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Az anyák.
A férfiak  h ő s ie sség e : az a n y á k  tra g i

kum a. — A m ikor a férj a  h itvesétő l, a  fiú 
az anyátó l e lszakad , hogy háborúba vonul
jon, bizonyosan m élységesen  meg van in 
dulva, de egyú tta l türelm etlenül várja  az 
indu lás  p illana tá t. U jjo n g v a  dobják m agu
kat a háború ism eretlen  rom antiká jába, mo
hón élvezik a k ínálkozó  új é le te t, m ely 
edd igelé  nem tap asz ta lt szab ad ság é rze te t tá 
m aszt bennük . tornyosodé veszedelm ek 
m egfűszerezik  n ap ja ika t és a  ren g e teg , fá
radságos ak ad á ly o k  leküzdésének  vág y a  a 
legm agasabb  fokig duzzasz tja  önérze tüket. 
M ég azok  is, ak ik  időn k in t sebesü lten  té r 
nek  v issza hozzánk, te ljesen  m egváltozói
to k n ak  lá tszanak . A rcukon ott ül ugyan  a 
m elankó lia  kom or fá tyo la  és a halál borzai 
más lá tásának  csendes kife jezése , de m intha 
az élet közelségéből is v issza tek in tenének  
a csatam ezek  rém ítő szépségeire  s v issza
vágyódnának a veszedelm ekkel k iv ívott g y ő 
zelm ek után.

(3 fyárom bálvány.
(3 bölcs:

3  CsonCH, o szeles, hömpölygő fóliám, 
melv ringat lágyan, halkan, hömiyíitei, 
.utolven hajóként jár a QonSolat 
a C seiA  a Csenó. csak ezt Imáaom én.

Gt beteg:
Halván? testvére csendnek, égi I3éke,
.Hlel? földöntúli üdvöt ád nekem,
Testemnek ir, Iclkemrc balzsam —
&u a szolid, szent békét szeretem.

0  költő:
Óh balgák, kik a nagyszerű egésznek 
§8V*®ít? részére esküsztök Csupán:
GIz én bálványom végtelen vizének 
GL csend, a béke egv-egv esöppio tán!
Kit én imádok, mindent rejt magában, 
Mindenl legyez, mert mindennél nagyobb, 
S z  gyógyít, éltet, biztat, fölmagasztal 
ő  mint hajnalcsillag, büszkén felragyog.
Cl gondolatnak dúsölit szülője,
Daloknak termő, gazdag melegágya, 
j{alk bánat anyja s  egyben temetője, 
Szegény sziveknek ünneplő ruhája.
Ki hint a földre áldott fényességet.
Öröh sugárzó, alkotó elem,

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

Az asszony , a  nő, az anya itthonma- 
rad , csöndesen , m egadással tű ri sorsát, te l
je síti k ö te lességét s le lke  m élyén bánkódik 
az élet m egfejthetetlen  következetlenségein .

M ert, a lap jában  véve, mit érdeklik  ezek 
az esem ények. Mi neki az állam , a  nem zeti 
becsület, a m agaszta lt hősiesség? Férfias, 
elvont fogalm ak  ezek , melyekből hiányzik 
a valódi é le t m eggyőző ereje . Az anyák  
nem e llen k ezn ek , de nem is le lkesednek  az 
állam  eszm ényeiért. Igyekeznek  a háborút 

! ú gy  elgondolni, m int a  férfiak; igyekeznek 
m egm agyarázn i és igazolni, de ez csak  fé 
lig- m eddig s ik erü l és az elgondolás nem 
n y u g ta tja  meg őket. L e lkűkben  hordják a 

! k eserű séget, hogy ez m egtörténhetett, hogy 
’ ennyi kegye tlen ség , bosszúvágy és vérszom - 

jú sú g  lehessen  a világon. Az any ák , te r
m észetes, női A vatásukkal és k ép esség ü k 
kel csak  kettőben  h isznek : Istenben  és az 

! életben . Az életben  azért, m ert ennek ők 
a legelőkelőbb  eszközei. Ők hordják  szí
vük a la tt s táp lá lják  az új em beriséget; az 
élet legu iagasztosabb  m isztérium a az ő nőies- 

I  ségiikbeii nyilvánu l m eg s közve te tlenü lfo ly - 
| nak  be a te rem tés nagy  m üvének a meg- 

m egalku tasára. És most lá tják , hogy azokat,

Ki nőikül nékem nem is kell az élet,
Hitem, bálványom, kincsem: Szerelem!

"Oarsdgli pártos.

JYévíelen történet.
lila: Zamaróczy Berta.
Haraggal, gyűlölettel váltak el. Olyan gyűlö

lettel, amilyenre csak két. egymást azelőtt forrón 
szerető lény képes a felhevüléa pillanatában. —■ 
A férfi könnyű, sebes léptekkel ment le a lépcsőn. 
Odalent, a folyosón, még fűLyürészelt is Kedves, 
vidám nótát, amelyet az ember akkor szed elő, 
ha nagyon jól érzi magái, ha a lelke túláradt a 
boldogságban. De hál koll-e annál nagyobb gyö
nyör, mini megmutatni annak a másiknak, hogy: 
nézd. nem fáj; csak azért sem fáj, hogy eltaszí- 
tottál; még vigadok is!

A leány elment az ablaktól. Nem nézett a 
távozó után. Tudta, hogy meg nem fordul; sok
kai büszkébb, nn g sokkal dacosabb is volt, mint
sem hogy valaha visszatérjen hozzá. S nem saj- 
nálla. Talán ha könyörögve lér most hozzá, csak 
úgy elűzi, mint ezelőtt. Gyűlöli végtelenül azt az 
emberi, látni sem akarja többé.

Hogy miért vesztek össze? Talán valami 
apró, semmitmondó dolog miatt, am i más. o k o 
san* gondolkozó ember fel sem venne. De hát 
ilyen apró, semmitmondó dolgok döntenek sokszor 
egész életünk sorsán

a k ik e t szivük alatt hordoztak , táp lá ltak  
gyöngéden  m egóvtak , e rőszakosan  e ltép ik  
tőlük s  k itesz ik  ő ke t a legborzalm asabb  
h a lá l lehetőségének. É s a szívükben  egy 
hang  szüntelenül az t k iá ltja : „M iért14V De 
sehonnan sem kapnak  m egnyugtató , v ig a sz
taló  feleletet.

Istenhez  fo lyam odnak tehát, a h it e re 
jében ta lá ln ak  v ig asz ta lást, gyógy ító  Imi - 
zsam ot véresre  m arcangolt seb e ik re . L e lkű 
k e t azonban aggodalom  gyö tri, a tanácsta 
lanság  tehete tlen sége  m egfojtással fenyege ti 
őket, ha o lvassák  a harc téri esem ényeket. 
L e lk ű k  m egrem eg a g o n d o la tra : hátha az 
enyém  is köztük  van ?

E ltöp rengenek , hol, m erre já rh a t. Az
után e lgondolják , hogy sebesü lten  vagy  
holtan fekszenek az e lhagyo tt ta rlókon  vagy 
hómezőkön. M ikor álm atlan  éjszakákon  vir- 
rasz tau ak , h a llg a tják  a  téli szél böm bölé- 
sé t s e lképzelik , hogy fiaik m ost a lövész- 
árkokban  fagyoskodnak  v agy  derm esztő  szé l
ben d ideregnek  : forró könnyeikkel áz ta tják  
p á rn á ik a t s gyötrelm e* ké tségbeesésükben  
im ádkozni próbálnak .

E j j  el rő 1 - éj j  el re hangz ik  az országon át 
a  végtelen zokogás, de nappalra elném ul a

Jolán u dacos, heves leányok elkeseredésé
vel megfogadta, hogy bosszút áll. Nevetséges, ok
talan bosszúi, a saját boldogsága árán. Hozzámegy. 
Kálmán legjobb barátjához, a magas, veresbajúszú 
huszárkapitányhoz, aki annyiszor ostromolta vallo
másaival. A kapitány jő pajtás, kedves cimbora 
lehetett, a leányok azonban cifra ruháján, fényes 
kardján kivid semmi vonzót sem találtak rajta 
Pedig Jolán azok közé a leányok közé lartozott 
akik az olyan üres semmiségekre, mint a cifra 
ruha s fényes kard, nem adnak semmit. De hát 
nem volt más kéznél s ő erővel férjhez akart 
menni, - hogy az a gyűlöli ember meg ne előzze 
valamivel. Pedig az a gyüiölt ember sokkal, sok
kal önzetlenebből, komolyabban szerette, minisem 
a bosszú csak eszébe is jutott volna.

