ha áldozatot hoz, tulaj
donképen csak azt adja oda, ami különben 
is az Istené, a hazáé, azé az életeszményé,

A kapitány megcsókolta a leány síma kezét . .
A huszárok pár napig Ravaruskában ta

nyáztak. A kapitány, hacsak a dolga megengedte, 
minden idejét Marillával töltötte, akit a gyász, a 
bánat még szebbé varázsolt, mint volt.

A kapitány szivébe, anélkül, hogy észrevette 
volna, bevésődön Marilla képe. Marilla eleinte 
csak hálát érzett daliás megmenlője iránt, de a 
hála hamarosan mélységes szerelemmé fejlődött.

Ismét kozákok jöttek a városka felé. A hu
szárokat alarmozlák.

Marilla, mikor látta ezt, reszketni kezdett s 
mikor a kapitány búcsúzott tőle, sírva lakadt. A 
kapitány megdöbbeni, ránézett Marillára. Marilla 
nagy szeme csillogott, sokáig néztek egymásra, 
majd hirtelen összeborultak és egy hosszú, forró 
csókban eggyé vált a lelkűk . . .

A kapitány lülyörészve pattant lovára és a 
százada élén elvállalóit. Marilla bement a .szo
bába, térdre roskadt a feszület előtt és imádkozott 
sokáig.

Imádsága közben kopogtatlak az ajtón. Ma
rilla az ajtóhoz ugroll. Két huszár lépett a szo
bába, vállukon hozták a kapitányt. Homloka erősen 
vérzett s amint meglátta Marillát, mosolyogva 
tárta feléje a karját és szakadozottan suttogta:

— Visszajöttem hozzád, karjaidban akarok 
meghalni, Marillám'

melyet egy felsőbb hatalom és gondos, 
fáradhatatlan nevelés a leikébe vésett. ( 'sodó* 
fegyelmezettsége nem a külső szoktatás és 
a vasszigorúság eredménye. Ezt a nemzetet 
az a gondolat és eél fegyelmezi, amelyért 
küzd, amelyet életeseményül választott s 
amelynek önként aláveti magát. Ez a eél 
nem elmemunkával létrehozott fogalom, 
melynek az élethez semmi köze, hanem élő 
valóság, mondhatnék: személyiség, akinek 
hangját hallja, akivel beszél, aki jelen van 
agya és izma minden munkájában. Német
ország a világosság országa, ahol minden 
zugba, minden árva szögletbe besüthet a 
tudás napja. Németországnak nincsen 
maga gondolkodói számára Szibériája, ellen
kezőleg: minden fölfedezést, eredményt, ú; 
gondolatot, mely német elméből, munkáin 
és energiából született, testvéri öröm, diád 
érzése fogad s azonnal nyomozzák, miké-: 
volna értékesíthető a nemzeti egyéniség, 
nemzeti ideál, a nemzeti jövő s ennek lépcső 
fokain át az emberiség közhasznára. Ep 
olyan joggal mondhatjuk Németországot . 
szeretet országának, mert a nemzet minden 
tagja érzi a nemzeti közösség gyámolító 
fenntartó erejét. Míg a francia és az angol, 
a jog föltétien kultuszának ösvényén haladva, 
eljutott a korlátlan érvényesülés, a hátúi 
tálán önzés tanáig, melyet mások életjava 
s erkölcsi fék egyáltalán nem mérsékel. < 
németséget a kötelesség tisztelete megtan 
tóttá az embertárs megbecsülésére, másuk 
jogának elismerésére.

Már maga az a jelenség, hogy a ni f 
nemzet e háborút, melyet irigység és i, 
talmi féltékenység kényszerített rá, mii í 
isteni parancsot végzi, azt mondja, hogy a 
isteni küldetés tudata tiszta, éber és ha 
rozott benne. A néplélek hatalmas képvisel' 
Nagy Vilmos császár, aki, m integy újk• .

Marilla elfojtotta az ajkáról kitörni kés . 
sikoltást, az ágyába fektette a kapitányi, ciróga 
csókolta, érthetetlen szavakat rebegell neki. <■ 
kapitány már nem hallotta . . . kiszenvedet!.

Marilla nem hallotta az utcáról becs 
lármái, nem hallotta a vágtató lovak dobogé 
csak daliás kedveséi nézte, csak neki suttog, 
úgy látta, mintha mosolygott volna.

Csak akkor eszmélt fel, mikor két di 
kéz megragadta a vállát. Hátranézett. Kél vigv 
kozák állt mögötte. Szép arca eltorzult a dii 
Kirántotta a kapitány revolverét s ráriv.i 
kozákokra:

— Gyilkosok, haramiák! Megöltétek 
anyám, megöltétek a szerelmem! 8 miéi.' 
kozákok megakadályozhatták volna, elsütött 
revolvert.

Az egyik kozák holtan bukott a földi 
másik Marillára rontott. Marillának csak ,u 
érkezése volt, hogy szívére szoríthatta a remi 
megnyomta ravaszát, hatalmas durranás rés. 
tette meg a levegőt és Marilla odaesett a kap 
keblére. mint a lehulló szirom . . . élettelen

Nyáry Anti
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epikus hős, nz isteni akaratba ős erőbe 
vetett hittel áll ;i tornyosuld habok fűlött. 
Nem uralkodója, hadvezéreü népének, sokkal 
több ennél: nevelője, költője és prófétája, 
akit hite, ereje, ImziiKsájigytílilletu, erkölcsi 
nagysága a kor élére emelt. Minden ide- 
áli/.inns őfelé tekint, mint égő napja felé, 
minden alacsonyaiig reszket tőle, mint bün
tető pallosától.

Háború és tudomány.
A háború mélyen behatolt az egész világ 

kullúrélelóbo. Olyan fájdalmas megszakítása ez a 
dolgok menetének, mely előre- és hálralckinlésre 
indít. A világháború komoly-keserű ideje a lelkiis- 
morolvizsgálásoknak, ítéletnapja a kullúrértékek és 
a kúllúrberendezések vizsgálatának. Elmélkedünk 
egy volt kultúra romjain és sírjain, a népek nagy
ságának alapfeltételein és a népek pusztulásának 
utjain, Ebből az elmélkedésből támad bennünk 
az az akarat, hogy a jövőben mindent megteszünk, 
hogy az embert naggyá és erőssé legyük s mindent 
kerülünk, ami a nagyságát és erejét veszélyezteti. 
Akarat támad bennünk olyan átalakítások és 
újítások keresztülvitelére, amelyek a rombolás 
ösztönszerű erőiből áldásos forrásokká válnak.

Az újabb tudományok bizonyos oldalairól és 
működéséről csak a legnagyobb elismeréssel lehet 
beszélni. A természettudományok terén az utóbbi 
évszázadban óriási haladás [történt. Lassan bal
lagtak száz évvel ezelőtt a póstakocsik s a 
vilorláshajók a tenger minden veszedelmének ki 
voltak téve. Ma számtalan vasút szeli át a he- 
gyekel-völgyeket s 50—1(H) kilométeres utakat 
tesznek meg óránk int a vasszörnyetegek; a ten
geren felséges nyugalommal haladnak az 50 ezer 
tonnás hajók, valóságos úszóvárosok, színházzal, 
zenekarral, tánctermekkel, újságokkal, mit sem 
törőd ve vésszel - v i ha r ra 1.

