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1,000.000.
Ennyi, sőt több ellenséges katona vesz

tette el fegyverét, szabadságát s él Ausztriá
ul agyarország és Németország fogolytábo
raiban. Legtöbb köztük az orosz: hétszáz
ezer. Nagyszámú a francia, az angol, a 
belga és a szerb is. A mi fogolytáboraink
ból ki lehetne állítani azt a milliós had
sereget, amelyre az ellenünk szövetkezett 
ellenséges államoknak olyan nagy szüksé
gük volna. Valamikor egész Európának nem 
volt annyi katonája, mint amennyi fogoly 
van most nálunk. Ez a szám mutatja azt 
a fényes eredményt, amelyet a német, az 
osztrák és a magyar hadseregek vezéreik 
bölcsességével és katonáik vitézségével el- , 
értek.

Ellenségeink titokban készültek föl a 
háborúra. Gyűjtötték határainkon a katonát, 
a hadiszert, hogy rajtunk üthessenek. Szá
mítottak rá, hogy készületlenek leszünk s 
a fölhalmozott túlerő le fogja hengerelni 
bármily vitéz csapatainkat is.

Hét hónap telt el azóta s a lehenge- 
relésből semmisem lett. Ellenben egyik nagy 
csapás a másik után éri ellenségeinket. 
Csatát csatára vesztenek s ahol nem vesz
tenek, ahol nem hátrálnak, ott meg sem 
tudnak mozdulni. Budapestre, Becsbe, Ber
linbe akartak jutni s ma a saját nagy
városaikat kell védelmezniük. Bennünket 
akartak bajba dönteni s maguk vannak 
szorultságban. Bennünket akartak bekeríteni 
s most maguk vannak két oldalról is meg
kerülve. Bennünket akartak elzárni a világ
tól, hogy kiéheztetéssel s mindenféle hiány
nyal törjék meg erőnket s most őket te- 
nyegeti mindez a veszedelem.

Csak meg kell vizsgálni a hadihely
zetet, hogy meggyőződjünk róla.

Franciaország, amely, bűnös bosszú
vágytól vezérelve, támogatta Oroszországot, 
tehetetlenül viaskodik, hogy kiszorítsa te
rületéről a németeket, akik a francia föld 
legszebb, leggazdagabb részét tartják meg
szállva. De hiába minden erőfeszítésük, nem 
tudnak előbbre jutni. Minden reményük az 
oroszban s az angolban van tehát, hogy 
ezeknek az ereje segíti meg a gloirc híres 
nemzetét. Az orosz a világ legszámosabb

hadserege, az angol a világ legnagyobb 
hajóhada. Es, inie, hét hónap után az orosz 
tömegek még mindig nem jutottak előbbre, 
épen úgy, mint a franciák ; sőt ellenkezőleg: 
egyre több tért vesztenek abból is, amit a 
háború elején, katonai okokból és előre
látásból. Németország és Ausztria-Magyar
ország átengedett. Az oroszok, borzasztó 
veszteségek között, mindenütt kénytelenek 
visszavonulni És az angolok? Soha nagyobb 
szégyen nagyhatalmat még nem ért, mint 
ezt az önző kalmárországot. Sok milliárd 
pénzével, töméntelen hajójával hivalkodott, 
a tengerek urának képzelte magát és ime, 
február tizennyolcadika óta angol kikötőbe 
alig futott be s belőle alig is távozott hajó. 
Azok a hajók, amelyek, a németek ellenére, 
mégis megpróbálták az angol partok tájékán 
való hajózást, a német tengeralattjáró hajók 
torpedóitól legnagyobb részük vagy elsii- 
lyedt vagy valamely aknán pusztult el. Mit 
ér /  ngliának minden pénze, minden páncél
hajója ilyen körülmények között?! Francia- 
ország hiába várja az angol segítséget. Es 
Angolország maga hogyan is segítene máson, 
mikor magamagán se tud segíteni; mikor 
az a veszedelem fenyegeti, hogy a hajó
forgalom megakadása miatt, maga jut Ín
ségbe, olyan bajba, amellyel Németországot 
s a mi hazánkat akarta sújtani.

így járnak Összes ellenségeink. Egy
más bűnös támogatására szövetkeztek s 
most mindegyiknek a maga bajától fő a I 
feje. Vereség vereség után éri őket, erejük 
egyre jobban gyengül s Isten segítségével 
el fog jönni az idő, amikor a világháború 
bűnös előidézői elveszik méltó büntetésüket.

Selmee- és Bélabánya 
sz. kir. város erdöhivatalának 
éves jelentése az 1914-ik évről.

Közli: ZÓLOMY IMRE tl>. tanácsos, erdőmester.

Az erdőgazdaság menete az év első felében 
rendes volt s már-már elértük, hogy a múlt évek 
elemi csapásai-okozta zavarokat teljesen rendez
zük. Ekkor bekövetkezett az általános mozgósítás, 
melynek folytán az erdészeti személyzet létszáma 
csaknem felére apadt. Munkásaink s fuvarosaink 
hadba vonultak, a fuvarerői rekvirálták s így a 
háborús viszonyok erdőgazdaságunkra is nagy 
hatással voltak. A legnagyobb csapást azonban 
a december hó 22-én kezdődő hólörések zúdítot
ták erdőállományunkra. Több, mint 30 ezer drb. 
fenyőfa esett áldozatául. Ennek rendkívüli munkát

Az expedíciót s hirdetéseket Illető reklamációk a lapkezeló

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők.

hova az összes pénzküldemények is küldendők.

igénylő rendezése majd csak a jövő években fog 
mutatkozni.