Alikor a finom, aranyszegélyű eljegyzési kár
tyát a kezébe kapta, akkor sem a saját boldog
talanságára. veszteségére gondolt Feljajdúlt a 
lelke: hogy az a mély érzésű, komoly gondolko
zásé leány hogy tölti <•! majd ezt a hosszú, hosszú 
életet egy ütesfejű, üreskedélyü ember oldalán.

Kálmán különben is azok közé a józangon- 
dolkozású emberek közé tartozott, akik az őket 
éri súlyos csapás alatt nem követnek el mindjárt 
bolondságokat. Nem lövik magukat főbe, hanem 
látszólag szépen b letörődnek a vállozhatatlanba. 
Kissé lefésülte a bajái, hogy a hirtelen támadt 
erős redőkel ne lássák meg homlokán. Magasra 
emelt fővel, nyugodt arccal kelleti járnia tovább



szent fájdalom , m ert az anyák  hősiesen le- 
küzdik szenvedéseiket. E s ha bekövetkezik 
a bizonyosság szomorú órája, m ikor a  biz
tató rem énységet eloszlatja a sötét, fekete 
gyász: a  le lke m élyéig sebzett an y a  v issza
húzódik csendes szobájába, bezárja  maga 
után az ajtót s előszedi szekrényéből a fél
tett gonddal őrzött szent em lék ek e t: a kis 
cipőt, az első gyerm ekruhát, az utolsó civ il
ruhát. az első Írásbeli gyako rla to t és az 
utolsó levelet. M agába szívja képzelt illa
tukat. á téli m ég egyszer anyaságának  min
den boldog napját, am íg végre a szíve m eg
szakadással fenyegeti s könnyeinek  a forrása 
kiapad.  ̂ '

Ilyen  az anyák  ném a szenvedése. El- ; 
rejtőzik ez a  szenvedés a szobák csendjébe, j 
az éjszakák á tlá thata tlan  sö tétségébe, de , 
benne van ,az egész v ilág , az egész embe- I 
riség  áhitatos, szent fájdalm a. Es az anya 
m indig úgy á ll, hét fájdalm as sebével, mint 
M ária K risztus keresztjénél. E zért em elte 
az em beriség az anyákat az Istenség  m a
gasla tára . mert az anya. m ikor igazságért : 
könyörög az Istenhez, maga is istenséggé 
válik és szivében hordja a szeretet k iapad 
hatatlan fo n ásá t, mely egyedül tudja csak 
az élet minden szenvedését elviselni.

A fájdalm as Szent A nya leszállóit meny- 
nyci trónusáról s ezernyi a lakban  já rk á l 
közöttünk véres sebeivel Boldog, ak i az j 
istenség m ását felism eri bennük s a lázato 
san m egcsókolja ruhájuknak  a s z e g é ly é t...

Selmec- és B élabánya szab. k ir . b án y a
város törvényhatósági b izo ttsága , I v á n k a  
I s tv á n  főispán elnöklésével, folyó hó 12-én 
ta rto tta  jan u ár havi rendes közgyű lését.

Lefolyásáról szóló részletes tudósításunk a 
következő:

a hivatalba, a közös étkezőbe. Végigenni jó ét
vággyal az^ebédet, hogy valaki észre ne vegye, mi
lyen feleslegesnek találja ő egy idő óta az evésl- 
ivást. az egész életet. — mindent. Hangosan^ 
kissé megvelöleg kezdett beszélni a világról, a 
társadalomról, a szerelemről, sőt önmagáról is. 
Ha valamelyik ismerősével találkozott az utcán 
s az megkérdé, hogy van? kihúzta magát szé
pen s rendes, könnyed modorán mondta: »A há
zam tetejét most igazíltattam; nem ázik a fejemre, 
ha esik az eső; pénzem is van. egészséges is vagyok, 
még csak náthám sincs. Tehát jól vagyok, egészen 
jól.- — A többi? . Én Istenem, a többi! Hiszen 
az ember lassan megalkuszik a sorssal s egyen- 
kint mond le minden kedves, szép álmáról. Olyan 
igénytelen, csöndes lesz, még a kedves nótáit is 
elhagyogatja. elfelejtgeti mind . . Később még 
arra a tudatra is ébred, hogy ő voltakép megelé
gedett, boldog: hiszen nem éhes s van egy zúg. 
ahol este. mikor odakiinn sötét és hideg van, 
meghúzhatja magát.

Este korán feküdi le. Nem kereste fel mu
lató társait, hogy dőzsölésbe, magára erőszakolt 
dalokba fojtsa fájdalmát. Tudta, hogy nem hasz
nál semmit: még fáradtabb,életuntabb lesz utána 
az ember. Olyan jól érezte magát, mikor eloltotta 
a lámpái s behúzta a függönyöket, hogy nem lát 
többé senkit s őt seni látja senki. Szinte kelle
metlenül hatott reá. mikor reggel beszűrődött a 
napsugár a sötét kis ablakfüggönyön állal. Csak

Elnök: Ivá n ka  István főispán; jegyző: Sztan- 
csay Miklós városi főjegyző.

Jelen voltak: Állmán Imre, Arthold Géza, 
Ács József, Árkosi Béla. Balás Húgó dr., Bencze 
Gergely, Csányí Ottó, Dobó Sándor, Dobrovits 
Mihály, Dutkó János, Engel Zsigmond, Ernst Zsig- 
mond, Farbaky István. Fizély Károly, Greguss 
Antal. Hiindel Vilmos, Horváth Kálmán, Joerges 
Ágost, Kapp Jakab dr., Kálilich Károly, Lestyánszky 
József, Miklósy Zoltán dr., Morávők Antal, Oszvaldt 
Gusztáv, Paehmayer János, Rappensberger Vilmos, 
Siposs Ferenc, Sobó Jenő, Sós Antal dr.. Székely 
Vilmos, Szlancsay Miklós, Tandlich Ignác dr., 
Vértesi Tóth Imre dr., Vadas Jenő, Vas Antal dr., 
Vitális István dr., Vörös Ferenc, Zólomy Imre és 
Zsámbor Pál törvényhatósági bizottsági tagok.

Ivánka István  főispán, üdvözölve a bizott
sági tagokat, a következő, nagyhatású és költői 
gondolatokban gazdag beszéddel nyitotta meg a 
közgyűlést:

„lge)i tisztelt városi törvényhatósági bizottság!

Új esztendőt kezdünk, új könyvet nyilunk 
életünk iktatójába. Az 1915-ös évszám kerül 
ezentúl egy évig minden okmányunkra, minden 
iratunkra, minden levelünkre S noha az újra 
leveledző fákon kívül, amelyek évgyűrűikben 
örökítik meg e változást, erről a nagy termé
szet, az örök mindenség tudomást se vesz, ne
künk, gyarló, halandó embereknek, mégis nagy
jelentőségű ez az általunk megállapított időpont. 
Amidőn egy ilyen határkövet elhagyunk, illő, 
hogy e helyről én is figyelembe vegyem s a 
törvényhatósági bizottság tisztelt tagjainak bol
dog újesztendőt kívánjak.

De ez nem elég. Boldogabb újesztendőt 
kell kívánnom. Mert az elmúlt, ha adott is va
lami jót, inkább csak némi biztatást, de annál 
több gyászt hagyott reánk. Szerencsénk délcsil
laga lehanyatlott. Dicsőségünk a déli harctéren, 
mikor már azt hittük, hogy kezünkben a teljes 
győzelem zászlaja, mint füst. és pára szertefosz
lott s keserű, sötét gyászát még a felső harc
tér északfénye se tudja egészen eloszlatni.

Ez azonban nem ok rá, hogy kétségbees
sünk, elcsüggedjünk, sőt annál elszánlabban, 
annál nagyobb lelkesedéssel kell a nagy^küzdelem 
ben harcolnunk, ebben, az Ember Tragédiájába 
bele nem álmodott világepopoeában. Föl a fő-
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a kis gyermekek s elégedett, vidám emberek sze
retnek korán kelni. Azok. akik úgy érzik, hogy 
nincs többé a világon Imi ̂ keresniük, kelletlenül 
hagyják el nyugvóhelyüket. Olyan feleslegesnek 
tetszik néha a felkelés, az öltözködés.