Mily tökéletesek és speciálisak ma a kezelési 
módszerek az újabb betegházakban a száz évvel 
ezelőttiekhez képest! Röntgen-sugarak, bacillus- 
vizsgálódáson alapuló gyógyítószérumok bonyolult 
operációk, a fertőzőveszedelmek korlátozása slb. 
Minden téren óriási haladás.

A valódi tudomány azonban nemcsak a 
természetes és a lelkiélet létezésével törődik. 
Keresi, kutatja okait, törvényeit, összefüggéseit. 
Az igazi tudomány a honnan, hová, miért kér
dések nézőpontjából indul ki. Honnan való az 
ember s az emberi élet, mire való a földi nyomo
rúság és fájdalom? Honnan ered az élet, melyet 
finomítani, díszíteni akarunk? Felsőbb vezetés 
nélkül mit használ az ismeret és technikai tudás? 
Mit használ az irodalom, művészet, ha az ember 
és embertárs, a jó és rossz, a bűn és bűnhődés, 
a törvény és büntetés, a bűn és kegyelem, az 
egyház és Krisztus problémáit csak egyoldalúan 
fejtjük meg? Mit használ a történeti tudás, ha 
nem közvetít ítélőképességet? Hogyan örülhetnénk 
a természet uralmának, ha nem tudjuk, hogy csak 
ideig-óráig tarló névtelen valami-e, mely hirtelen 
megíoszthat bennünket a hatalomtól, vagy Isten 
alkolása-c, amelyben Istennel való egyesülésre 
hivatott isteni alkotások élnek ? Nem érezzük-e, 
amit Tolsztoj érzett, hogy: »Ameddig nem tud
tam, hogy miért, nem tehettem semmit, nem 
tudtam élni. Azt mondják, nem tudjuk felfogni az 
élet értelmét. Ne gondolkodjál, hanem élj! Nem 
lehetem, mivel m ár sokáig lettem: nem zárhatom 
<‘l szememet a halál és a természet elöl, mely 
tovasiklik és a halálhoz vezet.*

S eljött a világháború — rombolásaival, de 
egyúttal földerítéseivel és kinyilatkoztatásaival.
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Kimúltak nézetek, löprenkedésok s örökigazságok 
és értékek kerüllek napfényre. Megint tért hó
dított a jó és rossz, a bűn és bűnhődés, a földi- 
elet es örökkévalóság, az Isten és Krisztus fogalma. 
Amit tudományunk technikai téren nyújtott, mind 

: harcosaink javára fordítottuk, lelkikérdésekben 
azonban nem fordultunk skeplikus tanárvélemé
nyekhez. Az élei komolyság és a halálveszedelem 
a világ fel fogás magasabb fokára vitte a gondolkozó 
emberi, vissza az atyák krédójához. A világháború 
megújította, nagyszabásúvá lelte tudási ösztönünket 
s hisszük, hogy a tanulságai minden logikánál és 
tudási anyagnál nagyobb és jobb hatással lesznek 
jövendő életünkre. Az a Int, és az a kultúra, 
amelyen a keresztyén őskor és középkor nagy
sága, ereje alapult; amelyre az újkor minden szép 

| és jó vonása visszavezethető; amely a világháború 
veszedelmében mint háborús erő és árvák vigasz
talása, mint az igazságra vágyók reménysége és 
a bűnösök félelme, erősebben él, mint bármikor: 

i ez a Int, ez a kuliura az újkori tudományt is újra 
naggyá fogja lenni.

A koreszlyénség adta meg hajdanában a 
fáradtságos munkához való türelmet a kutatónak. 
Dubovs-Reymond is elismerte, hogy a keresztyén 
vallás nagy komolysága adta meg az emberiségnek 
azt a mélyreható vonását, mely a fáradalmas 
kutató munkára ügyesebbé telte, mint a pogány
ság könnyelmű életkedve. A kereszlyénség fogja 
a kutatónak a messzeségbe való látási, az eiit- 
huziazmust, a nagy hagyományokkal való kap
csolatot s ennek a novelőhalásál megadni.

Jd I J* E K.
Színház.

Komoly időket élünk. Az egész nemzet lelke olt 
csüng határainkon és a rajtuk túl lolvó nagy 
küzdelmeken, amelyek hazánk létéről, nagysá
gáról és boldogságáról vannak hivatva dön
teni. Nincs magyar-család, melynek valamely 
hozzátartozója életéért ne kellene aggódnia 
és fájdalom, van nagyon sok olyan is, amely
nek a haza védelmében clhúnyt kedvesét kell 
megsíratnia.

Knnek a komoly időnek hatása meglátszik társa
dalmi életünkön is. De azért hiba volna, ha 
csüggedtség, lehangoltság, közönyösség venne 
rajiunk erőt, ha valaki megütköznék azon, 
hogy a színészek e komoly és nehéz időkben 
is igényt tartanak érdeklődésünkre és párt 
fogásunkra. Mert a művészet kultusza az, 
mely a legméltóbb kísérője, buzdítója az em
bernek az élet komoly óráiban, nagy elhatá
rozásaiban. A legtisztább és legnemesebb lelki- 
gyönvörűségck egyike, mely belenyúl az 
emberi lélek mélységeibe és erőt nyújt arra, 
hogy uralkodjunk magunkon s így emberi 
kötelességeink teljesítésére, a nagy dolgok és 
cselekedetek megértésére is fogékonyabbakká 
lesz bennünket. A németek legelőkelőbb írói 
ezért szüntelenül arra buzdítják honfitársaikat, 
hogy tartsák fenn a normális irodalmi és 
művészi életei, vegyék pártfogásukba a szín
házat, mert a teljes közönyösség csak ártal
mára lehel a nemzetnek s a minden nemes 
szórakozástól való visszavonulás nyomott han
gulatba borítja az országot.

Ebből a szempontból csak örvendenünk lehet régi, 
jó ismerősünk, Kövessy Albert színigazgató 
vállalkozásának, ki — áldozatot nem kiméivé 
— kél évi távoliét után czidén újra elláto
gatott hozzánk, hogy némi derűt és változa
tosságot hozzon egyhangú életünkbe.

Színtársulata szepl. hó 25-én. szombaton, mutat
kozott be Hajó Sándornak aktuális vígjáté
kával. a Délibáb idea 7-lel. A darab hábo

rús körben mozog s a mili omos-kisasszonyok
betegápolásának furcsaságul gúnyolja ki, kik 
a sebesültápolást csak di :i tos sportnak, os
toba hiúságuk szórakoztató táplálékának, a 
sebesülteket pedig dicsősó: > k kivívására szol
gáló tulajdonuknak tekint k Mint vígjáték: 
nem elsőrangú. Cselek vén -e alig van s a 
szerző ezt a keveset is n y i t ja  három felvo
náson keresztül; a külső !*alás szempontjá
ból meg az a baj, hogy felvonásokat nem 
tudja csallanósabban bef jemi. De mini sza
tíra kitűnő s tetőfokát ol éri el, ahol a se
besült hadnagynak kell az ideges leányt ápol
nia. A darab szerepei nagyon hálásak, a szí
nészekre nem rónak neluv.ebb feladatot, úgy
hogy a közönség helyeid ént hangos derült
séggel kísérhette volna •« vígjátékot, ha az 
előadás kissé elevenebb n, simábban folyt 
volna s ha a játszókat rz  élethű alakításra 
való törekvés és nem a súgó vezérelte volna. 
A milliomos-kisasszonyul szerepéi nagy igye
kezettel Huzella b é n  (Hó) és Szőke Óisi 
(Bözsi) adták; élénk lem leramentummal, víg 
kedéllyel játszott Kelen Hozni, Lola arány
lag kis szerepében; a m nden bolondos sze
szélynek engedő háziorv >s szerepében Tím ár 
Béla káliéit jóízű jálékáv I derültséget. Varga 
Ferenc természetesen . s megértéssel alakí
totta a sebesült hadnagy szerepét, Soós Mik- 
nától a kapitány szerepében több délcegsé- 
gel és sikket váriunk volna.

