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ELŐFIZETÉSI feltételek. 
Egy évre — — 14 K. f. 
Hat hóra — 7 K. — f.
Három hóra 3 K 50 f.

Egyes számok ára 30 fillér.

HIRDETÉSEK

□ centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.
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Az árvaház kibővítése.
A világháború az árvák és öz

vegyek számát meg szaporította. Es 
majdcsak a háború után fog kitűnni 
a számadás igazi eredménye. Eleire 
félünk, hogy az eredmény sokkal na
gyobb lesz, mint gondoljuk. A kor
mány mármost tervezi azokat a célsze
rű intézkedéseket, amelyekkel a hadi
árvák sorsán segíthetne. Nagyobb sza
bású árvaházak építését, gondozó
intézetek létesitését vette tervbe. 
Magának a magyar társadalomnak j 
szive is megindult s hatalmas gyűj
tés imponáló eredményében fejezte 
ki részvétét a hadiárvák szomorú 
sorsa iránt.

Barsvármegyében Léva városá
ban a lévai jótékony nóegyesülel 
már évtizedek óta egy teljesen beren
dezett árvaházat tart lenn a lévai 
takarékpénztár által adományozott 
házban, a lévai társadalom, részben 
a vidék jótékonyságából. Ebben az 
.irvaházban eleinte csak lévai, utóbb 
barsmegyei illetőségű árvákat gon
doztak és ápoltak, azonban a válto
zott viszonyok arra inspiráltak a 
fenntartó nóegyesülel vezetőséget, 
hogy gondviselő karjait idegen ár
vák föle is kiterjessze. Így fogadott 
szeretetteljes ápolásába hét vármegye 
területéről innen-onnan összeverődött, 
elhagyatott, szegény kis árvákat. 
Gyönyörrel telt meg az ember szive, 
amidőn látta az immár szép szám
ban levő árvákat egyszerűen, de 
tisztán felöltözve, egészséges, piros 
arcszinnel a jószivü irgalmas mivé
rek vezetése alatt erőben, egész
ségben, illemtudásban gyarapodni, 
az iskolában szorgalmasan tanulni.

Mi azt a véleményünket fejez
zük ki, amint azt több Ízben lapunk 
hasábjain részletesen tárgyaltuk, hogy 
a lévai árvaházra a háború befejez
tével mennyi nemes misszió vár, A 
hadiárvák elhelyezése óriási gon
dot fog adni a kormánynak, de a 
vármegyéknek és városoknak is. A 
lévai árvaháztól szinte követeim lóg
ja a közönség, hogy kapuit nagyobb 
arányban nyissa meg a jelentkező 
árvák részére, mert ezen arvaház 
jóhire oly messzire terjedt, hogy 
elsősorban ehhez fognak fordulni 
az árvák elhelyezését kérő községek, 
testületek és magánosok. Már most 
önmagától fog előállani az a kérdés, 
vájjon vissza fogja-e utasítani a ve
zetőség a létszámon felül jelentkező 
árvákat, avagy fog-e arról gondos
kodni, hogy nem lenne-e célszerűbb 
az árvaház kibővítéséről gondoskod
ni? És hála a vezetőség előrelátása" 

nak, már most napirendre tűzte 
azon szándékának tárgyalását, hogy 
az árvaház mielőbbi kibővítéséről 
gondoskodjék, mert immár remélhe
tőleg a beke nincs is messze, de az 
árvák már is kopogtatnak es bebo
csátást kérnek az ajtón.

A lévai nőegyesiilet Coudenhove 
Kunóne grófné <S özv Khrendl |á- 
nosné úrasszonyokkal az elükön 
meleg' szeretettel s gyöngéd lelke
sedéssel karoltak fel az ügyel s 
még' a nyáron felhívták rá a lévai 
társadalom ügyeimet. Ha elgondol
juk, hogy az a nőegyesület íilléren- 
kint gyűjtötte össze a löket, amely- 
lyel ezt a szépen fejlődő intézetet 
fenntartja s most a habom idején 
kétszeres gondot okozott neki a 
kiadások rendes fedezése, csak há
lával és tisztelettel emelhetünk ka
lapot a most megindított nemescélu 
mozgalom vezetői előtt.