Különös, hogy az ember lelke megérzi a 
messze távolban is, ha a szeretett lény szenved; 
ha volna még egy ruákszenuiyi neheztelés szivé
ben, hogy eloszlik ily-Tikor mind! Jolán torkig volt 
már a sok őszinte, szívből jövő gratulációval, a 
leányok félig irigy, félig gúnyos célzásaival. Egy 
gondolata volt [csak, hogy az az ember, akinek 
előbb remegve áldotta meg minden lépését boldogta
lan s boldogtalanságának ö az oka . . . Néha egész 
nap az utcákon barangolt céltalanul. Kimond
hatatlan vágy kínozta, hogy találkozzék valahol 
úgy véletlenül Kálmánnal. Milyen jó volna, ha 
egyiknek sem kelleni1 megalázkodni s mégis jóvá 
lehetne tenni mindent! Ha elmondhatnák, meny
nyit alakoskodtak, mennyit szenvedtek azóta, hogy 
könnyelműen otthagyták egymást’

S egyszer aztán csakugyan találkoztak. Már 
messziről meglátták egymást. Hirtelen úgy érezte 
mindaketlö. hogy jóleső, kellemes meleg tölti be 
a decemberi levegői, hogy a járó-kelő ember mind
megannyi kedves, rokon lélek, akiket sóiba kellene 
ölelni mind. Az a mondhalallan boldogság az, mi
kor az ember hosszú idő után újra közelébe jöhet 
annak a talán e nagy világon egyetlen — lény
nek. aki az ő nyelvén beszél, vele érez . . . Lassú

vei, föl a szívvel s mondassuk magunknak Ma 
dách Istenével: »Mondottam, ember, küzdj és 
bízva-bizzál!«

Ebben a bizalomban nyitom meg a mai 
napon törvényesen egybehívott ezévi első köz
gyűlést. Mielőtt azonban a napirendre térnénk, 
kedves kötelességet teljesítek, amikor őnagysá- 
gának, a polgármester úrnak s a vezetése alatt 
álló tisztikarnak, de az egész tanácsnak, vala
mint e bizottság minden egyes tagjának köszö
netét mondok azért a buzgó, hazafias tevékeny
ségért, mellyel, a múlt év válságai közepette 
is, e város ügyeit intézték s kérem, hogy az 
előttük álló, talán még nagyobb feladatokkal 
szemben is tartsák meg buzgalmukat, jóravaló 
igyekezetüket s hazafi-lelklik teljes egyensúlyát."

Horváth K álm án  kir. tanácsos, polgármes- 
mester, a maga és liszttársai nevében, hálás kö
szönetét mond a főispán elismerő, buzdító sza
vaiért s javaslatára a szép és tartalmas elnöki 
megnyitót egész terjedelmében jegyzőkönyvbe ik
tatja a közgyűlés.

A polgármester mindenre kiterjedő, alapos 
jelentése szerint a városi háztartás és közigazga
tás multévi december havi állapota akadálytalan 
és rendes volt.

A m. kir. belügyminiszternek két rendeletét, 
melyekben a város részére 50 ezer, a városi ren
dőrség fejlesztésére pedig egyelőre 20 ezer korona 
állami segítséget utalványoz, hálás köszönettel 
veszi tudomásul a közgyűlés.

Három belügyminiszteri rendeletnek tudo
másul vétele után, Budapest székesfőváros közön
ségének megkeresésére, a Vürösfélhold javára 200 
K-t szavaz meg a közgyűlés.

Nyitra r t. város tanácsának átiratára 
melyben a most folyó háborúban elesett hőseink 
neveinek emléktáblán való megörökítését javasolja, 
a közgyűlés utasítja u város tanácsát, hogy a ja 
vaslatot annak idején terjessze a közgyűlés elé.

A városi házipénztárnak és az összes ala
poknak 1914. december havában történt rovancso- 
lását tudomásul veszi a közgyűlés, ugyancsak 
tudomásul veszi, hogy a város a bányakincstártól, 
a december hóban megtartott árverésen, több 
rendbeli ingatlant vásárolt s a tanácsot a további 
intézkedések megtételére utasítja.

Schramek Lajos Selmecbányái szobafestő, a 
magyar állampolgárság megszerzése végett, a város

1915. január 17.

: vontatott léptekkel közeledtek egymáshoz. Nem 
| tértek ki. Kálmánnak vadul vert a szive. Olyan 

könyörgő, sirni való hangulata támadt, mint a 
gyermeknek, mikor attól fél, hogy verést kap. 
Látta már messziről a leány szomorú, szerelmes 
arcát s felemelte kezét, hogy feléje nyújtsa.

A túloldalon- akkor került befelé a hosszú 
huszárkapitány néhány hangos társával s léhán 
nevetve intett barátjának; menyasszonyát talán 

1 észre sem vette. Kálmán akkor ért egészen kö
zelébe a leánynak s most már hirtelen szigorú 
kemény vonás tette hideggé arckifejezését. Meg
emelte kalapját s közönyösen köszönt. Mintha 
valami gúny, hideg, sértő gúny vegyült volna 
hangjába; Jolán legalább úgy velte észre. S ekkor 
ő is nyugodtan, idegenül nézett reá nagy kék sze
mével s gőgösen hajtotta meg fejét . . . S ahogy 
igy elmentek egymás mellett, úgy érezték, hogy 
annak az izzó tűzgolyónak odafönn semmi, épen- 
séggel semmi kellemes, melegítő hatása nincsen; 
hogy a fényes kirakatok, a vigan tovarobogó ló- 
vasut, a sürgölődő emberek, de maga az élet is 
haszontalan komédia, — nem ér semmit . . . Hogy 
vannak megfizethetetlen, soha viSkza nem térő 
pillanataink, amikor jóvá lehetnők mindazt, amit 
elrontottunk. Amikor csak a kisujjunkat kellene 
kinyújtani boldogságunk után s hátat fordítunk 
neki . .  . Beszélünk egymás nyelvén [s mégsem 

1 értjük, nem tudjuk megérteni egymást!
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községi kötelékébe való fölvételét kéri. — A köz
gyűlés a kérelemnek helyt ad. biztosítja az 1879. 
évi 50. t.-c. 8. §-ának 2. pontjában megkívánt 
illetőségi felvételt, kötelezi azonban a folyamodót, 
hogy a városi tisztviselői nyugdíjalapba 20 Ií-t 
fizessen s a magyar állampolgárság megszerzését 
a város tanácsánál legkésőbb egy év alatt 
igazolja.

Eehoczky József borbély- és fodrászmester 
a Magas-házban levő üzleti helyiségnek további 
fi évre való bérbeadását kéri. — A közgyűlés az 
üzleti helyiséget, 1915 május 1 - tői számított 
további fi évre, évi 246 K bérösszegért bérbeadja.

A gyűlés vége délután '/* 5 órakor.

A modern egyéniség 
tragikuma.
Négy évszázad óta az európai kultúra sza

kadatlanul azon dolgozik, hogy szabad érvénye
sülést biztosítson az egyéniségnek. Amit a világ 
egyik legnagyobb költője, Goethe, az emberi nem 
legnagyobb boldogságának tartott, az egyéniséget, 
azt a humanizmus, a reneszánsz, vagy a reformáció, 
a francia és angol forradalom csak lépésről-lépésre 
tudta kiküzdeni. Szabad egyéniséget vagy egyéni 
érvényesülést a középkori világfelfogás nem tűrt 
meg soha Mint ahogy a középkor egyáltalán nem 
ismert a mi fogalmaink szerint vett társadalmat 
sem. Mert abban a korban maga az egyén nem 
akart soha, semmit. Vagy a szövetség, vagy a céh, 
vagy a testvériségedé elsősorban a vallási közösség 
irányította cselekvését. Ebben az időben az átlag
egyéniség olyan, mint az a nagy közösség, amelyhez 
véletlen folytán tartozik. Mintegy szellemi egyen
ruhába bujtatják az embereket. Úgy cselekszik, 
ahogy maga előtt látja, ahogy a szomszédja vagy 
a füljebbvalója kívánja. És aki nem tud ezekhez 
a tormákhoz, külsőségekhez, eszmevilághoz, csele
kedeteihez hozzásímulni vagy hozzáidomulni, meg 
nem tűrik. Mint hite hagyottat, vagy árulót, vagy 
forradalmárt megvetik, sőt szigorúan büntetik. 
Béklyót raknak az egyéni érvényesülésre és sorsa 
a bitó, az üldözés vagy a máglya.

Az átlag-embernek ez a megkötöttsége azt 
eredményezi, hogy a léleknek nincsenek szárnyai. 
Ez a magyarázata a tudomány, a művészei, a 
technika, sőt az ipar megbénulásának. Szóval síri 
csöndesség honol ott, ahol az egyéniség érvénye
sülést kívánhatna. De az egyéniség kultusza nehéz 
szociális veszedelmeket is rejt magában. Az egyé
niség tragikuma épen az egocentrikus világfelfo
gásban rejlik, ebben a sajátságos én- kultuszban. 
Ahelyett, hogy az egyetemesség egy láncszemének 
érezné magát az egyén és minden erejével az 
egyetemes emelkedésének, boldogulásának útját 
egyengetné azzal, hogy saját képességeit állítja 
szolgálatába, a köznek az erős egyéniségek első 
sorban önm agukat állítják az egyetemesség 
középpontjába. És mégis örökös tévedés az a 
gondolat, hogy mindenikünk önmagában is valaki. 
Önmagunkban hordjuk az előttünk élő nemzedé
kek minden törekvését, küzdelmét és csak foly
tatjuk azt a munkát, amelyet megkezdettek. Ez 
adja meg a múltnak a jövővel való kapcsolatát. 
Egyedül élő ember szociális értelemben olyan ma, 
mint Robinson a Senki szigetén.