Vasárnap délután ismételte: i a Délibáb-utca 7., 
este pedig a Jó éjt, M ik i ! c. kacagtató bo
hózat kerüli színre, ügy szerény, bárgyú 
nyárspolgár a hőse, ki, hogy egy könnyelmű 
leány számláját kiíizelh 'sse, elcseni felesége 
melltűjét s elzálogosítja Hogy az ékszert ki
válthassa, beáll egy szódéba éjjeli pincérnek 
s hogy a felesége ne gyanakodjék, otthon egy 
fonográffal ulánoztalja a horkolást. Ebből 
indul ki a cselekvény. De hogy azután a 
sok mindenféle ruhac. ere és megtévesztés 
segítségével ebből meniyi lehetetlenné!-lehe
tetlenebb, mulatságos helyzet fejlődik, el sem 
lehel mondani. Az cg; k komikus helyzet a 
másikból folyik s a kac iglató jelenetek szinte 
kergetik egymást. A c; ekéiyszámú közönség 
a szó szoros értelmében végignevette az es
tél, melynek sikerében elsősorban a címsze
repet játszó Tiniárnak  volt része, aki kitűnő 
arcjátékával, ötletes ah kilósával igen mulat
ságos figurái csinált Mikiből; bőséges része 
is volt zajos elismerés >en. A többi szereplő 
is derekasan kitelt mag léri; különösen Kelen 
Hozni csupatűz színész lőcskéje, Varga Feri 
bolondos zeneszerzője és S á fár  esetlen tanárja 
keltetlek hangos derült éget.

Hétfőn este nem volt előadés. Kedden tarka estei 
rendezett a társulat, Melyen a nagyon cső- 
kélyszámban megjelent közönségnek közvet
lenebbül volt alkaima megismerkedni a leg
jobb erőkkel. A conftr *ncier szerepét Tím ár  
Béla vitte s pompás u ánzalaival, jóízű éne
keivel és mókáival áinndó derültséget kel
lett. Nagyon behizrlgő, lágycsengésű hangon, 
rutinos művészétté én kell Balúzn Hózni. Ez 
alkalommal láttuk elő >zÖr, de ez az első fel
lépése is méltán \ ára (ozással tölt el játéka 
iránt. Varga Fér , k i rokonszenves játéka 
már eddig is a közt nség kedvelőjévé lett, 
pompás énekszámokká< mulattatott, melyeket 
maga kiséri zongorán. Kellemes hangja, ter
mészetes és fesztel n Megjelenése nagyon tet
szett. Kelen Hózni • lyf n temperamentummal, 
olyan tűzzel éneke!', iiogy nótára hangolta 
a fiatalokat is. A le n , nem, nem  e. tréfás 
jeleneiben nagyon feú /es volt Huzella Irén. 
elismerést arattak Szőke G izi és S á fá r  .SA n
dor énekszámai s Komor Emma lánca is.
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Minden tekintetben fehérest volt, úgyhogy a 
finomabb Ízlésű közönség távolmaradása indo- ' 
kolatlannak bizonyult.

Csütörtökön Bródy Sándornak nagy feltűnést kel
tett L yo n  L m  c. regényes színjátéké került 
sorra. Szerelmi dráma s bár háborús keret
ben játszik, alapjában véve régi történet egy 
fiatal leányról, ki apja tilalma, sót átka elle
nére megszeret egy hirtelen eléje toppanó 
idegen férfiút. Lyon Lea egy galíciai rabbi 
szemefénye, félig együgyű, félig harapós, bá
jos gyerinekleány. Apja azt tanácsolja hit- 
sorsosainak, hogy a közeledd oroszoknak min
dent adjanak oda, csak a feleségüket és 
leányaikat védjék meg minden áron. Kons
tantin nagyhercegei azonban éppen Lea szép
sége, égő tekintete ejti rabul s mert vadul 
védekezik csókja ellen és durva sértéssel illeti, 
kijelenti, hogyha a leányt hajnalig meg nem 
kapja, halomra öleli az egész hitközséget. A 
hívek kétségbeesetten könyörögnek a papnak, 
s Lea is, mert élni akar, hajlandó az áldo
zatra. Megátkozva, apállanul marad ottho
nában s remegve várja a herceget, kit a leány 
megszelídült szava leszerel. De Konstantin 
nem sokáig örülhet az önként adott csóknak. 
Az oroszok menekülnek, csak a herceg ma
rad s a fogság helyeit a halált választja. Az 
apát ujjongással tölti el az ellenség halála, 
de mikor Lea megkönnyezi s rózsákkal bo
rítja a holtat, cllaszítja magától. A darab 
egyes jeleneteiben megdöbbentő erő nyilvá
nul, a kél főalak csodálatos hévvel és len
dülettel van megrajzolva. A rabbiban Bródy 
egyik legszebben kigondolt alakját teremtette 
meg, de közvetlenebb hatású Lea, kit sze
relme vallása parancsával hoz összeütközésbe 
s gyötrelmes lelkivivódásokba dönt. Az elő
adás, bar a rendezés helyenként még sántí
tott s a szereplők sem tanultak még kellően j 
össze, elismerési érdemel. Tím ár  nagy szc 
releltel és megértéssel alakította a rabbit s j 
élettel teljessé is tudta tenni. Játékának ereje i 
állandóan dominált a színpadon s a mi sze- 
műnkben neki szokatlan szerepkörben — eddig 
csak mint komikust láttuk — teljesen ottho
nosan mozgott. Lea szerepében ki kell emel
nünk H uzella Irént, aki csudálatosán el tudta 
találni a naiv, vad gyermekleány éretlen 
hangját, majd drámai erejét. Természetes köz- 
veletlenséggel élte bele magát nehéz szere
pébe, játéka az őszinteség, a valóság erejé
vel hatolt s ezzel erős illúziói ébresztett. A 
herceg szerepében M arosi Sándor  nem lu- j 
dőlt elég meleg lenni, de egyébként játéka j 
lendületes, öntudatos volt. Varga Feri bo- j 
londja, Szőke Gizi a vőlegény szerepében. 
Komor Em m a  tudós asszonya és Sá fár  az 
öreg szóvivő maszkjában együtt és egyenként 
hozzájárultak a sikerhez. A színház meglelt ! 
s a közönség nagy érdeklődéssel hallgatta 
végig a darabot.