A jövedelmezőség szempontjából való ered
ményt viszont nagyban befolyásolta a m. kir. bel
ügyminiszternek az a rendelete, hogy, az eddigi 
szokástól eltérően, a naplókat már december 31-én 
le kellett zárni s így az 1914. évben kiadott fa
anyagokért előírt, de csak január vagy február 
hóban befolyó értékeket már nem írhattuk az
1914. év javára. Anyagszámadásainkban az 1914. 
évben tekintélyes, mintegy 10,000 koronát kitevő 
faanyagot számoltunk el ugyan, ennek az ellen
értéké azonban tényleg nem folyt be az 1914. 
évben s így már az 1915. év javára esik. Egyéb
ként természetes is volt, hogy ez az átmeneti 
időszak az első évben bizonyos zökkenéssel fog 
járni, mely azonban a következő évben már ki
egyenlítődik.

1. Terület.
Az összterület az év elején 9520’38 k.-hold 

volt. A bélabányai és a vihnyei erdőbirtok állo
mánya nem változott. A Selmecbányáiban, felső 
jóváhagyással, egyes különálló, kisebb erdőfoltokat 
vagy nyúlványokat 545 k.-hold területen eladtunk, 
leírtuk őket, viszont, csere útján, 1 85 k.-hold erdei 
belzetet csatoltunk az erdészethez. így a terület
állomány az év végén 95l6-78 k.-hold volt. Ebből 
az erdősült terület 9380 k.-hold, a terméketlen 
rész 25 8 k.-hold, a többi rét, telek és szántó.

2. Főhasználatok.
Az 1912. évi széldöntések megtakarítása 

végeit a fenyőféléknél a főhasználatoknak szüne
telnek kellett. Az időközben előfordult széldön
tések és szurágások miatt azonban a főhaszná
latokra előírt területekből 422 m 8-t kellett ki
használnunk s ennek az értékét a folyó évre 
esedékes és hatósági letétben kezelt összegből az
1915. év javára vontuk le. A lombfanemiieknél 
a kihasználás a rendes előírás szerint történt. 
Végeredményben: 28‘7 k.-hold hozamterületen s a 
múlt évek széldöntéseinek összetakarításával ki
termeltünk 422 in3 fenyő-, 832 m 3 tölgy-, 332 m 3 
bükk- és 9 m 3 kőrisműfát, továbbá 6820 m8 
különböző fanemű tűzifát.

3. Rendkívüli használatok.
Csupán a fenyőfőinknél fordultak elő, mert 

az időközben előállt és a széldüntések folytán 
szükségessé váll kihasználás 283 m;,-t tett ki há
rom olyan erdőrészletbon. mely a jelen félforda- 
szakra használatra kijelölve nem volt. Ennek az 
értékét az 1915. év javára irtuk elő s ebben az 
évben takarítjuk meg.

4. Előhasználatok.
Az elemi csapások folytán még szükségessé 

vált kisebb mérvű kihasználáson kívül az elő- 
használatokat pontosan az üzemtervi előírások s 
a fölmerült szakszerű szempontok szerint eszkö
zöltük, az értékesebb fanemek felszabadításával 
vagy az elnyomott beteges egyedek kiszedésével. 
A m kir. kísérleti állomás szives útmutatásával
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és közreműködésével, az újabbi, modern irány
elvek szerint, egy ő holdas területen a gyérítéssel 
kiszedésre kerülő fatömeget kijelöltük. Ennek az 
eredménye a juvöben végzendő gyérítésekre nagy 
hatással lenne, azonban, a hótörések miatt, ennek 
a tényleges kitermelése egyelőre elmaradt. Gyérí
tések és tisztázóvágások útján az elmúlt évben 
593 m 3 fenyő-. 88 m* tölgy- és 4 m* nyírmüfát, 
továbbá 4164 m* különböző vegyestűzifát hasz
náltunk ki.

5. Mellékhasználatok.
Mészégetésből. fűsarlózásbúl és kőtermelés- ; 

bői állottak. A legeltetés az egész erdőbirtokon 
szünetelt. Ezen a címen előirányoztunk 2800 K-t, 
befolyt 3050 K.

6. Raktári tüzit'aeladás.
Az év elején a készlet 1166*ö kor. volt. Az 

év folyamán befuvaroztak 3421 1 ürm*-t s így az 
évvégi maradvány 9057 ürm5.

A faraktári fuvarozás az év második felében 
nagy nehézséggel járt. A behívások s a rekvirálás 
miatt, a múlt félévi bevétel, a tavalyihoz képest, 
1800 ürm s-rel apadt, a kiadás viszont emelkedett, 
úgyhogy csak az év elején maradt nagy készletnek 
köszönhettük, hogy raktárunk teljesen üresen nem 
maradt. A fuvarozás mizériái azonban napról- 
napra súlyosabbak. A jelen téli abnormális 
időjárás erdei utainkat nagyrészt járhatatlanokká 
tette: a még megmaradt szarvasmarha-állományt 
a gazdák, a pillanatnyi s látszólagosan nagy ára
kon. eladogatták, úgyhogy, nézetem szerint, ezen 
csak az az egy intézkedés segíthet, ha a város 
maga szerez be néhány pár igavonó-marhát a 
legszükségesebb anyag befuvarozására. A bajon 
nagy mértékben segített, hogy a vihnyei erdőkben 
termelt bükkhasábfát Szénásfalun keresztül vas
úton szállíttattam Selmecbányára. A faanyagot, 
előrelátásból, a fürdőlelep mellett már a  nyár 
folyamán raktároztaltam.

7. Feküfaeladás.
A hulladék és a galyfa szedését időnkint 

ingyenessé tettük, hogy a szegény néposztály a 
szükséges tüzelőfával elláthassa magát. A vissza
élések miatt azonban időnkint ezt is meg kellett 
szüntetni. A bevonulás után mindazokat, kiknek 
családfenntartójuk hadiszolgálatra távozott, egész 
időre szóló ingyenes utalvánnyal láttuk el. Ezen 
a címen előirányoztunk 450 K-t, befolyt 596 K.