A nőegyesület e'gyelőre azok
hoz a vármegyékhez fordul, hogy 
céljának rletéséhen timiogassál.. aiw- 
Ivek árváit gondozásába akarja 
fogadni Nézetünk szerint sokkal 
könnyebb egy meglevő intézetét to
vább fejleszteni, mint egy teljesen 
újat alapítani. I la a nőegyesület fel
hívása megértő szivekre talal a vái- 
megyékben, akkor a siker már is 
biztosítva van, mert a kormány bi
zonyára örömmel fogja hatalmas se
gítő karját kinyújtani, mivel ez a 
terv teljesen fedi az ó intencióit is. 
Ezért a magunk részéről a legszí
vesebb örömmel ragadjuk meg az 
alkalmat, hogy szolgálatára álljunk 
a jóleikü és nemes ügynek s kéré
sünkét egyesítjük a nőegycsületével. 
Most, amikor oly hatalmas arányú 
tokok mobilizálódták, most tálán köny- 
nyebb lesz a szép terv megvalósí
tása, mert most a szükség fogja a 
kormányt arra kényszeríteni, hogy 
hadiárvaházakal létesítsen.

Könyörüljünk az árvákon, az 
elhagyottakon. A hat cmezókön ki
ömlött magyar vér kötelességévé 
teszi a magyar társadalomnak, hogy 
egyetlenegy se vesszen el azon 
kis’ árvákból, akikből lesz a jövendő 
nagy Magyarország. A nőegyesület
nek eme nemes jelszava ne találjon 
seholsem csukott fülekre, bezárt 
szivekre, hanem a vármegyék moz
duljanak meg és siessenek segítsé
gükkel a nagyszabású terv mielőbbi 
megvalósítására.

De a nőegyesület forduljon egy
úttal az államhoz is, mert az állami 
intézménnyel kapcsolatosan a teiv 
könnyebben megoldható es nagyobb 
szabásúvá fejleszthető.

A magunk részéről készséggel 
ajánljuk fel szolgálatainkat a nemes 
ügy erdőkében, szívesen járunk 
közbe ott, ahol szükséges. Adja a 
jó Isten, hogy teljes siker koronázza 
a nőegyesület vezetőségének moz
galmát, melynél szebb célt, neme
sebb törekvést nem ismertünk soha !

A tengeralattjáró történetéből.
(b’oly tatád.)

Franciaország mellett kezdetben Ameri
kának volt a legkétségtelenebb sikere. 1890- 
ben 111 illand mérnök egy tökéletesen megfe
lelő naszádot épített a maga veszélyére és 
számlájára, az Octopust. Csaknem ugyan
abban az időben Laké egy konkurrens na
szádot épített, a Laké nevűt, amely azonban 
az Octopuszal szemben elvesztette a versenyt. 
A kormány a verseny eredménye alapján 
egyszerre hét Octopus-tipusu naszádot rendelt 
és — a típust egyre tökéletesítve — kevés 
kivetettel megmaradt az Octopus-rendszer 
mellett, amely a legújabb naszádoknál 500 t 
vizkiszoritást mutat fel. A még építés alatt 
levő uj típus n (Schleyt felül, amely állító
lag IflOO t vizkiszoritásu, nem jelentek még 
meg újabb adatok Az Egyesült-Államok a 
hadüzenet óta tudvalevőleg különös figyelemre 
méltatják a tengeralattjáró-épitést, amely ott 
most bizonyara nagy mértékben föllendül.

Az amerikai Holland-naszádok sikere 
nemsokára az angol tengerészet hivatalos 
köreit is egy ilyen tipusu naszád beszerzésére 
ösztökélte. Először csak kísérleti naszádul 
vásárolták, hogy használhatóságának mértéke 
szerint továbbiak következzenek. A kísérletek 
beváltak es igy az 1902. és 1903. években 
még öt Holland naszád épült Angliában. Azóta 
— ábécésorrendben — az A-osztályból a 
részint még épülő, részint már használatban 
levő H osztá’yig jutottak, amely mindig újabb 
típusok a deplacement, gépteljesitmény és 
tengerbirás dolgában folytonos javulást mu
tatnak. Ezidöszerint a legnagyobb naszádtipus 
a ('.-osztály, amely 1500 t vizet szőrit ki és 
víz fölött állítólag 24 csomót, viz alatt 13 
csomót tesz meg óránkint. 1911 óta, a I) 
osztálytól kezdve, az angol naszádok 1—1, 
az É-osztálytól kezdve 2-2 gyorstüzelő ágyút 
visznek 6 — 8 lanszirozó-csővel, míg azelőtt 
többnyire csak 2, ritkábban 3 ilyen csövet 
állítottak be. Amennyire ismeretes, 1916 
végéig a több mint 20 angol IJ-naszád pusz- 
tult el a világháborúban,

iLgeszen önálló irányt vett az U nászú- 
dók építésé Olaszországban. Laurenti volt 
tengerészeti mérnöknek az előző évtized 
közepén sikerült megteremtenie a Glauco-ti- 
pust, amely mindjárt kezdetben sok értékes 
tulajdonsággal birt. A san-giorgioi 1* iát műveit 
(Spezia mellett) tovább építették ezt a rend
szert, kezükbe véve az egesz olasz U-naszád- 
épitest, és 1911'12 ben a Medusa-tipust szállí
tották, egy sorozatot 8 naszáddal, amelyek 