Pénteken nem volt előadás. A többi előadásról 
a jövő számban.
-— Háborús konferenciák, Rónai Petra 

nővér, a Szociális Missiótársulal beltagja, a | 
•Selmecbányái Űrinők Mária-Kongregációjának* a . 
fülkérésére, folyó hó6-án és 7-én,délután Dórakor, i 
a kir. kath. főgimn. dísztermében, háborús és más 
aktuális kérdésekről konferenciákat fog tartani. 
Témái: A szociális karitatív munkáról. Háborús 
mozgalmaink etikája. Társadalmi kötelességünk a 
háború alatt és után. Erőforrásaink. Belépődíj 
nincsen. Az előadások szünetei alatt a polgári 
leányiskola növendékei énekszámokat adnak elő.

Hősi halál. Szcmcnov András, a 20-ik 
Landvvehrgyalogezred őrmestere, mull hó 27-én, 
36 éves korában, a harctéren kapott súlyos se
besülése következtében, a Selmecbányái in. kir.

bányászkórházban hősi halált hall. A Selmecbá
nyán ápolt sebesült és beteg katonák, a városi 
tűzoltók, valamint nagyszámú közönség részvéte
lével szeptember 30 án, délután 4 órakor helyez
ték örök nyugalomra.

— Kinevezés. A ni. kir. vallás- és közok
tatásügyi miniszter Pdlfl Pétert, Hontvármogyo és 
Selmec- és Bélabánya szab. kir. bányaváros kir. 
tanfelügyelőjét, a VII. fizetési osztály 3 fokoza
tába léptette elő.

— Esküvő. Mátrai/ Ferenc dr. jászapáti 
kir. kall), főgimnáziumi tanár szeptember hó 27-én 
tartotta esküvőjét, a Selmecbányái plébánia-tem
plomban, Bencze Mariskával, Bcnczc Gergely 
m. kir. főerdőtanácsos, főiskolai tanár leányával.

— A hegybányai gyerm ek já tékkészítő 
iskola közgyűlése. A hegybányai gyermckjálék- 
készítő-iskola felügyelőbizottsága, Grlllusz Em il 
miniszteri tanácsos, bányaigazgaló elnöklésével, a 
mull héten tartotta évi rendes közgyűlését. Az 
elnöki bejelentések után tudomásul vette a köz
gyűlés az iskola vezetőjének éves jelentését s meg
állapította az 1916/17. évi költségelőirányzatot.

Adomány a V öröskeresztegylei jav ára . 
A Vöröskeresztegylei Selmecbányái választmánya 
javára az elmúlt héten az ing- és fehérnemügyár 
munkásnői 240 K-t adományoztak. A szíves ado
mányt hálásan köszöni a választmány elnöksége.

— O któber hatodika. Selmecbánya tanin
tézetei, mint más esztendőkben, az idén is kegye
lettel áldoznak az aradi vértanúk emlékének. A 
líceumi főgimnázium Petöfi-Önképzőkürc szerdán, 
a Kör rendes heti gyűlésén, rendez zártkörű ünnep
séget, melynek prograinmja a következő: Him
nusz. Som mer János  Vili. o. t. megnyitóbeszédé. 
Hudnyánszky Gyula: Az aradi vértanúk. Szavalja 
Xsámbor Ernő  Vili. o. t. Ünnepi beszéd, mondja 
Gemziczky Gyula  Vili. o. t. Hazafias dalok. Elő
adja az ifjúsági zenekar. Október hatodikára. Eel
olvassa László Ákos Vili. o. t. Vértanúk napján. 
Szavalja B éiczy László Vili. o. t. Szózat.

A kir. kath. főgimn. ünnepsége október 6-án. 
d. e. 9 órakor, a Nagy boldogasszony templomában 
szent misével kezdődik. Utána az intézel dísztermé
ben tartandó ünnepség műsora a következő: Him
nusz. Énekli az énekkar. 2. Október 6. Ábrányi Emil
től. Szavalja Horváth János  Vili. o. I. 3. Ünnepi 
beszéd. Mondja Gazsó József Vili. o. t. 4. A ha
záért. I*ósa Lajostól. Szavalja P ausz M ihály III. 
o. I. 5. Szózat. Énekli az énekkar.

— Esküvő. S lrausz Lajos slubnyatürdői 
gyógyszerész folyó hó 5-én, délután 1 órakor tartja 
esküvőjét, a Selmecbányái izr. templomban, Hirschl 
Alice-szál, Hirschl Jakab kereskedő leányával.

— Katonai k itün te tés . Őfelsége, a király, 
Jam riska  Péter állami főreáliskolai lornalanító- 
nak, a cs. és kir. 11/60. gyalogezred tartalékos fő
hadnagyának, a Selmecbányái líceumi főgimná
zium volt növendékének, az ellenséggel szemben 
tanúsított vitéz magatartása elismeréséül, a hadi- 
ékílményes katonai érdemkereszt 3. osztályát ado
mányozta.

— Aki B udapestre u tazik , nézze m eg a 
pasaréti lövészárkot. Az ország  egyetlen  hadi
lá tványossága.

H angverseny a hodrusbányai katonai 
üdülőtelep ja v á ra . A cs. és kir. katonai parancs
nokságtól engedélyezett, de, élelmezési és közle
kedési akadályok m iatt,a télen még szünetelő hod
rusbányai legénységi üdülőtelepet, Horváth K ál
m án  kir. tanácsos, polgármester védnökségével és 
pártfogásával, 1916. április hó 15 én fogják meg
nyitni. Az üdülőtelep javára, a szandriki kaszinó 
termében, Sós Antal dr. m. kir. bányafőorvos, a 
napokban pompásan sikerült hangversenyt ren
dezett, melyen a következők működtek közre: 
Bram er Alice, Zolnay-Strobentz Manci, dr. 
Feldm ann Ignácné, Sós Piri, Sós K lári és 
Fcldszam Ilonka. A hangversenyen a jótékony

célra a kövotkezők adományozlak: Veilh József, 
Kunz mérnök 20—20 K-t, Sós Antal dr. 12 K-t, 
l'irek Ferenc, Biaschko József, a Slróbontz-csahul, 
a szandriki ezüst- és fómárúgyár 10—10 K I, 
Andrea János, Bramer Józsefné, Fcldszam Jánosáé
7—7 K-l, Begéczy-Nagy Imre, Szpiska János, 
Timkó Pál 6—6 K-t, Szabó Károly Ö30 K-t, a 
Balázsy-család, Csői le Jánosné, Metzky János, Ma- 
kovinszky Péter, Peterka Jánosné 5 —5 K-t, Weisz 
Jakab, Riodl Ferenc, Szlraka Rezső, H rnlsár Sán
dor, Jakubccz János, Kukéi Jánosné, Konrád Sán
dor, Pokorny Géza 4—4 K-l, Donoval István, 
Hacher János, Institórisz József, Mráz Ilermin, 
Országh Artúr, Poljak Ferenc, Plechló István. 
Polnay József, Szlraka Emil 3—3 K-l, Vojlika 
Vince, Zmoray Józsefné, B. L., Szokol Gyula, 
Turmann Kioldd, Vajk Húgó, özv. Blaliú Józsefné, 
Gerő Gyula, Islvanek Mariska, Kubiss Géza, Kris- 
tófi'y Béla, Krutkovszky Ernőné, özv. Poljak Fo- 
rencné, Pázmán Gyuláné 2—2 K-t, N. N., Sprin- 
gesfold Ella, Szabó Gizi, Abzinger Gyula, Biaschko 
Aurél, Csicsmanec Iván, Istvánok Margit, Krédl 
Károlyné, Lucsics Karol in, Mcdzihradszky Gusztáv, 
Neuschwendtner Emma, Pleva Andrásné, özv. 
Paduch Forencné 1— l K-l, Pomekács András 
50 f-t, Szurovecz Vilmos, Bonik Józsa 20—20 f-t, 
Jancsok József, Melis István, Polereczky Antal, 
Polereczky Lajos, Schmidt Ottilia 10—10 f-t.