8. Erdősítések.
Üzemlervileg évenkint 66 hold van előírva 

erdősítésre. Mivel azonban a félfordaszak első 6 
évében az összes erdősítéseket be akarjuk fejezni, 
hogy az utolsó 4 évben csak a szükséges pótlá
sokat és ismétléseket eszközöljük: az évi terület 
1111 hold. Ezzel szemben a) az előírt területek
ből 132 7 holdat, b) a széldöntések folytán kelet
kezett hézagokból és foltokból 17 7 holdat, ej az 
üzemen kívül álló kopár és vízmosásos területek
ből 4'3 holdat, összesen tehát 1547 holdat er
dősítettünk be. Erre a célra felhasználtunk 127.400 
lucfenyői, 106,900 feketefenyőt, 100,900 jegenye- 
fenyőt, 100,600 kocsánylalan tölgyet, 14,000 vörös- 
fenyőt, 1900 banxfenyőt, 1500 lürtös juhart, az 
utóbbit a rónai megritkult erdők és föl lók fel
újítására. A csemetekertek kellőképen voltak 
gondozva: bennük 432.000 különböző korú s 
fanemű csemetekészlet van.

9. Fiatalosok tisztítása.
Nagyterjedelmű fiatalosaink rendbehozatala, 

főleg az értékesebb fanemek felszabadítása végett, 
égetően sürgőssé vált, annyira, hogy csupán az 
üzemtervi előírások végrehajtása koránlsem volna 
elegendő, mely a tisztításokat évenkint 68 holdon 
szabja meg. Az időközben tapasztaltak folytán 
ezzel szemben 137 holdon végeztem tisztításokat 
s ezenkívül, az erdősítések és pótlások alkalmával, 
a csoportokban elhatalmasodott gaznak és gyom

fáknak az irtását is elvégeztem, részben a már 
megtelepült, részben a mesterségesen telepített új 
erdősítések biztosítása végett, 2100 K költséggel.

10. Az erdőkárok ügyállása.
Az elmúlt évben 629 kihágási esetet derí

tettünk ki. Ebből 35 esetben egyezség jött létre. 
552 esetben, szabályszerű tárgyalás után, Ítéletet 
hoztak. 42 esetet pedig az 1915. év folyamán 
tárgyal a rendőrkapitányság. bírságokból befolyt 
egyezség utján 68275 K. ítélet útján 272598 K, 
összesen 340873 K.

11. Bevételek.
A városi költségvetésben az erdőgazdaság 

bevételi előirányzata 187,182 Ii volt. Ezzel szem
ben december 31-ig tényleg befolyt 183,383 K; 
az előirányzatnál kevesebb 3799 K-val. Az elért 
jövedelmezőség azonban 7600 K-val több.

12. Kiadások.
Az erdőgazdaság költségvetési előirányzata 

ezen a rovaton 85002 K volt. Kiadtunk 91.415 K-t: 
az előirányzatnál többet 6431 K-val. Ez a több
let! kiadás 1 , részben megtérül a széldöntések 
jövedelmeiből deponált összegből, mert a szél- 
döntések okozta foltok és hézagok beerdősítésének 
költségét külön ebből fedeztük. A többi kiadás 
úgy állott elő, hogy az erdősítéseknél és tisztítá
soknál, szükség szerint, az előirányzatnál jóval 
többet végeztünk, továbbá a napszám bérek, az 
előbbi évihez képest, több mint 20%-kal emel
kedtek. Az erdőőri lakóházak tatarozásánál levő 
845 K úgy keletkezett, hogy a bélabánvai erdőőri 
lakást, tatarozás helyett, eternittel fedettük be s 
ezenkívül a faraktáros lakását is rendbe kellett 
hozni.

13. Mérleg1.
Az 1914. december 31-én lezárt pénztári 

napló szerint az elmúlt év bevétele 183,383.57 K, 
kiadása 91,415-31 Ii. A tisztajövedelem tehát 
91,96826 K. volt. — Az anyagszámadás szerint 
kiadott faanyagok értékéhez képest a bevétel
191,000 K lett volna, a kiadás 90.284 K s így 
az elért eredmény 100,716 K volt, amely holdan- 
kint 1058 K tiszta jövedelemnek felel meg.

14 Erdészeti le tétek .
Az erdészet céljaira s javára letétben kezelt 

összegek az év végén 18,404’49 K-t tettek ki. 
Ebből a határok rendezésére szánt letét 7076 K, 
a széldöntések erdősítésének biztosítására s egyéb 
erdészeti befektetésekre letétben kezelt,összegekre 
a Selmecbányái erdőknél 6203 K, a vihnyeinél 
5124 K esik

15. Anyagszám adás.
A fenyőféléknél megszüntetett használat 

miatt a műfalcrmelésnél csak részleges, inkább 
szükségszerű volt, míg a lombfanemüeknél a ki
használás az előirányzat szerint történt. 1913 bán 
11895 ürm ;! volt a tűzifamaradvány. Az 1914. év 
folyamán 1453 in3 fenyő, 918 m3 tölgy, 352 in* 
bükk, 14 m8 juhar, kőris és 4 m 3 nyír épületi s 
miilát, továbbá 172481 ürm3 vegyes tűzifát ter
meltünk. Az épület- és műfái az év folyamán 
teljesen értékesítettük, míg a tűzifából 199624 
ürm3-t adtunk ki. Vegyes tűzifa-készletünk az 
erdőn, az év végével, mint maradvány, 92607 
ürköbméler.

16. Ügyforgalom.
Az év folyamán az erdőhivatalhoz 996 ügy

irat érkezett, mint tanácsi előadóhoz pedig 296 
drb., melyeknek teljes és érdemleges elintézésével 
az év végén hátralék nem maradt.