És itt kezdődik az egyéniség tragikuma. A 
mai ember nyugtalanul, bizonytalanul ingadozik 
saját egyéniségnek terhe alatt, amely mindenáron 
függetleníteni akarja a köznapi, a tucatemberek 
közül, de viszont éreznie kell, hogy egymagában 
meg nem állhat, .semmiképen nem tud boldogulni. 
Az ember természetes állapotában, amikor még 
igényei egyáltalában nem voltak, főleg a tropikus 
égöv alatt, akkor még lehetett egyéni elszigete
lésről beszélni De a mi életföltételeink között, a

mi kultúránk mellett, amikor óráról-órára érezzük, 
mennyire szükségünk van egymás segítségére, 
támogatására, elnézésére é> türelmére, a teljes 
egyéni függetlenség fantasztikus álom. És míg az 
egyéniség örült küzdelmet folytat, hogy függetlenítse 
magát embertársaitól, a másik oldalon szünet 
nélkül, szükségletei révén tudnia kell. hogy csak 
velük, általuk boldogulhat. A saját érdekében is 
meg kell alkudnia, hogy a rideg valóság könyür- 

j telenül széjjel ne zúzza azt a képet, amelyet ön
maga alkotott. Az önző világfelfogás, amely elsőül 
az én uralmát hirdeti, csakhamar látni fogja, hogy 
homlokát sebzi véresre lóplcn-nyomon. amint a 
való rideg életben keres érvényesülést. Az ember 
természettől kfogva nem ragadozó állat, hanoin 

1 háziállat, amely csak együttélésre vau teremtve, 
nem élhet szabadon az ősrengelegben. És mindazt, 
amit ez a közösség megkíván évszázadok múlva mint 
erkölcsöt, szokást, vallást fogadta el az emberiség.

Az egyéniség tragikus összeütközése napról- 
napra jobban kiéleződik. Nagy költők államférfiak 
bizonyos korok kimagasló nagyjai saját egyéni
ségük súlyával vívják ki azokat a kedvezményeket,

I amelyeket legvégül mégis az egész társadalom 
egyformán élvez. Gondoljunk csak a szólás- és 
sajtószabadságra ! Ezeket tartjuk az utolsó század 
legnagyobb szellemi vívmányainak.

De másrészt nincs olyan hatalmas egyéniség, 
amely annyira szuverén volna, hogy maga tör
hetne utat magának. Az anyaföldből nem törtethet 
előre büntetlenül semmilyen tehetség. Mélyen gyö
kerezik előző korok hagyományaiban, szokásaiban,

! hogy folülcinelkedhessék a többségen, anélkül, 
hogy vele összeütközésbe kerülne. Gsak úgy álllml 

| fenn az a nagy közösség, amelyet társadalomnak 
i nevezünk. Ila mindenki csak parancsolni, ural- 
i kodni kíván, rabszolgája lesz annak, aki nálánál 

hatalmasabb. Amint a nomádólet megszűnt, az 
i emberek érezték, hogy kell lennie olyannak, aki 
! parancsol és olyanoknak, akik engedelmeskednek. | 

Amig az én  imádata nem lesz őrületté, egyéni- j 
, ségi tébollyá, addig igaza van Goethének,, aki az I 
I egyéniségei az emberi nem legnagyobb boldog- i 
! ságának tartja. A természet olyanoknak alkotott ■ 

bennünket, mint a kannibálokat, csak a kultúra 
! szelídítette az ősi vadságot. A természet egyszerű 
i gyermeke azt tartja: kiki magáért, a kultúra fel- 
i fogása arra ösztönöz bennünket: valamennyien 
i egyért, az egyes az összességért.. Az önfenntartás 
I ösztöne természetből fakadó, a faj fenntartása 

már kultúrális haladás. Igen gyakran ingadozik az 
; állati ösztön és a kultúrális érzés közölt. Ezt a 

visszaesést lélektanilag megértjük ugyan, de etikai 
: szempontból nem tarthatjuk igazoltnak. Ezért je- 
1 lentelt haladást az emberiség történetében, mikor 

már megbecsülte embertársát s tisztelte, mert 
bizonyos tekintetben függő helyzetben élünk vala
mennyien. És a legerősebben kifejlett egyéniségnek 
kell legjobban tisztelnie a törvényt, amely inindenik 

í emberről egyformán gondoskodik és jogegyenlőséget 
hirdet. Ez a legfontosabb érdeke a társadalomban 

\ élő embernek.
Fokról-fokra jutunk el logvégiil arra, hogy 

miben áll voltaképen a modern egyéniségek tra- 
. gikurna. Ezek az egyének összetévesztik a szabad- 
I ságol a törvénytelenséggel, az egyéniségei az 
■ egyénnel. Az őserdőben még megállhalott az én 

fogalmának ekkora kultusza, de a mi modern 
társadalmunkban nem képzelhető, nem kívánható 

1 és legkevésbbé sem valósítható meg. És ha nem 
akarjuk azokat a szellemi vívmányokat tömegestül 
halomra dönteni, amelyeket évszázadok óta meg
alkottunk. akkor meg kell alkudnia a mindent 
elsöprő egyéniségnek, az én kultuszának azzal, 
hogy saját énjét alárendeli a köznek, az egyete
mesnek. A parancsolást épúgy meg kell tanulnia, 
mint az engedelmességet. A mi kultúrállamunk 
ezen a berendezkedésen nyugszik, ez tartja fönn. 
És abban áll jórészt az átlagember szén . edése i 
hogy az úgynevezett modern egyéniségek nem

3

akarnak engedelmeskedni a közjónak, az egyetemes 
emberinek. Es mert nem akarják, nem tudják 
megtanulni, hogy minden kiváló kultúrlény csak 
akkor értékes, ha kellő helyen tud parancsolni 
és engedelmeskedni is. Ez a tragikai öss/.eülkö 
zések elkerülésének egyetlen módja.

Sebestyén Károly né.

JH 1 É  E  K .

A lic.Himi főgimnázium gyásza.

k'ucskó Mihály dr ., a Selmecbányái ág. liilv. 
ov. líceumi főgimnázium tanára, a es. éskir. 38-ik 
gyalogezred lí-ik  századának tartalékos őrveze- 
lője, 1914 december hó 8-án, az Arangyulovác 
előtti magaslaton, szerb ellenséges golyótól főbe 
találva, életének 30-ik évében a hazáért és a 
királyért hősi halált hall.

A líceumi főgimnázium tanári kara egyik 
legbuzgóbb, legtehetségesebb tagját vesztette el a 
megboldogultban, aki nemcsak mint tanár volt 
kiváló, nemcsak mint ember volt rendkívül ro
konszenves és szeretetreméltó hanoin mint ter
mészettudós is egyike volt a legjelesebbeknek.

Cegléden szülőiéit 1885. február 21-én. Ta
nulmányait a ceglédi polgári iskolában a soproni 
ov. líceumban s a budapesti tudomány-egyetemen 
végezte. Itt nyert 1909. június 19-én bülcsószut- 
doklori. 1911. március 13-án pedig tanári okle
velet. A kiváló képzettségű fiatal embert Mágócsj/- 
l)ictz Sándor dr. egyetemi tanár, az európai hírű 
botanikus, vette maga mellé s 1909. január t-lől 
1912. november hó 30-ig az egyetemi növénytani 
intézetnek volt a  tanársegéde Vitái is István dr 
nak főiskolai tanárrá való kinevezésével a Sel
mecbányái lic. főgimnázium Kormányzó Testületé 
k'ucskó d r  -l hívta mega megüresedett tanszékre. 
Állását, mint helyettes tanár, 191^. december 1 -éri 
foglalta el. Rövid kilonchavi működése után a 
miniszter rendes tanárrá nevezte ki.