A begyüli összegei M etzky János  rendőr
tiszt, mint az üdülőtelep gondnoka, letétbe helyezte. 
A hangversenyt rendező főorvos ezúton is köszö
netét mond: a közreműködőknek, a közönségnek, 
a szandriki ezüstárúgyár igazgatóságának, a te
rem ingyenes átengedéséért és a világításért, 
végül A ndrea János  hodrusbányai bányahivalali 
főnöknek, a rendezésben való szives segítségéért.

— A m arhakupecek. Zólyoravármegye al
ispánja, a lenyészállalpuszlítás meggállására, el
rendelte, hogy a községi elöljáróságok azokat az 
állatokat, amelyeket a tulajdonosok eladásra 
szántak, előzetes bejelentés alapján írják össze s 
csakis ezekre az előzetesen bejelentett és összeírt 
állatokra adjanak marhalevelet. Tekintettel ugyanis 
arra, hogy a marhakupeckodás a vármegyében, 
valamint az egész országban nagyon elszaporodott 
és a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a veszedelmes 
üzérkedést, az árak nagymértékű felhajtását és 
az állatállomány pusztítását leginkább a szertelen 
módon elszaporodott marhakupecek idézik elő: 
elrendelte az alispán, hogy az elsőfokú hatóságok 
az olyanokat, akik Adatkereskedelemmel rend
szeresen nem foglalkoznak, a marhakereskedéslől 
tiltsák el s az állat vásárlási csak olyanoknak 
engedjék meg, akik már hosszabb idő óla. rend
szeresen foglalkoznak állalkereskedéssel s mint 
rendszeres állatkereskedők kellőképen igazolják 
magukat, továbbá a tényleges szükségletre be
vásárolni kívánó gazdáknak, hizlalóknak, mészá
rosoknak és henteseknek. Feltétlenül megtiltja az 
alispáni rendelet, hogy a háború tartam a alatt a 
marhakupecek házról-házra járva vásároljanak s 
ezt csupán a mészárosoknak és a henteseknek 
engedi meg.

Helyes volna ilyen rendeletét Honlmegyében 
és Selmecbányán is életbeléptéim, hol szintén igen 
nagy szükség volna az elszaporodott marhakupecek 
inegrendszabály ozására. Figyelmeztetjük s kérjük 
errea város hatóságát. Selmecbányán nem egy olyan 
ember foglalkozik marhakereskedéssel, akinek erre 
semmi jogosultsága nincsen. Annak a sápnak, amit 
húz a mészárosok s különösen a fogyasztók adják 
meg az árát. A fogyaszlóküzönség és a mészárosok 
érdekeinek a megvédése pedig a hatóság kölcfi 
sége.

— M eleg  r u h á i  a  k a t o n á k n a k !
A hadjárat mull téli tapasztalataiból jól tudjuk, 
hogy hősiesen küzdő katonáinkat a hadvezetöség 
bőven ellátja mindennemű szükséges meleg ru
házattal. Mindazállal kívánatos, hogy a had ver <
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őség nyújtotta kincstári felszerelés kiegészítésére 
i közönség is támogassa katonáinkat. Különösen 
vapjúlonálból készült stílokkal, a fül és a nyak 

letakarására, érmeleydökkeléa kötöd térd védőkkel 
Az Országos Hadsegélyzö Bizottság részéről a me
leg óvócikkek készítésére biztosított gyapjúfona
lat, gyári áron, kilograinmonkint lő K-ért, pár 
nap múlva a megyék főispánjainál és főszolgabí
róinál lehet kapni. Selym et vagy a puha gyapjú
ból készült szövetet, (ruhadarab, bélés, slb.i akár 
új, akár használt állapotban, küldje a közönség 
az Országos Hadsegélyzö Bizottság II. számú al
bizottságának címére. (Budapest. Képviselőház.)
\ mull évben szállított hósapkákból még elegendő 
készlet van, a hósapkák a jövőben inkább selyem- 
és gyapjúsállal helyettesíthetők. A gyapjúfonálból 
kötött kész cikkeket a honvédelmi minisztérium 
Hadsegélyzö Hivatalának (Budapest, IV., Váci
utca 3U.) kell beküldeni. Szállításuk a honvédelmi 
minisztérium Hadsegélyzö Hivatalához póslán 20 
kg.-ig vasúton bármily súlyban, az Országos llad- 
segélyző Bizottsághoz pedig póslán 20 kg.-ig díj
tól mentesen történik, ha a szállító- vagy fuvar
levélen lel van tüntetve, hogy: „Szeretcladomány 
a  táborba szállt ka tow ik  részére."

A tö rö k  V ö rö s  F é lh o ld  k é p e s le v e le z ő 
la p ja it  20  f i l l é r é r t  á r u s í t ja  a z  O rs z á g o s  B i
z o t t s á g  (B u d a p e s t , K é p v ise lö h á z ) .

— Tüzeljünk kokszszal! A hideg idő be
álltával sok családban nagy gondot fog okozni a 
tüzelőanyag beszerzése. Az eddig leginkább elter
jedt tüzelőanyagok: a fa és a kőszén a mostani 
viszonyok között a szükséges mennyiségben nem 
szerezhetők be, úgyhogy más tüzelőanyagot is fel 
kell majd használni. Erre a célra igen alkalmas 
a pírszén vagy a koksz, mely a Selmecbányái gáz
gyárban bármilyen mennyiségben kapható. Teljé
é n  pótolja a fát és a kőszenet, sőt sokkal jobb, 
mert nem kormoz, tiszta és helyes kezelés mel
lett minden jóhuzatú kályhában kitűnően ég. Kü
lönösen gazdaságos a koksz használata az újabb 
úgynevezett folytonégő kokszkályhákban, amelyek 
kezelést alig igényelnek, m ert a mindennapi be
nyújtás fáradtságos munkája is elesik. A koksz- 
tüzelés, ahol a koksz könnyen beszerezhető, rend
kívül elterjedt s használatban teljesen kiszorította 
. fát és a kőszenet. Figyelmeztetjük tehát a kö
zönséget. hogy mivel fában és kőszénben igen

agy a hiány, használjon kokszol. Bármilyen kály- 
! ában, lakaréktűzhelyen ég, kezelésére nézve egyéb
ént a gázgyár alkalmazottai készséggel adnak 
tbaigazítást. A koksztüzelést a főiskola, a lan- 
ítézetek, hivatalok és a közönség szíves ügyel

őiébe ajánljuk. Gazdaságosabb, tisztább és jobb, 
aint bármely más tüzelőanyag.