Személyzetem működése ellen semmi kifo
gásom sincsen. Mindegyik pontosan, hűen teljesí
tette kötelességét s egyesek különösen kitűntek 
az értékesítés és takarékoskodás terén elért ered
ményekkel. Bár a személyzet jórésze hadba vonult,

az itthonmaradottak, minden külön díjazás nélkül, 
szívesen s pontosan végzik hadbavonult kollé
gáiknak teendőit s kerületeiknek ellátását.

j i \ JREK.
A kaszinó közgyűlése. A Selmecbányái 

kaszinó, Farbaky látván  miniszteri tanácsos el
nöklésével, folyó hó 14-én, vasárnap délután 4 
órakor tartja évi rendes közgyűlését. Tárgysoro
zata: Elnöki megnyitó. Igazgatói jelentés. Az 1914. 
évi zárószámadások megvizsgálása. Az 1915. évi 
költségelőirányzat megállapítása. Tiszteleti tagok 
választása. A választmány kiegészítése és a tiszti
kar megválasztása.

— Királyi elismerés. Őfelsége, a király, 
Körös G yula  segéderdőmérnöknek, a 21. honvéd
gyalogezred tartalékos hadnagyának, Körös László 
m. kir. erdőtanácsos fiának, az ellenség előtt való 
vitéz magatartásáért, legfelsőbb elismeréséi fe
jezte ki.

— Az erdészeti állam vizsgázók figyel
mébe. Téglás K ároly  miniszteri tanácsos, az 
erdészeti államvizsgáló-bizottság h. elnöke, fel
hívja azokat az erdőmérnökjelölteket, akik a folyó 
év tavaszán államvizsgálatot szándékoznak tenni, 
hogy kellően felszerelt folyamodványaikat, az 
erdészeti államvizsgáló-bizottság elnökéhez cí
mezve, (Budapest, V., Zoltán-utca 16.) legkésőbb 
m árcius végéig nyújtsák be.

— Hősi halál. M iticsky Dániel bánya
mérnök február hó 12-én, este 8 órakor, Luh 
község határában, egy heves roham alkalmával 
hősi halált halt.

— Közgyűlés. Selmec- és Bélabánya szab. 
kir. bányaváros törvényhatósági bizottsága már
cius havi rendes közgyűlését, Ivánka  István  fő
ispán elnöklésével, folyó hó 9-én, kedden délután 
3 órakor fogja a városháza tanácstermében meg
tartani.

Közigazgatási bizottsági gyűlés. Selmec- 
és Bélabánya szab. kir. bányaváros közigazgatási 
bizottsága március havi rendes üléséi, Ivánka  
István  főispán elnöklésévei, folyó hó 10-én. 
szerdán délelőtt 9 órakor fogja a városháza tanács
termében megtartani.

— Kinevezés. Őfelsége, a király, H ündel 
Béla dr. budapesti ügyvédet. H ündel Vilmos 
honti ev. főesperes fiát, március 1-től számított 
ranggal, tartalékos főhadnaggyá, Lábuy Im re dr. 
tartalékos segédorvoshelyettesl pedig segédorvossá 
nevezte ki.

A Hadsegélyző-Hivatal köszöneté.
Horváth K álm án  kir. tanácsos, polgármester a 
harctéren küzdő katonák számára több ízben kül
dött meleg ruhaneműt a Hadsegélyző-Hivalalnak. 
Legutóbbi küldeményére a következő köszönő
levelet kapta: »Folyó hó 12-én kelt. 231 1915. sz. 
nagybecsű átiratának birtokában, hálás és haza
fias köszönetét mondok a benne jelzett 19-ik 
-ItUld eményért. Valóban meghaló az a meleg sze
retet, mellyel Nagyságod és a bölcs vezetésére 
bízott törvényhatóság rövid időközökben felkeres 
bennünket bőséges adományaival és nagy meg
nyugvására szolgálhat Nagyságodnak az a tudat, 
hogy a mai súlyos napokban jóval többet tett 
kötelességénél. Fogadja, Nagyságod, igaz nagyra
becsülésem kifejezését. Budapest, 1915. február 
21. Kirchner s. k. altábornagy.*

Az iparkam ara  új elnöke. A beszterce
bányai kereskedelmi és iparkamara február hó
25-én tartotta elnökválasztó közgyűlését, melyen
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a kamara elnökévé, egyhangúan, ifj. Rosenaucr ' 
I m J o s  eddigi alelnököl választották meg.

— Kresz Géza koncertje. A mai gond
terhes napokban, amikor lelkünk minden gondo
lata, szivünk minden érzése ott van, ahol a nóta 
szerint »fekete rózsája terem a halálnak*, ahol 
eldől jövendő boldogságunk, mely a béke ezer ; 
áldásával ajándékozza meg majd nemzetünket: ; 
valóságos jótétemény, ha van valami, ami egy 
kissé feledteti a szomorú perceket és meg tudja 
kissé nyugtatni zaklatott idegeinket. Nem kíván 
most senki mulatni, amikor mindenütt csak gyász 
és remegés vesz bennünket körül, de azért a 
bizalom, mely él minden jó magyar szivében, 
hogy győzni fogunk, néha arra indít, hogy törül
jük le könnyeinket és a biztatás, bátorítás örven
dező szavaival támogassuk azokat, akik csak sírni 
és remegni tudnak.

A kuruc tárogalós felkereste a tábortüzeket 
és lelkesítette nótáival, buzdította a fáradt vité
zeket, hogy újabb harcra keljenek. Kresz Géza 
varázshegedűjével rukkol be oda, ahol távol a 
harctól, a lelkek vigasztalásra szorulnak, ahol 
könnyeket kell letörölni, lelkisebeket kell a zene 
mindent gyógyító balzsamával bekötözni. Eljött 
hozzánk is, régi ismerőseihez, hisz itt sok a beteg, 
sokan szomjazunk művészeiére, mely vigasztal, 
felemel, nemesít, feledteti velünk a nehéz per
ceket és kibékét a jelennel.