1 viz lelett mentegy 250 tonnát szorítanak ki
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és amelyeket Diesel-motorok hajtanak. A 
Medusa tipushajó, ép úgy, mint testvérna
szádja, a Jalea és — úgy látszik — az Argó 
is, a világháborúban részint harc közben, 
részint aknákon elpusztultak, hasonlókép az 
újabb (Bernardis) típushoz tartozó Nereide- 
és a Cavallini-tipushoz tartozó Giacinto Pul- 
lino. A legrégebbi olasz U-naszád, az 1896- 
ból származó Deltino is hullámsirba került a 
világháború alatt- A legmodernebb olasz U 
naszádok (van legalább egy tucat), amelyek 
részint elkészültek, részint még épülnek, ja
varészt a Cavallini-tipushoz tartoznak, vizen 
úszva 700 t súlyt érnek el és öt lanszirozó 
csövet visznek. Újabb adataink ezekről a 
naszádokról nincsenek.

Németországban aránylag a legkésőbben 
kezdték megoldani a tengeralattjáró-kerdést, 
viszont 1906-ban az első ilyen járművel, az 
U lel rögtön munkaképes és megbízható 
típust teremtettek, amelyek továbbfejlesztése 
aztán példás következetességgel és a legjobb 
sikerrel történt. Úgy, hogy ma Németország 
Germania-tipusu naszádjaival technikái kivi
telben és naszádjai használhatóságában a 
tengeri hatalmak élén all. Hogy az U-naszá- 
dok ellenséges hadihajók elsülyesztésében, 
ellenséges és semleges dugáruk elpusztításá
ban micsoda óriási teljesítményt produkáltak, 
az ismeretes. Amellett a veszteség ilyen na
szádokban — dacára a mindennapos nehéz 
harcoknak - aránylag minimális, mert össze 
sen is alig tesz ki mindeddig tizenkettőt. A 
Germania-naszádok tökéletesítése folyton fo
lyamatban van és állandóan aggasztja az 
ellenséges és semleges államokat. Így például 
semleges ujsagjelentések arról beszelnek, hogy 
Németország most U-cirkálókat épít, amelyek 
140 méter hosszúak és 5500 6500 t vizki- 
szoritasuak Víz felett 28, víz alatt 15 csomó 
a sebességük. E legújabb naszádok, amelyek 
hat 11 cm agyút és 150 aknat visznek, 
nagyságuk dacára is 5 perc alatt lemerülhet
nek. A német tengeralattjáró építés fejlődése 
mellett mindenesetre még fokozottabb biza
lommal tekinthetünk az U-naszadok ezutáni 
megsemmisítő működése ele, mint eddig

Vége.

A gazdasági háború.
A nyugati antant hatalmak háború után 

a nemzeteket kmzó hadjáratot meg akarjak 
toldani gazdasági háborúval.

Ezzel a gazdasági boldogulást akarják 
lehetetlenné tenni a központi hatalmaknak 
és szövetségeseiknek. El kellene veszítenünk 
jövedelmeink javarészét; megmaradnának a 
magas munkaberek, a magas eletfentartasi 
költségek, a ki- es beviteli tilalmak és a sok I 
hadiszervezet, milliókra ru^o költségekkel, j 
amelyek hozzájárulnak a kereset megrövidi- , 
téséhez

Mindez csak azért, mert Anglia hatalmas 
diplomatái igy akarjak. Pedig az angol ke- i 
reskedók maguk is szenvednek az allami 
kereskedelmi hivatalok kényszerintezkedesei 
alatt és sóvárogva várjak azt az időt, ami , 
kor szabadkereskedelem révén akadálytalan 
tevékenységet fejthetnek majd ki Ám egy
előre még a hatalom jelenlegi biztosainak 
kell magukat alárendelniük, még mindig Mars 
uralkodik, vezeti az üzleteket, a háborús 
düh irja be számait a főkönyvekbe, ez ; 
mondja tollba a levelezést, szervezi az üze I 
met és szabályozza a bevételeket és kiadá 
sokat.