Mint tanár mindenkéjien méltó volt kiváló 
elődjéhez, kiben az intézel olyan sokat vesztett. 
Pedáns, (lenem kicsinyes; kiváló előadó, tárgyát, 
a természettudományokat, rajongásig szerelő. Ta
nítványainak nemcsak tanára, nevelője, de jóakaró 
barátja, menten minden póztól, minden nagyké
pűsködéstől. Fogékony egyéniség volt; szárnyait 

I igazában csak most kezdte bontogatni. Az egész 
; ember csupa ígéret volt: szép, nemes és hasznos 

munkáknak ígérete. Tele tervekkel, tele a munka 
vágyával, az alkotás ösztönével. Tervei mögött 
kemény és önfogycl mezőssel nagyra mivel! akarat 

I állott. Munkavágya mögött erő és céltudatosság, 
amely pontosságával é., megbízhatóságával szinte 
megdöbbentette a vele nem egyszabású embert. 
Élesszemű, pontosan megfigyelő, s z ív ó s  termé
szetű, izmos akaratú é.-> igen józan, szinte hideg- 

• elméjű ember volt. egyáltalában nem a hangula
tok embere. Bizalmas baráti körben, megszokott 
társaságban komolysága, hidegsége fölengedett s 
tudott kedélyes, humoros i lenni. A harctérről 

I jóbarátaiuak irt leveleiben is igen sok a humoros 
megjegyzés, leírás. Szenved-,y - |• nszerette a termé
szetet, a tudományt; rajongott a haladásért, a 
szépért: szinte kereste a küzdelmet «

Irodalmi munkái: A papmoíiala termésfalá
nak anatómiai, fejlődéstani é hiológ.ai ismerte
tése. 1909. Az Alriplex-magvak polyiriorphismusu 
és esi rázó képessége. 1910. Az aerenchymáról. 
Virág-biológiai megfigyelések a < '.ampanula-fajo
kon. 1911 —- A burgonya hypertrófiás szövetei.
Csírázó súlyom mag. 1912. Néhány kétszikű 
növény .-/..sievelén-s. regeneráló arjadzi a j Ta
nulmányok a növények h-groszkópos rnozgá-a kö
réből. 1913. — A / epei fa parthenokm piája A 
Frilillaria impena; '.eratológiás hím virágai löt í 
— Ez az utóbbi tanulmánya mar a halé . u'iri
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jeleni im\g a Botanikai Közleményekben. Tanul
mányai némel nyelven is megjelentek s nem 
eggyel valósággal feltűnést kellett. A »1 ami.leá
nyok a n ívéinek higrós; kópikus mozgás. köréb< i 
c. tanulmányát kedves, szeretett tanára, l.-gi-a- 
gyobb megértője, támogatója és buzdítőja: Md- 
yócsy-lJietz Sándor dr. egyetemi tanai- imitálta 
be a Magyar Tudományos Akadémia 1913 április 
‘21-én tartott ülésén. Egy tanulmányai a l‘n»ru 
c. német folyóirat most közli.

Mennyi ígéret, mennyi biztató kilátú.-.! S 
mindennek véget vetett egy gyilkos -zerb gyilkos, 

1 y ( . H 41 ■
Hiánynak, nagy vesztesége az intézetnek, me 
nemes és hősi emlékét mindvégig meg fogja 
őrizni . .

Hősi haláláról egy hajtársa Suliajdu Lajos 
tanárnak a kővetkezőket Írja:

«B. lapját vettem S felejthetetlen, jó hajtái- 
sam emlék'- is kötelez arra, hogy halála í örül- 
ményeil bővebben ni girjam. — Előrebocsátom, 
hogy minden iiói színezés nélkül, úgy cgy.-zerü 
szavakkal, őszintén irom le C>-.ne... Mull év 
szeptember lö-áu. nnkor ni mentünk 'i'i o a. a, 
kerültünk egymás mellé. Üiközben elbeszélget
tünk s én azonnal felismertem benne, in ni Ön 
is Írja. a derék, jóravaló és tanult emberi. Ö 
engem, mint ismeretlent, ettől kezdve kitt.i te
teti barátságával. Egymás mellett voltunk min 
dig; ha deci.angol csináltuM bárhol, együtt csi- 
i,álluk: lia Ütközet közben wíelbriül eliéved- 
tünk egymástól mindig csak egymást kerestük: 
szóval: halála percéig folyton együtt voltunk. 
Most. az utóbbi időkben, lújságosán ideges volt. 
Többször, minden ok né.: ül. összeszólalkoztunk. 
Később megbánva, mindig azon panaszkodott, 
azt emlegette, hogy érzi közeli halálát. Decem
ber 8-án reggel 1 órakor indultunk. Irányunk 
Arangy lováé volt. Előttünk a Kosmajlv gy. me
lyet az ellenség erősen megszállva tartott. Fél
bélkor, igen kevés veszteségéé!.megközelítet
tük a hegy let.-jél. Az rl.enségtőj.min'.egy har
minc lépés választoltéi bennünket, mikor erős 
bombádul,áláS'al fogadtak. Mi szuronyrohamninl 
válaszoltunk. Kjy golyó eng ui vállon talált, de 
csak könnyen, úgyhogy azért harcra képes ma
radtam. Szegény, jó bajlársam nézte még meg. 
indultunk tovább vele mikor az ellenség, futtában 
hátrafelé lőtt. Ekkor cgv golyó lejen találta. Es
tében elkaptam, hívtam egy párt embert, hogy 
levigyük a hiifsplalzra. de talán ölvén lépést 
teltünk vele, midőn kilehelte nem s lelkét, ' Im i
den utolsó szó nélkül. A h gy oldalán temet
tük el, az utolsó marék földet én dobiam reá.*

A líceumi főgimnázium, a hír hivatalos meg
érkezése után, gyászjelen.ést ad ki s a boldogult 
emlékére gyászünnepségei rendez.

— Közigazgatási bizottsági gyűlés. Se! - 
mec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros közigaz
gatási biz-ttsága. icánka l  íráit főispán elmém 
lésével, folyó hó 13-án tartotta január havi ren
des ülését Jelen voltak: Arthold Géza közigazga
tási tanácsos, árvaszéki elnök-helyettes, Balás 
Hugó dr. tiszti főügyész. Draskóczy Jenő kir. mű
szaki tanácsos. Hor.áth Kálmán kir tanácsos, 
po gármcster, Kapp Jakab dr. tiszti főorvos. Kegye 
Sándor tor. tanácsos, pénzügy-igazgató. Lipcsev 
Érv .n di ir. Mii ó
főjegyző, továbbá Farbaky István. Greguss Antal, 

. . .  1 . K ároly,, i Lgo
1, *s t y án y J
bauer József eb. választott bizoíGági tagok.

Az egyes szakreferensek jelentései után az 
egyes bizottságokat választotta meg a gyűlés, il 
le tő lég nevezte ki a főispán. — Az ipartanáé-* 
tagjai lettek: Greguss Antal és Piatlhy Antal 
rendes, ifj. Hornyacsek István és iij. Oszvaldt 
Gusztáv póttagok. A tanítói vegyes nyugdijbizult- 
ság tagjai: Horváth Kálmán és Jezsovics Kát oly.

_4________ __________________ —.

A fegyelmi-választmány tagjai: Pálíi Péter, Kegye 
Sándor, Hiindel Vilmos ’s Jezsovics Károly ren
des. Draskóczy Jenő és Oszvaldt Gusztáv pótta
gok. Az árvaügyekben beadott felebbezések elbí
rálására hivatott bizottság tagjai: Hiindel Vilmos. 
Jezsovics Károly és Joerges Ágost választott, 
Farbaky István, Greguss Antal és Oszvaldt Gusz
táv a főispántól kinevezett tagok. A bürtönvizs- 
gáló-bizottság tagjai: Balás llúgó dr., Hiindel 
Vilmos, Joerges Ágost és Oszvaldt Gusztáv. Az 
adóügyi bizottság tagjai: Farbaky István, Hornya

id. nszky Jó
zsef rendes, Greguss Antal és Oszvaldt Gusztáv 
póttagok. Az adók és útadók elleni felszólamlások 

:jai: Gri üss
Antal, Mamiéi Vilmos, Jezsovics Károly és Osz
valdt Gusztáv. Az egészségügyi bizottság tagjai: 
Dobrovils Mihály és Mátray Gusztáv.

- KitUüteles. Ölel.'égé, a király, Titze 
Uszkár 09. gyalogezredbeli századosnak, az ellen
séggel szemben tanúsított vitéz és eredményes 
magatartása elismeréséül, a katonai érdemkereszt 
hadiékítménye:-; 3. osztályát adományozta.

. . . . .  . . . . .
A Selmecbányái ürmök Kongregációja, a harcté
ren küzdő katonák segít 'sére s az iithomnaradt 
nyomorgó szegények javára, ma. vasárnap dél
után ü órakor, Üoleinau Gáza főiskolai tanár 
előadótermében, a világháborúról, vetített képek
kel. előadást rendez. Belépődíj nincsen, szives ado
mányokat azonban köszönettel fogad a Kongre
gáció.

— Eljegyzés. ifj. Gajdacsy György bruck- 
kiráiyhidai in. kir. áliamvasúti művezető eljegyezte 
Borosba Juliskát, id. Eoroska Lajos nyugalma
zott ni. kir. bányainlézö leányát Selmecbányán.