A Vigadó régóta csendes falai közé ismét 
.bevonult az élet. Eljött majdnem egész Selmec
bánya, hogy áldozzon a múzsának és egyúttal 
áldozatot vigyen a haza oltárára. S amikor meg
jelent Kresz Géza a dobogón, megcsendült az 
első hang húrjain, egyszerre áhitatos, templomi 
csend lett s mindenki saját subjektív dispoziciója 
szerint élvezett és gyönyörködött. Nem akarunk 
egyes számainak részletes bírálatába bocsátkozni, 
hisz művészetét, egyéniségéi, technikáját méltat
tuk már másszor, most csak annyit mondhatunk, 
hogy amióta nem hallottuk, tehetsége erősödött, 
technikája a legmagasabb fokra emelkedett, 
hangjai szívből jönnek, érzéssel leltek. Mester ő 
már a szó legnemesebb értelmében, kit nem 
bírálni, hanem élvezni, bámulni, csodálni kell. 
Mai műsorát is úgy állította össze, hogy megvolt 
a művészi összetartozásban a fokozatosság, ki-ki 
megtalálhatta egy hűségének legmegfelelőbb, leg- 
hozzáillőbb viszhangját, mely hisszük, nagyon 
sokáig fog még élni szivünkben.

Méltó kísérője volt Dr. B arla i Béldné, ki 
muzsikális lelkének minden szálával hozzákapcso
lódott a művészhez úgy, hogy épen azzal vált ő 
is művészé, hogy saját tudását alárendelte, vagy 
érvényesítette, aszerint, amint a művész, ihlete, 
temperamentuma, a mű szerkezete kívánta. A 
nagy sikerből, a lelkes ünneplésből ő is kivette 
részét

Az est második érdekes pontja Dr. Vitális 
István  főisk. tanár előadása volt: »A világháború, 
a természetrajz és a Vöröskereszt* ciinen. Az ő 
neve is elég ahhoz, hogy nagy közönséget gyűjtsön 
maga köré, mely mindig érdekes, tanulságos, szel
lemes dolgokat szokott tőle hallani. Amint most 
természelrajzi alapon ismertette a háborús feleket, 
különösen az ellenséges nemzeteket, a szellemes
ség netovábbja volt.

Régen hallottunk olyan jó szavaló!, mint 
Székely Lajost, aki Kiss Menyhért Censlochói 
legendáját adta elő valóságos művészettel.

A Polgári Dal- és Zenekör férfikara két 
ismeri müdalt adott elő szabatosan, a vegyeskar 
pedig a két népszerű német himnuszt énekelte. 
A dalok nagyon tetszettek, hisz a háborús han
gulat legalkalmasabb kifejezői. Cziczka Sándor  
karnagy érdeme, hogy a megfogyatkozott Dalkör
ben ^z életet fenntartotta

A rendezés nehéz munkáját Zólomy Imre, 
a Vöröskereszlegylet titkára, végezte táborkarával. 
Prológusában beszámolt, köszönetét mondott, buz

dított, szóval megtett mindent, amit egy lelkes, 
a legnemesebb ambícióval dolgozó titkárnak csak i 
tennie kell. Ezer más gondja mellett igazi apai 
gondossággal és szeretettel őrködik sebesültjein, i 
hogy semmiben hiányt ne szenvedjenek, hogy a 
harcok után nehány napon feledjék a szenvedé- í 
sekel, könnyebben viseljék a sebeket és azzal élő j 
hittel menjenek vissza a harctérre, hogy a haza | 
nem feledkezik meg érte küzdő fiairól

Mindnyájan azzal a jóleső érzéssel távoztunk 
a hangversenyről, hogy szivünk-lelkünk a legne
mesebb szellemi táplálékban, isteni élvezetben, 
valami kimondhatatlan kielégülésben részesült s 
emellett megadtuk szeretteinknek a testi gondo
zásnak minden lehetőségét. Legyen áldás továbbra 
is a Vöröskeresztegyleten és minden közre
működőjén. F. I.

— Lelkészválasztás. A pelrőci (Bácsmegye) 
ev. egyház az üresedésben levő lelkészi állásra 
Starke Sam u  segédlelkésxadminisztrátort, a Sel
mecbányái ev. líceumi főgimnázium egykori növen
dékét választotta meg.

— Zsámbor Pál k é t újabb beszéde. Zsám- 
bor Pál Selmecbányái ev. lelkész tót nyelven, egy 
füzetben, két újabb egyházi beszédet adott ki. Az 
egyik Lukács II. 13—14. alapján: »Karácsonyi 
hálaének háború idején,* a másik Mózes XXXII. 
30. alapján: »Láttuk az Istent színröl-színre* ó-év 
estéjére szól. Mind a két beszéd könnyen érthető 
tót nyelven van megírva, költői gondolatokban 
gazdag, tele retorikai szépségekkel, mélyen vallásos 
érzéssel. Mind°nképen méltó arra a figyelemre, 
melyet egyházi körökben keltett.

— Háborús délu tán . A Selmecbányái Vörös
keresztegylet. az itt ápolt sebesült és beteg katonák, 
valamint a Polgári Dal- és Zeneegyesület közre
működésével. egyrészt a kórházi szükségletek fede
zésére, másrészt a katonák szórakoztatására, ma, 
vasárnap délután 5 órakor, a Városi Vigadóban 
háborús délutánt rendez. Műsora a következő: 1. 
Csatadal. Énekli a Polgári Dalkör. 2. A helybeli 
Vöröskeresztegylet működéséről. Előadja Zólomy 
Im re titkár. 3. Tiroléi* Landler. JugendtriLume. 
Citerán játssza Sperrer Ferenc szakaszvezelő és 
Krammer A ntal közvitéz. 4. Árpád sírja. Tóth 
Kálmántól. Énekli a Polgári Dalkör. 5. Az álmodó 
huszár. Dalmady Győzőtől. Szavalja Breustedt 
Lajos egyéves önkéntes-tizedes, tí. Glarinctquintel. 
Mozarttól. Előadja B ránszky József tizedes, 
Cziczka Sándor, Becker Nándor, Sarkadi 
N ándor  és Vodráska Béla. 7. Die Wacht am 
Rhein és I-Ieil dir iin Siegeskranz. Énekli a vegyes
kar. 8. Citerán játszik Sperrer Ferenc szakasz- 
vezető és Kramm er Antal közvitéz. 9. Harcidal. 
Énekli a Polgári Dalkör. Belépődíj személyenkint 
t K, ifjúsági jegy 60 fillér. Felülfizeléseket köszö
nettel fogad az egyesület. Kérjük a közönséget, 
hogy a háborús délutánon minél nagyobb számban 
szíveskedjék megjelenni.