— T örvényhatóságaink  feldúlt tüz- 
le lyeinkért. A magyar törvényhatóságok, megyék 
s városok hazafias lelkesedéssel lesznek eleget a 

Khuen-Héderváry Károly gróf elnöklete alatt álló 
Országos Bizottság felhívásának és hozzák m ega 
maguk áldozatait azokért a polgártársainkért, 
akiket a háború viszontagságai hajléktalanokká 
tettek. Vármegyéink eddig n következő adomány okát 
határozták el: Borsód I18.0U0 K-t, Pesl-Pilis- 
Solt-Iíiskun (1 0 0 pótadó) körülbelül lÜU.OOt) K-t, 
Ősik 100.000 K-t, Sopron és Nyílra 60—00.000 
K-t, Szatmár 40.000 K-t, Somogy ( 1 ° 0 pótadó)
52.000 K-t. Jász-Nagy-Kun Szolnok 30.000 K-t, 
loson 8000 K-t, Nógrád 5000 K-t, Heves és 
laros-Torda 2000—2000 K-t: Azonkívül Uömör 
s Kishontvármegye elvállalta egy falu felépilé- 
■t, Szepesmegye 1/2 °/0 pótadót szavazott meg, 
unyadmegye fenjfőfaházakat ajánlott fel a hajlék-

1 dánok számára, Gsanádvártnegye egy kis község 
jrafölépitését vállalta el. Városaink eddig a 

vetkező adományokat határozták el: Szabadka 
>.000 K-t, Temesvár 25000 K-l, Nagykikinda 
>00 K-t, Pozsony 2000 K-t, Szatmárnémeti 2000 
t, Újvidék 100 K-t, Köröstarcsa 1000 K-t, 
ilágysomlyó 500 K-t. Ezenkívül a felsorolt vár-
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megyék és városok legtöbbje társadalmi úton is 
szépsikerű gyűjtést indított. T> bbi törvénvható- 
ságaink őszi közgyűlése még hátra van és már ma 
is kétségtelennek tekinthető, hogy a hazafias jóté
konyság és a felebarát! szeretet művéből mind
nyájan, erejükhöz mérten, fogják kivenni részüket.

— A ház tartási fém tárgyak  rekvirálása.
\  asárnap. szept. 26-án, a hivatalos lapban a hon
védelmi miniszternek egy újabb rendelete jelent 
meg, amely a háztartásokban használatos fém
tárgyak. főként edények, egyszerű asztali készletek, 
mosó- és főzőüstök, tűzhelyekbe beépített víz
melegítők, csapokkal együtt, fürdőkádak, fazekak, 
lábosok, egyszerű gyertyatarlók, vasalók, sárgaréz
láncok, bútorlábak, rézkilincsek, zárópajzsok stb. 
hadicélokra való igénybevétele végeit intézkedik.

Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy a 
hadsereg fémszükségletét bármilyen hosszú háború 
esetére is biztosítsa.

Köztudomású, hogy az ellenségeink bizton 
számítottak arra, hogy bennünket és szövetsége
seinket a világpiactól elvágva, a háború folytatá
sához szükséges fontos nyersanyagok, főként a 
fémek tekintetében kiéheztetnek. Ellenségeinket 
ezen a téren is keserves csalódás éri.

Most már megállapítható, hogy azok a szerves 
intézkedések, melyeket a kormány a fémszükséglel 
biztosítása végett tett s amely intézkedéseknek 
egy programm szerint végrehajtott pontja a most 
kiadott rendelet is, a hadsereg fémszükségletét 
beláthatatlan időre képesek biztosítani.

Hogy a kormány megóvja a közönséget az 
ezzel a rendelettel járó esetleges kellemetlen
ségektől, gondoskodott arról, hogy a hadicélokra 
igénybevett fémedények zománcedénnyel, ónozott 
vasedénnyel s más hasonlókkal lehetőleg teljesen 
pótolhatók legyenek s hogy a fémtárgyak bevonása 
következtében beálló kereslet az árakat fel ne 
szöktesse, egyidejűleg a csiszolt, zománcolt és 
ónozott vaslemezedények, úintütlvasedőnyek és 
vasmosóüstök legmagasabb árát is megállapította.

Az az ár, amit a hadicélokra igénybevett 
fémtárgyakért fizetni fognak, szakértők véleménye 
szerint is méltányos, de minden esetben legalább 
is akkora, hogy pótlótárgyak beszerzéséi lehetővé 
teszi.

Az igénybevétel csupán a vörösrézből, nik
kelből és a vörösréz ötvözeteiből (sárgaréz, Lombak, 
bronz) készült tárgyakra terjed ki.

Az igénybevett tárgyakat bejelenteni nem 
kell és beszolgáltatásuk csak folyó évi november 
hó 30. után fog külön elrendeltetni, ez időpontig 
birtokosaik használatában maradnak.

A rendelet kibocsátása és az igénybevett 
tárgyak beszolgáltatása közi tehát két hónapnál 
hosszabb időköz van. Ez időköz arra szolgál, 
hogy mindenkinek kellő ideje legyen a hivatalos 
rekvirálással járó alkalmatlanságoktól szabadulni.

Hogy ugyanis a hivatalos rekvizició a bizott
ságoknak. valamint a nagyközönségnek meg- 
könnyittessék, a honvédelmi miniszter megbízta 
a Magyar Szent Korona Országainak Fémközpontja 
Részvénytársaságot (Budapest. \ .. Nándor-u. 5 ). 
amely vállalat nem nyerészkedésre alakul, hanem 
a hadsereg részére szükséges fémek bevásár.ásá- 
ban a hadvezelőaégnek kereskedelmi szervezete, 
hogy az igénvbevett fémtárgyak összevásárlására 
egy, az ország minden részéi" szétágazó kei sm do- 
szervezetet létesítsen. A 1
leginkább vaskereskedők, jogosítva vannak az 
igénybevett tárgyakat, szinté . minden n\eré>. sec.es 
kizárásával, hatóságilag megállapított árak. 
vásárolni s azokat a hadvezelőség céljaira a ! al
központnak adják át.

November 30-ig az is szabadságába 
mindenkinek, hogy fémtárgyait akár a * Fémet a 
hadseregnek* akár a »Vasmozsarat rézmoz-:árérl« 
név alatt működő hazafias fémgyűjtés céljaira 
felajánlja.

November 30. után azonban el fog rendel
tetni az összes igénybevett fémtárgyak kötelező 
beszolgáltatása. A rekvirálásl ecélra alakított 
bizottságok bonyolítják le.

A hadicélokra igénybevett fémtárgyakat, be
szolgáltatásuk elrendelése után. ezekhez a bizott
ságokhoz kell beszállítani, kívánatos teliát. hogy, 
az esetleges bajok elkerülése végett, fémtárgyait 
saját érdekében kellő időben vastárgyakkal pótolja.

Ha azonban ez a pótlás \ beszolgáltatás 
idejéig meg nem történt s birtokosa a beszolgál
tatandó tárgyat egyáltalán nem nélkülözheti, az 
ily tárgyat a beszolgáltatásra kitűzött első idő
pontban sem kell beszállítani: azonban a tárgyak 
birtokosa köteles azokat személyesen vagy meg
bízott útján az átvételi bizottságnak bejelenteni. 
A bizottság azután, mérlegelve a körülményeket, 
a nélkülözhetetlenség és a pótlás nehézségének 
mértékéhez képest rövidebb vagy hosszabb határ
időt tűz ki a tárgyak beszállítására.