Hogy mi lesz a gazdasági háború sorsa, 
nem nehéz megjövendölni. Még abban a 
valószinütlen esetben is, hogy a békekötés 
nem rendezné ezt a kérdést, valami hosszú 
életre nem tarthat számot. Egyik nemzet 
gazdasagilag nemcsak a másikra, hanem 
csaknem minden más nemzetre ra van utalva. 
A háborúnak egyik legnagyobb csapasa, hogy 
a nemzetközi forgalmat megakasztja Ezalatt < 
az összes hadviselő felek, de még a semle

gesek is iszonyúan szenvednek Ezt az álla 
potot békeidőre átvinni nem lehet, még úgy 
sem, hogy egves nemzeti érdekcsoportok más 
nemzetek érdekcsoportja ellen szövetkezve, 
csak a maguk körében bonyolítanák le ke
reskedelmüket Gazdasági propagandát a po
litika alapján űzni nem lehet, mert a keres
kedelmi világ akár angol, akár bármi 
más nemzetiségi tényezői megkívánjak, 
hogy őket mindenféle propagandától épp 
úgy kíméljék meg, mint haszontalan rend
szabályoktól

Ha az angolok ijesztgetésre alkalmasnak 
találják a háború után folytatandó gazdasági 
háborúval való fenyegetést, úgy erre az a 
válaszunk, hogy nem ijedünk meg tőle.

Akik ezt a tervet meg fogjak hiúsítani, 
legelőbb maguk az angol kereskedők és nem 
sokkal később ántántbeli kartársaik lesznek.

A pénz.
Soha sem volt oly bőven pénz, mint 

most. Ezzel szemben a pénznek soha sem 
volt oly kevés az értéke, mint most.

Ha igaz az a közmondás hogy a pénz 
nem boldogít, úgy all ez különösen a mostani 
időkre. A pénz.sez a legnagyobb világhatalom, 
amely békés időben hirt, nevet, becsületet, 
mindent jelentett, amelynek csengése vagy 
susogása a legszebb muzsikája volt az emberi
ségnek, amelyért életüket, becsületüket fel 

i áldozták, ma oda jutott, hogy mellette és 
vele bárki éhen halhat Ma az imádságba 
foglalt kenyér lett a nagyhatalom Ma töb
bet ér a falat kenyér, mint a guruló arany. 
Az a pénzeső, amely az emberek közé 
hullott, annyi tiszta boldogságot sem hozott, 
mint az éhes emhernek egy falat kenyér. 
Kezdik belátni, hogy az a bűvkör, amely 
eddig a pénzt körülfogta, csak amolyan 
üres burkolat volt, amelyet egy hívásra 
foszlánnyá tépet a háború Kezdik belátni, 
hogy a pénzért még sem lehet mindent meg 
szerezni Van olyan valami a földön, amelyért 

1 nagyobb értékét kell fizetni.
Ha majd a háború elviharzása után a 

háború tanulságait, tapasztalatait való, lat 
ható és hallható értékekre fogják felváltani 
és amikor majd kiderül, hogy a pénz eddig 
csak bitorolta a nagyhatalmat, bűvös dics 
fényét, mily keserű csalódásra fognak ébredni 
a pénz vak bolondjai. Es ez he fog követ 
kezni. Be kell következnie. Mert ha az 
emberiség ezután a nagy vihar után nem 
keres magának olyan biztos menedéket, 
mint a kölcsönös szeretet. amely alatt 
mindenki megfér jó barátként, ahol egymás 
kölcsönös segítése a főcél, ahol a pénz csak 
eszköz es nem bálvány, — úgy megérdemli 
az emberiség, hogy továbbra is a pénz 
uralja a világot és ez szabja meg szamara 
a fokozatosan lejtős utat

A mindent átfogó szeretet és a pénz 
után való sóvárgás ezután fogják meg csak 
a döntő harcot megvívni.

Különfélék
— A Stefinla-Arvahée kibővítése 

A Stefania-árvaházat már 30 év óta fentartó 
Lévai Nőegylet - mint értesülünk széles 
körű mozgalmat indít az arvaháznak ki- 
bövitesers és megnagyobbilásara Az épüle 
tét, annak idején Wfiilát h Istvánná 
nőegyleti elnök és HoW Sándor titkár 
közbenjárására a Lévai Takarékpénztár 
ajándékozta az egyesületnek az árvaház 
céljaira Az árvaház jelenleg körülbelül 40 
gyermeket képes befogadni Tekintettel 
azon körülményre, hogy az arvahazban hét i 
vármegyéből is vannak árvak elhelyezve s 
ezeknek száma a háború alatt folytonosan 
emelkedik, — az intézet kibővítése ember
baráti szempontból valóban szükségessé vált. 
Gróf Coudonhove Kunone. a nőegyletnek lelkes 
és ügybuzgó elnöke, a humánus ügy 
támogatása érdekében felhívást intézett 
a szomszédos vármegyék tehetősebb lakosai ' 
hoz. őszintén óhajtjuk, hogy a nemesen 
gondolkozó grófnénak felhívása mindenütt 
könyörületes szivekre találjon és a nő
egyletnek az árvaház kibővítésére irányuló 
törekvését es fáradozását a legszebb siker 
jutalmazza.