— Erdészeti áthelyezés. A m. kir. föld
művelésügyi miniszter Vermes Viktor erdőmér
nököt Nagymarosról Anikóra (erdőgondnoknak), 
Loványi tleriberl segéderdőmérnököt pedig Tcp- 
licskáról, erdőgondnoknak. Nagymarosra he
lyezte át.

— A burgonyakészletek lefoglalása. Ille
tékes helyen tervezik, hogy a gabonakészletek 
összeírására, illetőleg lefoglalására vonatkozó in
tézkedést kiterjesztik a burgonyára is. Ezzel tiszta 
helyzetet teremtenek: megállapítják az ország 
burgonyakészletél s gátat emelnek a burgonyával 
űzött spekuláció elé. Szó van arról is, hogy, 
amennyiben az említett intézkedés kellő ered
ményre nem vezetne, külön rendeletben állapít
ják meg a burgonya árhatárái, amint ez Német
országban is történt. A burgonyakészletek ható

sági lefoglalására Németországban egyébként már 
megtörtént az előkészület.

— A hadisegdtség; összege. A háború ed
digi tartama alatt igen nagy összegeket fordítottak 
hadisegítségekre. Megközelítően pontos számítás 
szerint Magyarországon 830 ezer család napi
1,300.000 korona állami segítséget kap.

— El kell fogadni a ném et pénzt is. 
Teleszky János dr. m. kir. pénzügyminiszter ren
deletet adott ki, melyben utasítja az adóhivata
lokat, hogy a fizetéseknél ezután el kell fogadni 
a német pénzt is. A miniszter megállapítása sze
rint a márka értéke, normális viszonyok között,
1 korona 17 fillér, most azonban 1 korona 24 
fillérre emelkedett az árfolyama. A rendelet egy 
másik pontja szerint 80 Pfenniget 1 korona ér
tékben kell elfogadni.

— A m unkakerülők nem kapnak  hadi
segítséget. A hadisegítség fizetése ügyében a 
pénzügyminiszter újabb rendeletet bocsátott ki. 
A rendelet szabályozza a hadisegítségre való jogo
sultságot s nagyon fontos intézkedéseket tartalmaz 
arra, hogy a hadisegítségre a népfölkelők és a pót- 
tartalékosok hozzátartozói is igényt tarthatnak, 
ha a családfenntartók már tíz hete bevonultak. 
Intézkedik abban a tekintetben is, hogy a hadi
segítséget élvezők a segítséget nem élvezhetik, ha 
rájuk bizonyítható a munkakerülés. Ugyancsak 
elveszthetik a segítséget azok is, akikre, gyerme
keik gondozása körül, mulasztások bizonyíthatók. 
Ebben az esetben a gyámügyi hatóság veszi át a 
gyermekekről való gondoskodást.

— A tábori póstai levelezőlapok (levelek) 
díjm entességéről. A kereskedelemügyi miniszter 
figyelmezteti a közönséget, hogy a feladott tábori 
póstai levelezőlapokat (leveleket) csak a követ-

'kező esetekben illeti meg a póstai díjmentesség: 
Ha 1. valamely tábori vagy hadláppóstahivatalhoz;
2. a működő hadsereg területén lévő erődített 
helyekre; 3. a hajóhadhoz (Pólába. Budapestre);
4. Dalmáciába vagy Bosznia-Hercegovinába kato
nai és a katonasághoz beosztott polgári egyének
hez (pl. csendőr, pénzügyőr, önkéntes betegápoló 
stb.) vannak címezve; 5. ha valamely kórházban 
ápolt katonai egyénekhez vannak címezve. Kór
házban ápolt csendőrhöz, pénzügyőrhöz, polgári 
egyénekhez ily levelezés nem díjmentes és szint
úgy porlóköteles az a levelezés, amely a kór
házhoz beosztott (nem ápolt) akár katonai, akár 
polgári egyénekhez van címezve. A felsoroltakon 
kívül más katonai egyénekhez intézeti tábori 
póstai levelezőlapokat (leveleket) a póstai díj
mentesség nem illeti meg, m iért is a póstára 
adáskor bérmentesíteni kell őket. különben, mint 
póstadíjkötelezeltség alá eső bérinentetlen levelező
lapok (levelek), pótdíjas póstadíjjal terheltéinek 
meg. Ha a közönség a tábori póstai levelező
lapokat egymásközti levelezésre használja fel és 
a póstára adáskor nem bérmentesíti őket, ez 
póslajövedéki kihágás, ami levelezölaponkint — 
az 5 fillér póstadíjon felül — 2 korona jövedéki 
bírság alá esik.