— Selm ecbánya népességének 1314. .évi 
atí tik . ö  lmec i t t . .  zab. kir.

bányavárosban, az anyakönyvi hivatalok kimuta
tása szerint, az élniük 1914. évb>-n 202 fiú és 190 
irány született. Kihall 198 férfi és 204 nő. Az 

1 apadás tehát 10.'
A félév vége főiskolán. A Selmec

bányái m. kir. bányászati és erdésze ti főiskolán 
: főiyó hó 25-én fejeződnek be az első félévi elő

adások. Február 1-én kezdődnek meg a rendes 
félévi vizsgálatok s tartanak egészen február 
végéig.

— Halálozás. Nagypaluqyai és Túrócdivéki 
Plallhy Antahíd. szül. Szenljóbi Szabó Judit, 
Platthy Antal Selmecbányái vaskereskedő édes
anyja. folyó hó 8-án, éleiének 85-ik évében. Pu- 
mázon elhunyt.

— O rvtám adás egy m érnök ellen. Jani 
| János, a Selmecbányái zúzóműveknél alkalmazott

bányamunkás, Szenes Piitöj) bányamérnököt, mi- 
dón íoiyó hó 9-én a ribniki fűrészmalomban hi
vatalos zolgálatot b-Ije.-íiell, késsel megtámadta.

' Szeir s mérnök a támadási egy deszkadarabbal 
iiárílotla el magától, mígnem a dühöngő munkást 
egy altiszt lefogta .- társaival a rendőrségre vi
tette. A rendőrség a lettest kihallgatta, letartóz
tatta s ügyét a bírósághoz tette át. A támadásra 
az adott okol, hogy a mérnök a munkást, hanyag
sága miatt, 2 koronára megbüntette.

— A hadbavonultak család jaiért. Hiindel 
Vilmos I;onti ev. főesperes a nagyhorili ev. egy-

Vöi . e Jet s a 
hadbavonultak Ínséges, nyomorgó családjai szá
mára, újabban isméi 441.48 K-t gyűjtött. Az üsz- 
■-zegcl Ivánka István főispánhoz, a nagyhonli ev.

; egyházmegye felügyelőjéhez jiutatla.
Az Ev. N öegylet a hadbavonultakért.

| A .-elinechányai Evangélikus Nőegyletnek, a had- 
| bavonultak számára, az elmúlt héten adakozott: 

Fiala Margit I pár érinelegftöl, Gei-i Jolán 10 
pár rineh ítöl. Hroziencsik Anna 4 pár érmeié
in löt, Hoivay Mariska 1 pár érnielcgitői, t hósapkát, 
Jaeger Gyuláné 2 trikónadrágot Kartalik Józsefné

1 prémkarmantyúi. 2 prémgallőrl, Loncsó Luci I 
pár érmelegílől. Lengyel Katica 2 pár érinelegftöl 
I hósapkái. Makávé Miklósué t haskötőt, 2 pár 

-| kapcái, Oszlroluczky Edit 1 pár érmelegílől, Posta 
Ilonka 2 pár érmelegílől, Polónyi Emma 1 pár 
érmelegílől. Szó ver Katóka 1 pár érmelegílől, T. 
S 20 K-t. Yeith Józsefné 2 hósapkái, 55 dkgr. 
lépé.-t, W'allersdorfer Károlyné l  pár érmelegílől, 
I hósapkái, Dolgoztak : Bánik Etelka, özv. Baumerlh 
Eajosné, özv. Bernhardt Adolfnó, Cseh Hermin, 
Dunák Jolán. Fisfély Vilma, Fogl Mária. özv. 
Gyurkovils Andiásné, Hrivnyák Aranka, Joerges 
Agostné, Kachelmann nővérek,dr.Kövessi Ferencné, 
Makovinszky Józsa. Majovszky Jolán, Mátray 
Gusztávné, Oszlroluczky Gyuláné, Papp Istvánné, 
Paulinyi Rózsika, Paxner Vilma, Pobuda Malvin, 
Pollák Margit, Posta Ilonka, özv. Posta Miklósné, 
Schleifer Aurélné, Schronim Erzsi, Suhajda Eajosné. 
Slaoga Hilda, Slempel Margit. Szever Pálné, 
Unger Ilona, Vassányi Etelka, VVeisz Melánia, 
Zalykó Jolán és Zsámbor Pálné. Elkészült: 27 
hósapka, 26 pár csuklóvédő, 1 pár lábszárvédő, 
ol haskötő, 42 meli\ édő és hálvédő, 28 zsebkendő, 
30 felkötő kendő, 5 mellény.

Az »Aranyal vas rt«-mozgalom részére vas- 
gyűrűért becserélt: Batyel Ilonka 1 aranygyűrűt, 
Dianiska Jánosáé 1 aranyfüggői, 1 gyűrűt, 3 
ezüsltörmeléket, Jelinek József 1 aranykereSzlet, 

i 3 fülbevalót, N. N. 1 aranygyűrűt, 1 ezüst kar
kötőt, 5 K-t, Pelernák Gizella 2 arany fülbevalót, 
ITunyi Károlyné. 1 aranygyűrűt, 1 arany melllűt,
1 arany karkötői, Vodicska Ilonka 1 aranyszivei,
2 arany íülbevaiól, 2 ezüsltörmeléket. Az eddig 
becserélt gyűrűk száma 388.

Plakettet veit : Fekete Lajosné 1 Szolár 
Eajosné 2drbol. Az eddig eladott plakettek száma 41.

Az Ev. Nőegylet eddig 342 katonát látott e 
meleg ruhaneművel.

— A közönség- figyelmébe. Utóbbi időben* 
több és több panasz érkezett a városi hatósághoz, 
hogy egyesek szegénységi bizonyítványokkal járnak 
házról-házra s különféle címeken könyöradomá- 
nvokat gyűjtenek. Horváth K álm án  kir. tanácsos, 
polgármester ezúton is figyelmezteti a közönséget, 
hogy a város hatóságától kapott szegénységi bi- 
zonyilvány senkit sem jogosít fel köriyöradomá- 
nyok gyűjtésére, azért, ha valaki ezen az alapon 
adományt gyűjt, azonnal ál kell adni a  rendőr 
ségnek.

Nagy hódöntések az erdőkben. A na
pokban tartott nagy havazás óriási károkat oko
zott a Selmecbányái erdőkben. A Paradicsom-he
gyen s a város körüli erdőkben a hóvihar az erdei 
fenyvest teljesen tönkretette, csupán a vörösfe 
nyök és az idősebb lucfenyők maradlak meg. A 
Meleg patak környékétől a Gedeon-táró felé eső 
erdőkben több, mint 15000 drb. vastagabb jege
nyefenyői és sok ezer fiatalabb törzset tört 1 
vagy döntött ki a vihar. A felsőrónai erdőkben 
6—700 darab, a Rossgrundi tó környékén, a 
Széleshegy és a Baráthegy nevű erdőrészekben 
pedig mintegy 6000 darab vast rg fenyőt teli tünkre.

Házasság. D ubrauszky János  m. kir. 
erdőmémökgyakornok, tartalékos zászlós, a Sel
mecbányái líceumi főgimnázium volt növendéke, 
f'.lyó hó 9-én tartotta esküvőjét Szochurek Mr.
/ • isin irat, Budapesten.

Országos vásár Tótpelsöcön. A keres
kedelemügyi m. kir. miniszter 1915. évi 902. sz. 
amit kelt rendeletével megengedte, hogy a Zólyom 
varmo.ye területéhez tartozó TólpetsŐc községben 
'•/. 1914. évi október hó ó-ére eseti, de hatósági 
intézkedés következtében elmaradt országos állat- 
vásár helyett, 1915. évi január hó 20-án pótállat - 
vásárt tartsanak.

— Segitöakció. Harctéren levő katonáink 
számára az elmúlt héten Farbaky István 1 szül
ni vei bélelt lélikabálol, choff József I húszát 
mentél adományozott.
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HadbavonuK katonáink itthonmaradt család
tagjainak segítésére Fekete Lajosnó 10 K-t, Kül
dési Károlyné .‘1 K-t adományozott A m. kir 
dohánygyári munkásnak huszadik  gyűjtése 14.73 
K, a kir. kath. főgimnázium ifjúságának gyűjtése 
50 korona.

A Vürüskeresztegylel Selmecbányái szükség- 
kórházainak a fölszerelésére és fenntartására Scholí 
József 3 K-t adományozott.

Horváth K álm án  kir. tanácsos, polgármes
ter az elmúlt héten, a hozzá beküldült ruhane- 
műekböl 2 nagy télibundát, 1 köpönyeget, t téli 
felöltül, I prémnyakvédüt, 9 mellényt, 7 pár ha
risnyát, 4 hósapkát és 1 pár érmelegítőt küldött 
a honvédelmi minisztérium Hadsegélyző-Hivalalá- 
nak. a szükségkórháznak pedig 2 csomag tépést 
adott át.