— A KeviozkyTáraaaág pénteki 
estélye dús és előkelő műsorával a tár

saság eddig is nagy sikereinek számát 
valóságos babérerdővel gyarapította. A 
zsúfolásig megtelt teremben „nagy közönség 
szorongott s tapsolt a szereplőknek. Az 
estély fényét nagyban emelték a szereplők. 
oborsini Forray Károlyiét illeti meg az 

elsőség, ki három Ízben énekművészeiével 
elragadta a közönséget Müértő, nem mü 
értő egyaránt tapsolt neki, mert dalai szív
ből jöttek, szívhez szóltak s a szerzők ha 
hallottak volna, büszkék lehettek volna 
interpretálójukra Múlt évben is hallottuk 
Eorrainét de most még nagyobb elismerés 
sel adózunk neki, mert meglátszik, hogy 
azóta is komoly tanulmányodat végzett. A 
komoly, vallásos tárgyú éneket, mint aminő 
Krall 0 Sanctissima-ja, a nagyterjedelmű 
hangot igénylő operaáriákat, valamint a 
könnyebb és egyszerűbb dalokat egyforma 
könnyűséggel enekli Hangja egyforma 
szépén cseng úgy a magasabb, mint az 
alsóbb regiszterekben. Tiszta sopran, érces 
ezüst csengésű, melyet pompásan modulál. 
Concom? Rückkehr című etűdjének előadása 
val beigazolta, hogy í z oly nehézséget is, 
mint a coloratura az ütemben, könnyűség 
gél legyőzi. Meleg és szívélyes ováció volt 
jutalma énekművészetében. A nagy sikerben 
méltó osztályosa volt uller Ferenc, ki nem 
csak rutinnal, de igau művészi felfogású 
játékával kisérte s ezért az összhatás csodá
latosan remek volt. Annál büszkébb lehet 
sikerére, mert ez a kiséret nem az úgy
nevezett konvencionális zongorakiséret 
de mindegyik önálló művészi kompozíció, 
mely erősen megpróbálja a tehetsegeket. 
Kuller emberül megfelelt. Az előadók közül 
az első Kovács Sándor dr. pozsonyi theol. igaz 
gató volt, ki Kariifiá'h dr. üdvözlő szavai 
után, a régi magyar konyháról tartott nagy 
tanulmányra való előadást, mely rengeteg 
adathalmazával s zamatos magyaros stílusá
val méltó feltűnést keltett. A másik előadó 
volt Patay Károly ref. esperes, ki az ő 
szokott ékes szólásával jövőnk legfontosabb 
problémait fejtegette, reámutatván az iskolák 
államositasának, nemcsak szaporításának, 
a több termelésnek és az egyke meggatlá- 
suifk szükségére Az illusztris előadókat 
a közönség zajosan megtapsolta Karafiith 
Jenő több csinos es hangulatos versét Farkas 
Olga olvasta fel s az ő előadásába még 
szebbeknek tűntek fel. Farkas Kóizi Ernőd 
Tamás Mayynr leyeriőa című verset szavalta 
eredeti felfogásban méllyé' nagy sikert 
aratott Nemkülönben kijutott az elismerés
ből a meleg őrzésre valló s ügyesen előadott 
szavalatáért Pintér Alicenak is, ki Száse 
Kai'oly egy bajos versét, a Thury fiú törté 
netet tolmacso/ta kedvesen Végül Csoniay 
Kálmán szavaloműveszetéről kell dicsérettel 
megmieke. nünk Petőfi Apostolából adta elő 
az első reszt Kész művész, ki az iró leg
rejtettebb gondolatat is eltaZaZja és hű 
kifejezésre juttatja. A nagyszabású műsor 
nyolc óra fajban ért veget. Mint értesülünk, a 
a Tompa ünnepélyt február 8-án tartjaák meg 
s ezenfelül meg egy előadás lesz febr 15 én

— Kaszinói közgyűlés A Lévai 
Kastiná február hó 3- án, mához egy hétre, 
délután két órakor tartja évi rendes köz 
gyűlését, amelyre az elnökség lapunk utján 
is meghívja az. egyesület tagjait A közgyűlés 
tárgyai : Az igazgató évi jelentése Az 1917. 
évi zárszámadás előterjesztése A folyó 
évi költségvetés tárgyalása Tisztujitás 
indítványok.