Az intézkedés egész szerkezete alkalmazkodni 
kíván az életviszonyokhoz s az állam szükségletét 
oly módon kívánja kielégíteni, hogy a közönség 
érdeke lehetőleg inegkiméllessék

— Adományok a kórházaknak . .1 Vörös
keresztegylet Selmecbányái szfikséykórházainak, 
a sebesült és beteg katonák számára, az elmúlt 
héten a következők adományoztak: Feldszani Já- 
nosné l zsák almát. Hornyacsek Istvánná 15 kg. 
lisztet, Vadas Jenőné 1 hátikosár almát.

.4 városi kó rháznak: Rappensberger Vilmos 
200 cigarettát, Feldszam Jánosné 1 zsák almát. 
Singer Mórné 9 inget, Weisz Simonná 5 inget.

— Azok a hitelezők, akiknek orosz cégek
kel szemben fennálló követeléseik vannak, bővebb 
értesítés végett forduljanak a besztercebányai ke
reskedelmi és iparkamarához.

A vezérezredes rang-jelzése. A király 
tudvalévőén új rangot terem tett a tábornokok sorá
ban, a vezérezredesi rangot, mely mindjárt a tábor
nagy után következik. Az új rang jelzése a galléron 
ugyanolyan lesz. mint a gyalogsági és a lovassági 
tábornokok gallérján, azzal a  különbséggel, hogy 
a három csillagot arany babérkoszorú fonja körül.

Görzbe lehet csomag-okat küldeni. Görzbe 
ismét küldhetők magánpóstacsomagok. Ezeknek a 
csomagoknak a súlya azonban az öl kilogrammot, 
terjedelmük pedig, bármely irányban, a 60 centi
métert meg nem haladhatja. Érték nem nyilvá
nítható. írásbeli közleményt a szállítólevél szel
vényére írni vagy a csomagban elhelyezni nem 
szabad.

— A Nag-y H áború. Félesztendeje, hogy a Nagy 
Háború c. nagy történelmi munka megindult. Az 
eddig megjeleni 27 füzet eleven előadásában nem
csak a lefolyt nagy küzdelmeket ismerteti, hanem, 
népszerű magyarázatban, közkinccsé teszi a háború 
katonai ismereteit is. A műmellékletek és művészi 
illusztrációk pedig nagyszabású emlékmunka jelle
gét adják neki. A Nagy Háborút L ándor T ivadar  
szerkeszti, az Athenaeuin  adja ki s egyes füzetei, 
40 fillérért, lapunk kiadóhivatalában kaphatók.

— A M agyarországi M unkások Rokkant-
és N yugdíjegylete vasárnap tartotta meg huszon
kettedik rendes évi küldöttközgyűlését, a régi 
országházában, Pákái Kölber Alajos kocsigyáros 
elnöklete mellett. Az egylet 3H38 rokkant tag, 
1011 árva és számos özvegy segélyezésére 1903. 
óta összesen 6.165,222 koronát fizetett ki, jelenleg 
202 ezer tagja s 14 millió koronát meghaladó 
vagyona van. Az 1914. évi jelentést elfogadták s 
a központi vezetőségnek a fölmerlvényt meg
adták Elhatározták, hogy a hadjáratban rokkan
takká vált tagtársakat segélyezni fogják, illetőleg 
a tii - i etn igényjogosultaknak megengedik a 
rokka segélyre való igényjogosultság meg- 
s.-.iT.’ésc: .a'.ározták azt is, hogy a kormányhoz
löiimak . . sasok kötelező rokkant és aggkori 
b.ztoső. ,.s . vezetése miatt. Végül válasz
tások voltak
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- -  A csecsemő elválasztása gyakran igen 
sok nehézséggel jár és éppen ezért az anyának 
melegen ajánlható, hogy kis gyermekének az el
választás kezdetén szopóüvegben naponta egyszer, 
csakis vízzel felforralva, egy kis Nestlé lisztet 
nyújtson. Lassanként aztán két, három, sőt több 
ily étkezést is adhat, mire az elválasztás minden 
nehézség nélkül megtörténik, a gyermek szépen 
fejlődik és gyönyörűen gyarapszik. Próbadobozokat 
díjtalanul küld a Henri Nestlé-cég, Wien, 1., Biber- 
strasse 44. e.

NYILTTÉR.
E rovat alatt közlőitekén nem felelő* .

Nyilatkozat.
Én, alulírott, kijelentem, hogy Dobrovszky 

Dezső dr. urat szeptember 20-án, éjjel, a * Bristol «- 
kávéházban nagyon súlyosan megsértettem.

Midőn e sajnálatos tény miatt bensőmben 
is a legnagyobb megbánást érzem, nagyon kérem 
a Doktor urat, hogy ezekért a sértésekért nekem 
bocsásson meg s a magam részéről pétiig a leg
teljesebb bocsánatát kérem.

Selmecbánya, 1915. október 1-én.

K lein  L a jo s .

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
7882,'1915. vt. szám.

Pályázati hirdetmény
Selmec- és Bélabánya tj. sz. kir. bánya

városnál részint elhalálozás, részint lemondás 
folytán megüresedvén 1 alszámvevői. 2 számiiszli 
és 1 számvevőségi irnoki állás, ez állások betöl
tése végett a város törvényhatósági bizottsági 
közgyűlésének f. é. 170. sz. a. határozata folytán 
pályázatot hirdetek.

Az alszámvevöi állás a X. fizetési osztály, a 
számtiszti és a számvevőségi irnoki állások a XI. 
fizetési osztály szerinti javadalmazással vannak 
rendszeresítve.

A pályázók, az általános feltételeken kívül, 
az 1883:1. l.-c.-ben előirt képzettségüket, egészségi 

apó tukat s egyéb viszonyaikat, közszolgálatban 
nem állók pedig erkölcsi magaviselelükel is iga
zolni tartoznak.

Kellő képesítésű pályázók hiányában a szám- 
tiszti állások évi 1000 ( :ezer:) korona segélydijas 
gyakornoki állással pótoltatnak, az államszámvileli 
vizsgálat utólagos letételének feltétele mellett.

A kellően felszerelt s a város törvényhatósági 
bizottságához cimzendő pályázati kérvények a 
város polgármesteréhez folyó évi október Hl éiy 
terjeszlendök be.

Az állások a f. é. november havában tar
tandó törvényhatósági bizottsági közgyűlésen töl
tetnek be és azonnal elfoglalandók.

Selmecbányán, 1915. szeptember 23-án.

Horváth Kálmán,
kir. tan., polgármester.

7762/1916. vt. sz.