Itt említjük meg, hogy Selmecbányán, a há
ború kezdete óla. 203 család részesül állandó 
bavisegílségben. A polgármester, a hadbavonultak 
hozzátartozói számára, a várostól adományozott 
2000 K-val együtt, 11501.57 K-t, a szükségkórhá- 
zak fennlartására pedig 4769.71 K-t gyűjtött össze. 
A katonák karácsonyfájára 223 K-t és 33 csomag 
ruhaneműt küldött a Hadsegélyző-Hivatalnak.

—• Egyházzenei hangverseny. Cziczka 
Anyela, a lévai Heviczky-Társaság zenetanárnóje, 
Cziczka Sándor  Selmecbányái karnagy leánya, 
december hó 21-én, a lévai piaristák templomá
ban egyházi hangversenyt rendezett. A hangver
senyről. illeUMeg a művésznő produkcióiról a Lévai 
Hírlap  kiváló zenekrilikusa a következőket írja: 
»Az első szám Cziczka kisasszony saját szerze
ményű praeludiuma volt. Praeludiumnak n.vezi 
szerényen a művésznő, de voltaképen orgona- 
versenydarab, mely, a nemes és mindvégig költői 
tartalom mellett, szánva van a művészi technika 
csillogtatására is. Fináléja, a Himnusz konlra- 
punktikus gyönyörű feldolgozása, igazán értékes 
művészi munka. A darab, a benne kifejezett han
gulathoz képest, erővel,teljesen, nagy finomsággal, 
általában művészi bravúrral volt előadva s a 
közönségre nagy hatást tett. — Az A ve Verum 
és Az Ave Maria szintén a jeles zenetanárnő 
szerzeményei, melyeket kar adott elő. — A ha
tásos kar után egy Chopina praeludiumot játszott 
orgonán, mely álmodozó bűbájával, magasan

Franck-kávét, 1 doboz cigarettát, Tomasovszky 
Lajosnó 6 kg. marhahúst.

A városi kórháznak: Happensberger Vilmos 
200 cigarettát, az Kv. Nőegylet 5 tucat férfiinget, 
Ernst Zsigmondnő 5 üveg bort, 500 cigarettát, 40 
szivart, Kinka Mihályné 4 üveg befőttet, 2 üveg 
málnaszörpöt, Balázs Jánosné 2 1. tejet.

A bányászkórháznak  : Róthbauer Ferencné 
46 szivart, Mátray Gusztáv 200 cigarettát, Vodráska 
Béláné 40 almát, Körös László 9 I. tejet, a Vörös
keresztegylet 20 pipál, 400 cigarettát, Paulinyi 
Mátyásné 2 1. tejet, kalácsot, 100 cigarettát, dr. 
Vértesi Tóth Imréné vacsorát, Engel Zsigmond 1 
üveg bort, 60 szivart, 100 cigarettát, Arkosi 
Béláné 1 üveg szilvóriumot, süteményt, Vojtás 
Böske 100 cigarettát, Róthbauer Ferike 20gyertyát, 
40 tábori levelezőlapot, 1 imádságos könyvet, 
Weisz Ignác 1 csomag cigarettát, 20 csomag-pipa- 
dohányt, 2 doboz szivarkahüvelyt, Sobó Jenőné 
uzsonnát.

A gázkoksz a legolcsóbb, leg
tisztább és a legtakarékosabb fűtőanyag. Mivel a 
fűtőhatása meghaladja a 7000 kalóriát, Selmec
bánya igen tisztelt lakosságának nagyon ajánlható.

A gázkokszol akármilyen kályhában lehet 
használni, mert a már fölszerelt kályha csekély 
költséggel átalakítható gázkokszfűlésre.

— K o le r a  e l le n  a le g b iz to s a b b  
ó v ó s z e r  a  k é n e s  g y iig y i g y ó g y -  é s  
b o rv iz .C K a p h a tó , a z  e g y e d e lá r u s i t ó -  
n á l, G r e g u s s  A n ta ln á l.

U  Orvosok mint kitűnő, kő- I 
| liögés elleni szert ajánl- I 

j4k a
jKAISERj

m e ll -k a r a m e llá it  a  h á ro m  fe nyő ve l. I

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

elkerülése ellen.

költői előadásával a hozzáértők szívébe markolt. 
Nem volt külön műsorszám, ei volt rejtve, de mi 

•észrevettük s mint a hangverseny legnagyobb 
kincsét értékeljük.*

Adományok a  kórházaknak. A Vörös- 
kereszt egy let Selmecbányái szükségkórházainak, a 
beteg és sebesült kaionák szamára, az elmúlt héten 
a következők adományoztak: Malzner Józsefné 4 
inget, 4 lábravalót. 4 pár harisnyái, Kuppán Já 
nosné 2 inget. 2 trikóinget. 3 lábravalót, Seidl 
h . 'síné 2 trikólábravalói. I trikóinget, Strausz 
Sándorné 1 lábravalót. Patta Gyuláné 2 inget, 2 
lábravalót. Hermáim Emil 4 doboz cigarettát, 
Murancsan 1 lábravalót, N. N. 6 pár harisnyái, 2 
lábravalót, 2 inget, az Ev. Nőegylet 24 ingei, 24 
lábravalót, 30 törülközői, 60 zsebkendői, 3 karkötő 
kendői, 48 ingei. 4 lábravalót, 12 asztalkendőt. 
14 nagy párnahuzatot, 3 kis párnahuzatot, 1 kis 
párnál, 6 konyharuhát, 8 lepedői, 6 pár harisnyát, 
30 vizespoharat, Makávé Miklósné 12 pár kapcát, 
24 zsebkendőt, Bogya Adél 10 I tejet. Fekete 
Lajosnó. Kövesi Antal 200—2üo cigarettái, Juerges 
Ágostné 4 ingei. 2 alsónadrágot, 0 pár harisnyát, 
1 párnahuzatot, Gnldner Adolf 300 cigarettát, 
Baán Elemérné I tál pogácsát, 2 tál tésztát, 
Suhajda Lajosnó 3 üveg málnaszörpöt, 2 üveg 
egrest. 2 üveg paprikát. 2 üveg ribizli;, Dentsch 
Zsigmondné 65 embernek uzsonnát. Löbl Gréli 
20(i cigarettát, Wintersluin Bcrnátné t I. málna
szörpül, Goldfusz Mihályné 2 zsák burgonyát, 
Fischer Satnuné 2 tál pozsonyi kiflit, lákó Gyuláné 
1 I. lencsét, I I. babot, 1 kg. kávét. I doboz

6100  közj. hitel, orvosi és 
magánosok bizonyítványai 
a biztos eredményt igazol
ják. Igen egészséges és jóí zű 
bonbonok. Csomagban 20 
és 40  fill. Dobozban 60 fül. 
Kapható: M árkus M. cuk
rászdájában. M ikovényi 
Á. és M argótsy  J . ö rö 
k ö s t!  gyógytáraiban S e l 
m e c b á n y á n .  W alko  J 
K. és S z en tis tv án y i A.

Gtf I n ic b á n y á n .

NYILTTÉR.
E rovat a 'a tt közlőitekért nőm felelő* * izerk.

K ö s z ö n e tn y ilv á n ítá s .
Mindazoknak, különösen Kacltelmann Károly 

vihnyei gépgyáros úrnak, társainak, személyzeté
nek, akik boldogult, kedves férjem elhunytakor 
nagy bánatomban részvéttel voltak irántam, ko
porsójára koszorúi adtak s utolsó nyugvóhelyére 
elkísérni szíveskedtek, őszinte szívből fakadó [iá
jával mondok köszönetét.

Özv. Z s e  m la  M á r t o n n á .

Óvás.
Tudomásomra julolt, hogy zenekarom egy 

tagja azzal az ürüggyel já r házról-házra gyűjtő

ívvel, hogy elbocsátottam. Ezzel szemben tisztelettel 
értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy zene
karomból nem bocsátottam el senkit és kérem 
a gyűjtőívvel visszautasítani. Kiváló tisztelettel

S. Balogh László.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
325.—1915. szám.

Hirdetmény.
A ui. kir. honvédelmi miniszter f. é. 

január 10-én kelt 305. eln. sz. rendeletével 
az A. alosztályé (katonailag kiképzett) nép
fölkelésre kötelezett magyar állampolgárok
nak tényleges népfelkelés! szo lgála tra  
beh ívását rendelte  el és pedig f  é. 
ja n u á r  20-ikára .