— A Lóval Záöagylet lufiTéuu 
teje. A Lévai Nőegylet által a Stefánia-árva
ház javára február hó 2.-án, szombaton tar
tandó művészest mint értesülünk — olyan 
széleskörű es elénk érdeklődést keltett, hogy 
már e hét folvaman igen sokan megváltották 
jegyeiket. A rendkívül látogatottnak ígérkező 
művészest programmjat az alábbiakban kö
zöljük:!. a) Hauptmann, Fohász, b) Attenhofer, 
A harang. Énekii a nőikar 2. a) Meyerbeer, 
Próféta operából: 0 gebt . . . bi Dienzl, 
Liliomszál . . . c) Schubert, Aufenthalt 
. . . Enekli: barsi Leidenfrost Ida 3. zené- 
sitett képek 1. sorozat: a. A zene. b. Imád
kozó gyermek c. Bucsuzas. d. Reggeli dal. 
e Baba álma. f. Bufeledes. II. sorozat: a. 
Chopin utolsó accordjai b. Kísérlet, c. Elfe
ledett dal. d. Madardal e. A hegedűs imája, 
f. Mozart végpercei. A képsorozatok vetitését 
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KuUer Ferenc saját találmányu gépével látja 
el. 4. a) Wagner R . Tralimé, b. Rückauf, 
Lockruf, c. Hildach, Lenz. Énekli : barsi 
Léidé nfrost Ida. ~> a) Magyar dal, b. Schu
mann, Vándordal. Ének’i a nőikar. A nőikar 
tagjai: Lanyha Marianna, l'ar'as Olga, 
Freeska Aranka, Jaross Margit, Káinná 
Adalberta, Kara/ iáih Zsuzs'-a, Karafiáth 
Júlia, Koeah Vilmosné, Kacséra .inna, Ha 
tatich Istránn', 'Lduj Lajosné, Túri Kagy 
Jánosné, ^zilasnj Dezsőné, Pintér Alice, Vla 
sz-áty Ilonka. A zenésitett képsorozat előadói: 
Szilassy Dezsőmé, hegedűn játszik : Grimm 
György, picollón : Malter Béla. A férfinégyes 
szereplői: Csuvara Jár séf, Fogassy Ödön, 
/aross Ferenc, Tóth István, Zongorán- Cziczka 
A ngela..

— A piaristák névtára. A magyar 
kegyes tanitórendnek névtára az 1917-1918 
tanévre e napokban jelent meg. A jelenlegi 
magyar rendfőnök Hénap Tamás bölcselet 
doktor, aki a rendnek 1721 év óta, amikor az 
önálló rendtartomány működése kezdődött, 
— a 34. tartomány főnöke a magyar provin
ciának. Az uj névtár szerint a magyar pia 
rista rendnek 400 tagja van, akik közül ál
dozópap 277 (4 aranymisés) A tanügy terén 
működik 233, közülük egyetemi tanár 5 A 
rend nesztora Pintér Elek aranymisés tb, 
kormány tanácsos, tatai házfőnök és főgim
náziumi igazgató, aki 1841. ben született A 
kegyes tanitórend vezetése alatt áll egy hit 
tudományi főiskola és tanárképző, 24 főgim
názium és egy elemi fiú- és leányiskola. A 
rend vezetése alatt közoktatásban részesült 
az elmúlt iskolaévben, ide nem számítva a 
rendi főiskola növendékeit,—10. 871 tanuló, 
635 -tel több, mint az előző tanévben A 
magyarországi rendhazak száma 24, ezek 
közül legrégibb a podolini, amelyet 1 (542.-ben 
alapitottak.

— Jótékonycélu kabaré Úgy érte
sülünk, hogy a helybeli honvédállomási tisz 
tikárral karöltve már serényen folynak az 
előkészületek a március hó 2.-án tartandó 
kabaré-estre, amelynek jövedelme a Lévan 
létesítendő honvédemlék és Szurmay-alap 
közt fog felosztatni. A változatos műsor es 
a kiváló szereplők bizonyara ez alkalommal 
is kellemesen fogjak szórakoztatni Léva és 
vidékének intelligens közönségét.

— Hivatalvizsgálat. Benicky Ödön, 
vármegyénk főispánja, január hó 23.-án In 
vatalos vizsgálatot tartott a lévai 'öszolga 
bírói hivatalban. A vizsgálat vegén teljes 
megelégedését és dicséretét fejezte ki Har 
kányi Gyula főszolgabíró elolt a hivatal 
pontos és kifogástalan vezetéséért.

— t ahiany miatt nincs tanítás 
A polgármester a város által fentartott róni, 
kath. elemi fiú, kereskedő,—és iparostanonc 
iskolákban fűtési akadályok miatt a tanítást 
januar hó 20.-tól február hó 20.-ig beszün
tette.