Hirdetmény.
Tudatom a város közönségével, hogy az iga

zolóválasztmánynak folyó évi szeptember hó 11-én 
megtartott ülése, a város legtöbb adót fizető tör

vényhatósági bizottsági tagjainak névjegyzékét ki- 
; iguzilva, a névjegyzékbe a következőket vette fel:

1. Kegéczi Nagy Andor . . 4270 66 K, kétszeresen
2. Joerges Á gost............. . 2183 22 » »
3. Fodor László dr............. . . 2060 48 » »
4. Urillusz Emil................ . . 2049-98 » »
5. Vadas Jenő.................... . . 1990 — » »
6. Ernst Zsiginond............. . . 1799-78 » egyszeresen
7. Sobó Jenő.................... . . 1766 -  » kétszeresen
8. Kapp Jakab dr............... . . 1647-64 » »
9. Scholle Róbert............. . . 1633-60 » »

10. Dukász G yula............. . . 168016 » egyszeresen
11. Benczc Gergely............. . . 1512-- » kétszeresen
12. Kachelinaun Farkas . . 1612— » »
13. Tóth Imre dr................. . . 1498 32 » »
14. Kachelmann Viktor dr . . 1448-24 » »
15. Fekete Lajos . . . . . . . . 1378-46 » »
16. Engel Zsigmoiul . . 132814 » egyszeresen
17. Káhlich Károly . . . . . 1241 62 » kétszeresen
18. Rolcmun Géza . . . . . . 121884 » »
19. Láng Károly................ . . 1145 82 » »
20. Krippel Móric................ . , 101481 * »
21. Csermely István . . . . . . 977 40 » »
22. Szentistványi Gyula. . . . . 977-40 » »
23. Weisz Adolf................ . . 853-20 * egyszeresen
24. Dr. Sós Antal . . . . . 863-20 » kétszeresen
25 Finkclstcin Alajos . . . 797 41 » egyszeresen
2G. Bariul Béla dr............... 739 80 » kétszeresen
27. Plocbmann Emil . . . 738 46 »
28. Fischor S am u ............. . . 702 — » »
29. Balás Hugó dr............... . . 70180 » »
30. Szever Pál.................... . . 677 84 » »
31. Csányi O ltó ................ . . 671-89 » egyszeresen
32. Dutkó János................ kétszeresen
számított egyenes állami adójuk alapján.

P ó tta g o k : .
1. Ungár Kálmán dr............ . 648— K
2. Goídfusz Mihály............. . 639 88 »
3. Réz Géza.......................
4. Jankó Sándor............ ...

6. Zólomy Imre................ . 617-76 »
7. Hornyacsek István . . . . 604-81 »
8. Fekete Zoltán................. . 603-84 »
számított egyenes állami adójuk alapján.

A névjegyzék a vi!rosi főjegyző hivatalos
helyiségében (Városháza, 11. em. 9. sz.) van köz-
szemlére kitéve s a névjegyzék ellen folyó évi
október hó 1-től számított 15 nap alatt iíz állandó
bírálóválasztmányhoz felebbezésnek van helye.

Selmecbánya, 1915. szeptember hó 24-én.

H orváth Kálmán,
kir. tan., polgármester.

105443 V-a 1915. M. kir. belügyminiszter.

Rendelet.
Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóság 

első tisztviselőjének.
A sebesült és beteg katonák látogatása cél

jából a magyar kir. államvasutakon engedélyezett 
50 "u-os meneldijkedvezrnény tárgyában 17064, 
1915. eln. sz. a. kelt rendeletem kapcsán tudomásul 
és további megfelelő eljárás végeit értesítem, hogy 
hasonló kedvezményt engedélyezett a sebesült és 
beteg katonákat látogató családtagok részére a 
cs. kir. szab. déli vaspályalársaság is, azonban e 
menetkedvezmény elnyerésére a délivasút csak 
oly igazolványokat ismer el érvényeseknek, ame
lyeket: 1. Budapest székesfőváros területén a ke
rületi elöljáróságok vagy a budapesti in. kir. 
államrendőrség kerületi kapitányságai, 2. törvény
hatósági jogú s rendezett tanácsú városokban a 
városi polgármesteri hivatal, 3. kis- és nagy
községekben pedig a községi elöljáróság (: biró, 
vagy jegyző:) állított ki éá emellett az illetékes 
járási főszolgabírói hivatal is láttamozotl. Szük
ségesnek tartom az igazolvány! kiállító halóságok 
figyelmét nyomatékosan felhívni arra, hogy, mivel 
a déli vaspályalársaság vonalaira nézve megálla
pított fenti határozmányok a m. kir. államvasulakra 
nézve fennállóktól eltérnek, a hatóságok esetleges 
elnézése az nlazóközönség felesleges zaklatásával 
járhat abban az esetben, ha pl. a községi elöl
járóság kiállította igazolvány nincs a járási fő
szolgabíró láttamozásival ellátva, vagy pedig, ha 
az igazolványt a városokban nem a polgármesteri, 
hanem a rendőrkapitányi hivatal állítja ki. A 
közönség tehát nem megfelelően kiállított igazol

vány birlokában kellemetlenségeknek lehet kitéve 
és kedvezményes menetjegyekhez ily esetekben 
nem juthat, mert kiszolgáltatásukat a vasúti 
közegek, az igazolványok szabálytalansága miatt, 
kénytelenek lesznek megtagadni. Felhívom ez ok
ból Polgármester urat, intézkedjék, hogy a déli- 
vasútra nézve érvényes igazolványok a fentiekhez 

j képest megfelelőkig állíttassanak ki.
Budapest, 1915. szeptember 11-én.

A miniszter helyett:
H orváth  Emil s. k

H I R D E T É S E K .

A  Zsigmondy-utca 
67. számú házamban

nov. 1-től kiadó. 
Évi bére mindenestül 440 K

D p .  Fodor* László.

Kemény Ede
áll. vizsgázott foglechnikus. Dr. Kalinovszky 

egyet, orvosiudornak és fogspeeialistának 20 éven 
át volt társa, Budapestről Selm ecbányára ér <zett.

M űködését szeptem ber 27-én m egkente
a SZ TA N K A Y -fé le  ház [felső gyúgyszertár) alsó emeletén.

Készít amerikai niűfbgaknt a legmodernebb kivi 
leiben, fogsorokat szájpadlással és szájpadlás 
nélkül, arany- és platina hídmunkái, arany- 
ős platina koronákat a  g y ö k e r e k  e l t á 
v o l ít á s a  n é lk ü l.  Arany és platina csalt 
(Slifl) fogakat, kaucsuk és celluloid fogsorokat 
amerikai légnyomással, rúgókkal vagy arany
kapcsokkal. Arany, platina, aranyamalgam, 
ezüst, porcellán, email, opál- és cement fog- 
töméseket (Plombák). Fog-- és fogtőhúzás, 
valam int fog tísz tltás a  legújabb m ódszer 
szerin t, érzéktelenitéssel, te ljesen fájdalom  
nélkül. Törölt, rossz és használhatatlan fog
sorok javítása és ujjááldolgozása. Szolid, m ér
sékelt á r a k ! M unkám ért jó tá llá s t v á lla lo k !

Található egész napon át (vasár- ás ünnepnap isi.
S í i g  i s  jó  m u nk á é rt n a g y  a r a n y é re m m e l é s  é rd e m k e re sz tte l k i"  
íllandó  műterem: Budapest. V II. , Rákóczi-ul 6? I . (in . 2.

Orvosok mint kitűnő, kö
högés ölteni szert ajánl

ják a
K AISER
m e ll -k a r a m e llá it  a h á ro m  f e n y ő v e l.
Millió ember használja a

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

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

G ö ln ic b á n y á n .

Nyomatott Joerges Ágost íizv. és lia könyvnyomdájában Selmecbányán 1 9 1  ö.