— Az Ev. Nőeg*ylet a hadbavonultakért.
A Selmecbányái Evangélikus Nőügyiéinek, a hadba- 
vonullak számára, az elmúlt héten adakozott: 
Boleman Magda 1 pár csuklóvédőt; Goldner 
Adolfné 4 inget, 6 nadrágot; Günzl Erzsébet 1 
párnát; Mátray Gusztávné 3 inget, 1 törülközőt,
2 nagy, 2 kis párnahuzatot, Oszlroluczky Edit 1 
pár csuklóvédőt; Tomasovszky Lajosné 10 K-t. 
Dolgozott : Bánik Etelka. Dobrovils Mihályné, Fizély 
Vilma, Frank Nelli, Kachelmann Linda, Király 
Elza, Krutkovszky Erzsiké, Mátray Gusztávné, 
Majovszky Jolán, Oszlroluczky Gyuláné, Paulinyi 
Rózsika, Posta Miklósné, Stanga Hilda, Unger 
Ilona, Weisz Melánia és Zsámbor Pálné. — Vas-
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gyűrűért becserélt. Riha Vilmos t aranygyűrűt; 
Sziago Mártonná 1 aranygyűrűt. Eddig összesen 
412 drb. vasgyürüt cseréltek be. Vaskarperecért i 
becserélt: Szenes Fülöpné 1 aranykarperecet. Ha- j 
tala Anna 1 vasmelltűl vett. Plakettet váltott: 
Barlai Ervin, Balás Emil, Bukovits Margit, N .  N., j 
Rappensberger Vilmos 1—1, Balás Emilné2 ezüst
plakettet; Tomasovszky Lajosné 1 bronzplakettet, j 
Eddig összesen 53 drbot. Az Ev. Nőegylet eddig : 
összesen 578 katonát látott el meleg ruhane- j 
művel.

— Adományok a  V öröskeresztegylet j a 
vára. A Vöröskereszlegylet Selmecbányái választ- i 
mánya javára a mull héten a következők ada- • 
koztak: az Apolló mozgószinház 15992 K-t, Mar- j 
gótsy-örökösök 25 K-t. A szíves adományokat 
hálásan köszöni a választmány elnöksége.

— Segltőakció. Harctéren levő katonáink j 
részére az elmúlt héten özv. dr. Stuller Gyuláné 3 j 
teveszőrmellényt és 1 pár keztyűt; Fekete Árpád j 
3 flanellnadrágot, 6 pár harisnyát, 1 nyak védőt : 
adományozott. A Vöröskereszlegylet Selmecbányái I 
szükségkórházainak fenntartására adakoztak: a 
kötőgyári munkások (hatodik gyűjtés) 15'20 K-t, j 
Sztrehárszky Gyula kir. járásbiró 60 K-t (egy, j 
előtte folyamatban levő perben Engel Zsigmond, ' 
Weisz Ignác és Siposs Ferenc részére megálla
pított szakértői díj); W. J.-né 1 1. borovicskát, 2 I 
üveg finom bort; Sobó Jenöné 1 kg. tépést. A j 
hadbavonult katonáink hálramaradt családtagjai- j 
nak segítésére szánt alapba a m. kir. dohány- j  
gyári munkásnők (huszonhatodik gyűjtés) 2561 I 
K-t, Fekete Lajosné 10 K-t, Millenovich Ferenc !
5 K-t. Sobó Jenőné 20 K-t adományozott. Hor- ; 
váth Kálm án  kir. tanácsos, polgármester, a nála j 
összegyűlt adományokból, a múlt héten 5 mel- ! 
lényt, 2 trikóinget, 3 pár csuklóvédőt. 2 hósapkát, j
1 pár térdmelegítőt, 2 pár meleg kapcái, 13 nagy 
rézkanalat és 4 kis rézkanalat küldött a honvé
delmi minisztérium Hadsegélyző-Hivatalának. 1 
liter borovicskát és 2 üveg bort pedig a szükség
kórháznak adott át.

— Adományok a kórházaknak. A Vörös
keresztegylet Selmecbányái szükségkórházainak, 
a beteg és sebesült katonák számára, az elmúlt 
héten a következők adományoztak: Bélabányáról: 
Lumnitzer Mihály, Dobák Pál 7—7: Antosik And
rás 6; ifj. Gyuricza János, Lalik Pál 5—5; Kusik 
Péter 3; Florek Jánosné, Minka Jánosné, Fraj 
Pál. Czibula Vendel, Pivarcs Béla, Fraj János, 
Mucha Ignácné, Antosik György, id. Gyuricza Já
nos, Gyuricza Máté, Dobák Márton, Lajcsiák 
János, Puskár János, Uschlbetz Mihály, Kocsalka 
Pál, Javorszki Antal, Florek András, Luplák 
András, Lupták György, Sztrelecz György, özv. 
Lukács Jánosné 2—2; Benyó Jártos 1 V2; Her- 
tinger Mihály. Czibula Mihályné, Kutlik Pál, 
Hrncsiar Katalin, ifj. Jassko Pál, Kruzsliak Ta- 
másné. Stefanka Jánosné, Hustyava János. Pleva 
István, Jasskó János, Halaj János, Viboch Jánosné, 
Floch István, Oravecz István, Petrinecz György, 
özv. Fraj Jánosné, Krurnlouski János, Longauer 
József, Barlkú János, özv. Mojzsis Jánosné, Puskás 
Pálné, Hankovits József 1 — 1 liter tejet. Selmec
bányáról: Joerges Henrika 6 törülközőt; Matzner 
Jolán 2 üveg málnaszörpöt; Mákávé Miklósné 350 
cigarettát: dr. Walek Károly né 1 nagy üveg zöld
paprikát, 2 üveg paradicsomot; Sztancsay Miklósné
2 üveg paradicsomot; Podhradszky Kató 1 ,/2 kg. 
kockacukrot; Vassányi Etelka 50 cigarettát; Pod
hradszky Irén 50 cigarettát; Baán Elemérné 2 
üveg bort, 4 üveg befőttet, 4 üveg paradicsomot, 
10 citromot, 2 tál paprikát; Joerges Ágostné 4 
kenyeret, vacsorát; dr. Tandlich Ignácné túrót és 
kenyeret; Balázs Jánosné 2 liter tejel; dr. Kö- 
vessi Ferencné 6 üveg befőttet, 2 üveg paradi
csomot; Lupták 8 liter tejet; Ernst Zsígmondné
6 kg. kukoricadarát; Engel Zsigmond 100 kg. bur
gonyái, 4 kg. szalonnát; Goldfusz Mihály 25 liter