— Hazaérkezett, hadifoglyo t. Ami
óta Oroszországgal megindultak a béketar 
gyalások, többször olvashatjuk az egyes 
lapokban, hogy az orosz fogságban levő 
katonáink közül többeknek sikerült meg ne 
nekülniök és mar igen sokan haza is jöttek. 
Múlt hónapban Lévára is érkezett 12 orosz 
hadifogoly, akik között van Paris Sándor, 
a lévai uradalomnak kertesze is, a többiek 
pedig Bars-és Hontmegyébői valók. Ezek a 
kiszabadult katonáink — Baris elbeszélése 
szerint—a mi frontunktól mintegy 25—30 
kilométer távolságban va-uti munkát végez
vén, megismerkedtek egy fiatal lengyellel, 
aki már számos foglyot segített kimenekülni 
a fogságból. A lengyel fejenkint 20—20 ru
belért vállalkozott, hogy őket is átcsempészi 
a határon, illetőleg orosz fronton. A vidéket 
alaposan ismerő lengyelnek kalauzolása 
mellett, a járt utaknak teljes elkerülésével, 
két, egymástól barom-négy kilométer távol
ságra osztott csoportban, szerencsésen 
Tarnopolba jutottak a menekülők, ahol a 
katonai parancsnokság Lcmbergbe és innen 
Esztergomba irányította őket. Esztergomban 
28 napi szabadságot kaptak és övéiknek lég 
nagyobb örömére es meglepetésére január 
hó 16. án érkeztek Lévára. A 44 éves, öz
vegy Baris, aki 1915 év végén ment ki a 
harctérre és 1916. augusztus 4.-én került 
fogságba, hadbavonulása útim 6 kiskorú 

gyermekét hagyta itthon, akik közül jelenleg 
két leánya szolgál, négy pedig az árvaházban 
nyert elhelyezést,—boldognak érzi magát, 
hogy gyermekeit életben találta és hogy négy 
kiskorú gyermeke jó helyen van és megfe
lelő ápolásban és nevelésben részesül. Mie
lőtt gyermekei az árvaházba jutottak, Tanids 
Jánosné, akinek férje kertész és szintén fo
goly Oroszországban, a legnagyobb odaadás
sal viselte gondját az árváknak és anyjukat 
pótolva mindent megtett, hogy sanyarú sor
sukon segítsen s azért a jólelkü asszony 
valóban megérdemli az apán >k és család
jának őszinte háláját és elismerését

- A kifosztott vasúti kocsi. A lévai 
róni. kath. hitközség ujonan megválasztott 
kántortanitójáuak, Heckmann Istvánnak, neje 
a családnak összes bútorát, háztartási felsze
relését és a ruhaneműt is vasúti kocsiba el
helyeztetve, Kolozsvárról. Lévára irányittatta. 
A még két, külön laka tál is bezárt kocsit 
útközben feltörték; két ládát, amelyekben 
többnyire ruhanemű volt, csaknem teljesen 
kifosztottak, hat ládából pedig az értékesebb 
holmit lopták el s még a bútorokban is te 
temes rongálást okoztak. A vasúti kocsiból 
elrabolt tárgyak értéke legalább kétezer ko 
róna A szállítmány nem volt biztosítva A 
kántortanitó, akit ez a rablás ingó és a mos
tani drtigasági viszonyok mellett alig pótol
ható vagyonának nagy részétől megfosztott, 

- az illetékes helyre már benyújtotta pa
naszai.

— Névváltoztatás. Behula Lajos, 
lévai születésű, nagvölvedi lakos, r. kath. 
segédlelkész családi nevének Földes névre 
átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel 
megengedtetett.

— A mezőgazdasági szabadságo
lások kiterjesztése, A honvédelmi mi
niszter rendeletet adott ki, amelynek érteimé 
ben a járási főszolgabirak a hadrakelt sereghez 
tartozó mezőgazdák rövidebb szabadságolása 
iránt a tel folyamán is tehetnek előterjesztést, 
de természetesen csak abban az esetben, ha 
tényleg méltányos, kivételes körülmények 
teszik megokolttá, hogy az illető gazda a 
tél folyamán szabadságban részesüljön A 
szabadság időtartamára nézve javaslat nem 
tehető, mert ezt az a parancsnokság szabja 
meg, ;.melynél a szabadságolandó szolgál. 
Általában húsz, kivételes esetben harminc 
napi szabadság engedélyezhető.