Felhívom tehát az e város területén 
tartózkodó 1875—187(5— 1880. években 
született és esetleg ennél fiatalabb A. al
osztályé (k a to n a ilag  kiképzett.) népföl
kelésre kötelezett magyar állampolgárokat, 
akik a közös hadseregnél, honvédségnél, 
vagy a csendőrségnél szolgáltak és bárm ely 
okból még a nem tényleges viszonyban 

I (polgári viszonyokban) vannak (pld. mint 
létszámfelettiek, betegek stb.), hogy v a la 
m ennyien, teh á t az a ján la ti lappal el
lá to ttak ig , tekintet nélkül a benne foglalt 

' rendelkezésre és illetőségi helyükre, a to
vábbi utasítások megadása céljából, hivata
lomban (Városháza. II. éra. 9. ajtó) f. évi 

I január hó 17-én (vasárnap) délelőtt 10 óra
kor okvetlenül és teljes szám ban jelent
kezzenek.

Félreértések kikerülése végett megjegy
zem, hogy bármely okból, tehát betegség, 
vagy szol gálát képtelenség okából szabadsá
goltak, továbbá bármely fegyvernemtől szár
mazó, tehát az összes, a lovasságnál szol
gáltak is jelentkezni, illetőleg bevonulni 
kötelesek.

Népfölkelési igazolványi könyveiket, 
vagy netán náluk lévő egyéb katonai ok
mányaikat okvetlenül hozzák magukkal.

Selmecbányán, 1915. január 1-én.
Sztancsay Miklós

főjegyző, katonaUgyi előadó.

; 1311 —1914. sz. polg.

Figyelm eztetés.
A m. kir. belügyminiszter 9059/1914. számú 

í rendelete folytán figyelmeztetnek a kereskedőüz- 
letek tulajdonosai, hogy ellenségtől zsákmányolt 
fegyvereket és felszerelési cikkeket sem kirakatok
ban kiállítani, sem pedig egyébként forgalomba 
hozni nem szabad, hanem a legközelebbi katonai 
parancsnoksághoz, vagy a legközelebbi közigazga
tási hatósághoz kell be szolgáltatni őket.

Selmecbányán. 1915. január hó 2-án.
Horváth Kálmán

kir. tnn., polgármester
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Hirdetm ény
Az ebtartási szabályrendelet végrehajtása 

tárgyában kiadott utasítás értelmében a város te
rületén tartható ebek összeírását a folyó évre 
terjedőleg a f. évi január hóban kell eszközölni, 
felhivatnak tehát a- összes birtokosok, hogy ebeiket 
f. évi január hó 1 -tői 30-ig az alulirt hivatalnál 
annál is inkább jelentsék be, mert elleneseiben, 
a szabályrendelet 41. §-a alapján, büntetésben 
részesülnek, ebeik pedig kiirtatnak.

- Selmecbányán, lvi 15. január hó 1-én.
A városi számvevőség:

CSÁNYI OTTÓ
városi fűszámvevő.

32142.
11-1914. szám

Hirdetm ény
n III. o sz tá ly ú  k e re se ta d ó  a lá  ta r to z ó  jövede lm ek  

b e v a llá sa  tá rg y á b a n .
Az adózók kötelesek 1915. évi január 20-áig 

üzletük, vállalatuk vagy egyéb haszonhajló fog
lalkozásuk után az adóévet megelőző három évi, 
vagy ha az üzlet, vállalat vagy foglalkozás annyi 
év óta még fenn nem állana, megkezdésétől szá
mítandó, illetőleg fennállása idejére eső kereseti 
vagy üzleti lisztanyereményt bevallani.

Évi liszlanyereménynek vétetik az üzletből 
vagy (oglalkozásból eredő összes jövedelemnek 
az a része, mely az üzlet vagy foglalkozás foly
tatásához szükséges kiadások levonása után fenn
marad; az üzlettulajdonosnak s általában az adó
fizetésre kötelezettnek oly kiadásai azonban, me
lyek nem a/, üzlettel vagy foglalkozással járnak, 
hanem akár magának, akár pedig a családjának 
és hozzátartozóinak fenntartására szolgálnak, a 
jövedelemből, keresményből le nem vonhatók.

Aki több vállalatból, keresetből, illetőleg jö
vedelemforrásból húz jövedelmet, köteles minden 
egyes vállalatról, vagy keresetről külön vallomást 
adni.

Azok az adókötelesek, kik segédekkel dol
goznak. tartoznak a vallomáshoz segédmunkásaik 
jegyzékét csatolni s ebbe a jegyzékbe a segédek 
nevei, az üzletbe vagy foglalkozásba belépésüknek 
ideje, havi vagy^évi fizetésük pontosan kiteendő.

Az az adózó, aki a valloinástétclre kitűzött 
fenti határidő után lép a III. oszt. keresetadókö
teles sorába, adóköteles üzletének megnyitása 
napjától számított két hónap alatt köteles vallo
mást adni.

A 111. osztályú keresetadó alá eső jövede
lemnek bevallása, valamint az üzletben alkalma
zott segédek bejegyzésére szolgáló űrlapokat az 
adózónak a községi elöljárók (városi adóhivatalok) 
ingyen szolgáltatják ki.

A bevalló az űrlap egyes rovatait kitölteni 
s annak bizonyításául, hogy az adatokat saját 
tudomásához képest pontosan és lelkiismeretesen 
közölte, eskü helyett polgári becsületszava zálo
gául nevét, valamint a bevallás napját és helyét 
aláírni köteles.

E vallomás a fentebb kitűzött határidő alatt 
u községi elöljáróságnál (városi adóhivatalnál) 
nyújtandó be.

Mindazok az adózók, kik üzletüket, vállala
tukat keresetüket vagy jövedelemforrásukat az 
államkincstár megrövidítésére irányzott szándék
ból az adókötelezettek és adótárgyak összeírása 
alkalmával akár szóval, akár írásban valótlanul 
mondják be, vagy eltitkolják, avagy vallomásukat 
bizonyíUiatólag hamis adatokra alapítják, az adó
tárgynak egészben vagy részben történt eltitkolá
sával elkövetett jövedéki kihágás miatt az 1909. 
évi XI. le. 93. (1913. 50000. sz. hiv. összeállítás 
201.) értelmében bűntetteinek.

A nyilvános számadásra kötelezett vállala
tok és egyletek igazgatóságának és felügyelőbizoll- 
ságának tagjai, a jelenléti jegyekért járó összegekre

nézve, valamint az ily vállalatok és egyletek ügy
nökei ügynöki dijakra nézve vallomást adni nem tar
toznak. Ezeket az összegeket az illető vállalatok, 
egyletek kötelesek bevallani, illetőleg kimutatni, 
(1875. XXIX. t.-c 16. {*., 1909. évi 126 626 sz. pü- 
min. körr.)

M. kir. Pénzügy igazgatóság.
Ipolyság, 1914. november hó 2-án.

Kegye Sándor
királyi tanácsos, pénzilgyigazgaló.

HIRDETÉSEK.
napos helyen 3 szobás lakás t, 
m ellékhely iségekkel, keresek  
m ájus elsejére, esetleg  azonnal. 
A jánlatok  ÖZV. SINGER LAJOSNÉ 

címén, e lap  k iadóh iv a ta láb a  kére tnek

1
1

iO év  ó ta  fen n á lló
léküzlet, műhely,
a k á s s a l  eg yütt, b é rü k -  
to lá s  m iatt, m á ju s  l-től 
eladó. — B ő veb b et ö zv . 
BAUNIERTH LA JO SN ÉN Á L.

Jót iizifát a közönségnél
2  m bükkfa 17 K.
2  in tö lgy  éx cser h ? K. 

Megrendelhető Joerges A. özv. és fiánál.

Egy ügyfelünk m egbízásából

2 drb Selmeci N épbanki részvény,
3 „ Zsarnóeai N épbanki részvény és 
3 ,, Magy. V örösker. nyerem ényjegy

A Selmecbányái Kereskedelmi és 
Hitelintézet r.-t. igazgatósága.

K I A D Ó  L A K Á S .
A Zsigmoiidy-utea 65. számú ház
I. emeletén egy ö szobából álló szép 
lakás, mellékhelyiségekkel, május
1-töl kiadó. (Bővebbet Szenthárom
ságtól1, Heincz-ház, f. emelet.)
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Van szerencsém a nagyérdemű 
közönségnek becses tudomására 
adni, hogy a I0BT hetik Ferenc- 
utca 255. szám alatt fennálló 

WENIGEI^ ém ELEK

szabó-üzletet
ezentúl saját nevemen folytatom tovább.

Kérem a nagyérdemű közönsé
gei, hogy amint eddig, ezentúl 
is nagyrabecsült megbízásaival 
támogatni szíveskedjék. Részem
ről mindent elkövetek, hogy a 
nagyérdemű közönség ruhaszük
ségletének legkényesebb igényeit 
is ki tudjam elégíteni.

Kiváló tisztelettel

E D  E K  B É L A  l i *
ú ri«zabó .

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 19lő