borsót. — A városi kórháznak: Rappensberger 
Vilmos 200; a Vöröskeresztegylet 500 cigarettát; 
Zólomy Imréné 1 1 , kg. húst; Weisz József 12 
liter bort, 50 kalácsot; Engel Zsígmondné 100 kg. 
burgonyát, 4 kg. szalonnát. — A bánynszkórház- 
nak:  Grillusz Emil, Mákávé Miklós 20—20 K-t; 
Kachelmann Farkas 5 K-t; László Adolf, Mille
novich Ferenc, Surjánszky Kálmán, Stahl Béla, 
Balázsy, Székely Vilmos 2—2 K-t; Peternák, 
Kuppan, Kuntzl, Liachovics, Szántó, Makó, Niki 
János, Lochschmidt Gyula, Flórián János 1—1 
K-t; Kövessi Ferenc dr. 2 tál süteményt; Roth- 
bauer Ferike 1 kosár almát; N. N. mézeskalácsot, 
180 cigarettát; Ev. Nőegylet 20 zsebkendőt; Engel 
Zsígmondné 100 kg. burgonyát, 3 kg. szalonnát; 
Weisz Józsefné 4 liter forralt bort.

— Kolera ellen a legbiztosabb 
óvószer a  kénes gyügyi gyógy- és bor- 
viz. Kapható az egyedül elárusítónál, 
GregussAntalnál.

NYILTTÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a s/.erk.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS j

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

annak az évnek december 31-ike után szerezték 
meg, melyben életük 33 évét betöltötték, és 
állítási kötelezettség alá már nem estek;

4. azok a népfölkelésre kötelezel lek, akik 
az 1894., 1893., 1892., évben, továbbá az 1878— 
1890-ig terjedő évfolyamokban, valamint az
1896., 1895. és 1891. évben születtek, a népfölkelési 
bemutató-vagy ulóbemutató-szemlén megjelenni 
tartoztak, de ebbeli kötelezettségüknek eleget 
nem lettek:

összeírásuk cégeit a tartózkodási hely köz
ségi elöljáróságánál, illetőleg hatóságánál, kis
községekben a körjegyzőség székhelyén, a községi 
elöljáróságtól, illetőleg városi halóságiól meg
állapított időben jelentkezzenek.

Budapest. 1915. február hó 24-én.

H I R D E T É S E K.

Kereskedő és iparos,
kinek készlete van a 
hadsereg részére  
szállítható cikkekből, 
illetve a ki ilyent elő
állítani tud, jelentkez
zék alulírottnál, a ki 
bővebben felvilágosít
ja. Az ügy igen sürgős.

J O E R G E S  Á G O S T .

1052. szám. 1915. vt.

Hirdetmény.
Selmec- és Bélabánva sz. kir. bányaváros 

tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy a Zineskal 
Gábor kiházasítási alapítvány 1914. év: kamat
jövedelme, 444 (négvszázuegyvennégy) korona 
26 fill. adomány képen az 1914. évben férjhezment 
egy róm. kath. s egy ág. evang. hitvallású selmec- 
és bélabányai illetőségű nő között osztalik ki. 
Felhivatnak tehát mindazok, kik ez adomány 
elnyerésére igényt tartanak, hogy szabályszerű 
mellékletekkel, u. m. keresztlevéllel, szegénységi, 
szolgálati házasságkölési és erkölcsi bizonyitvány- 
nyal ellátott kérvényeiket a f. évi március 31-ig 
a város polgármesterénél annál is inkább ter
jesszék be, mert a későbben beérkező folyamod
ványok nem vételnek figyelembe.

Selmecbányán, az 1915. február tartott ta
nácsülésből.

A rthold Géza,
városi tanácsos, polgármester h.

Rendelet.
M. kir. honvédelmi miniszter. 2000/eln. 18. 1915.

V alamennyi törvényhatóság-nak.
Az 1873., 1874., 1875., 1876. és 1877. évben 

született, nópföikelésre kötelezetteknek felhívása i 
folvtán elrendelem, hogy:

1. az 1873, 1874., 1875.. 1876. és 1877. 
évben született, népfölkelésre kötelezettek közül 
azok. akiket annak idején a sorozó- vagy vegyes 
felülvizsgálóbizottság fegyverre képteleneknek osz
tályozott. vagy állítási kötelezettségüknek esetleg 
egyáltalában nem lettek eleget;

2. az említett születési évfolyambeli nép- 
fölkelésre kötelezettek közül azok. akiket annak 
idején besoroztak, de a hadsereg, haditengerészet, 
honvédség vagy csendőrség kötelékéből felülvizs- 
gálóbizottság-hozta határozat alapján 1914. évi 
július hó 31-ig elbocsátanak;

3. a felhívott 1873—1877. évi születésű, 
népfölkelésre kötelezettek közül azok, akik a 
magyar vagy osztrák állampolgárságot, illetőleg 
a bosznia-hercegovinái tartományi illetőséget

Négy polgárit végzett, ügyvédi 
irodai teendőkben, trafik- és 
pénztárkezelésben já rtas , tel
jesen megbízható leány, megfe
lelő á l lá s i  k e r e s .  Szíves meg
kereséseket a kiadóhivatalba kér.

A H onvéd-utca 150. számú házban egy 
3 szobából, konyhából stb . álló u t c a i  
l a k á s  m ájus hó 1-től k ia d ó .  Bő
vebbet az o ttan i házban vag-y a tu la j
donosnál S e i d e l  Á g o s t o n n á l  — 
: Lövész-utca II 14. szám ú házban. :

Orvosok mint kitűnő, kö
högés elleni szert ajánl

jak a
K A I S E R
m e ll -k a r a m e llá it  a  h á ro m  fe 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 ésjóizű 
bonbonok. Csomagban 20 
és 40 fill. Dobozban 60  fill. 
K ipható: M árkus M. cuk
rászdájában. M ikovényl 
A. és M argótsy  J . ö rö 
k ö s t!  gyógytáraiban Sel
mecbányán. W alko  J 
K. és S z en tls tv án y l A.

G ö ln ic b á n y á n .

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1915