— Hogyan kapnak a nők választó
jogot? Abból az alkalomból, hogy Vázsonyi 
Vilmos választójogi miniszter a kormány 
nevében dec 21.-én benyújtotta azt a javasla 
tót. amely a nők aktív es passzív választójo
gát is kezdeményezi, a Feministák Egyesülete 

' hivatalos lapjának egy rendkívüli számát 
adta ki. „A Nő-“nek ez a száma a tervezet-

• nek kizárólag a nők va'asztójogára vonat
kozó anyagával foglalkozik A füzet élén 
álló programmszerü cikk a feministák ünne
pélyes fogadalmát tartalmazza arra nézve, 
hogy anyai szeretetük erejével, női szoli
daritásuk hatalmával, az emberszeretet nevé
ben felveszik majd az alkotó küzdelmet 
minden rombolás ellen, A füzet továbbá a 
a nők választójogáért folyó harc három leg
nevezetesebb dátumáról emlékezik meg, a 
javaslatból pedig a nők aktív választó
jogáról és részleges indokolásáról, a választó
jog gyakorlásából kizárásról, a választ
hatóságról es indokolásáról, a választójog 
kellékeinek igazolásáról szóló fejezetteket és 
a nők választójogának általános indokolásának 
teljes szövegét tartalmazza. A nők választó
jogával foglalkozó hazai sajtóvélemények 
és néhány glossza egészítik ki a füzetet, 
amely választ ad mindazokra a kérdésekre, 
amelyek a javaslatnak a nők választójogával 
foglalkozó részével állnak kapcsolatban A 
Feministák Egyesülete a füzetet tagjainak 
díjtalanul küldi meg ; az érdeklődő közönség 
szamara füzetenként 40 fillérért árusítja 
a ,A nö* választójogi számát. A lap 
szerkesztősége és kiadóhivatala Bpest, V. 
József-tér 9. sz. a'att van.

— A tizeuuyolc éves diákok be
vonulás á*i elhalasztották Mint a Külügy- 
Hadügy jelenti, a hadvezetőség a vallás es 
közoktatásügyi miniszterrel egyetértőén el 
határozta, hogy azok az 1900-ban született 
népfelkelő-köteles tanulók, akik a közép

iskola utols<> osztályát végzik, a katonai 
szolgálatra február hatodika helyett március 
15-én kötelesek bevonulni. Azok az 1899. 
évfolyambeli népfelkelő-köteles középiskolai 
tanulók, akik szolgálattételre inár bevonultak, 
de vizsgáik letételére eddig még alkalmuk 
nem volt, kérelmükre négy heti időtartamra 
szabadságolhatok.

visszaélés az arany és ezüt pénz
zel. Napjainkban már nemcsak az arany 
pénznek, de az ezüst 1, 2 és 5 koronásnak 
is hire hamva sincs s úgy eltűnt a forga
lomból, atnily mértékben megszaporodott a 
papirbankó. Ne gondoljuk azonban azt, 
mintha ez a jelenség szoros összefüggésben 
volna a háborúval, mert ennek az eltűnésnek 
csak annyiban van köze a háborúhoz, amily 
mértekben megszaporodott a háborúból hasz
not várók száma Tudjuk jól, mert hisz 
szemeink előtt játszódott le, hogy a háború 
elején az aprópénzt elrejtették attól való 
bárgyú félelemből, hogy ezeknek megmarad 
a forgalmi értékük, míg a papírpénz értéke 
csökkenni fog. Ez a hit annyira erőt vett a 
gyönge lelkeken, hogy már aprópénz nél
kül voltunk. Az arany pénzt pedig gyűjtötték, 
tartogattak, mert árfolyama tagadhatatlanul 
és természetesen megnövekedett, amit köve
tett az ezüstpénzek hajszolása s végre eltű
nése De ha csak a gyűjtés és felhalmozás 
bűne terhelné azok lelkét, akik ezt a haza- 
fiatlan manipulációt elkövették, még hagyján, 
el lehetne tűrni a dolgot, de a legújabb idő
ben súlyos és a büntetőtörvény §-aiba üt
köző szemérmetlenséggel ügynökök járnak 
mindenfelé, kik pl. egy 20 koronás arany
pénzért ma 105 koronát is adnak, csak azért, 
hogy azt még nagyobb áron az ékszeré
szeknek adhassák el, akik más módon arany
hoz jutni nem tudnak. Szóval az arany áru
cikk lett s ugyanily mesterséggel hajszolják 
az ezüstöt, amit rendes értékén felül öt tíz
szeres áron vesznek. Mert arany- és ezüst
művesek, az ékszerészek ma nem panasz
kodhatnak, hogy nincsenek vevőik, csak az 
anyaguk csappant meg, de azért a forgalom 
megnagyobbodott, mert a csillogó csecsebe
csékért sokszoros bunkóval fizetnek, akiknek 
mindenáron kell az arany vagy ezüst ékszer.

- Megszűnik a cérnahiány. Olasz 
országban nagymennyiségű nyers pamutot 
zsákmányoltak csapataink, amelyet a hadügy
minisztérium cérnává való kidolgozás céljából 
kiosztott a monarkia gyárainak. Ezek a fel
dolgozást már meg is kezdték A kész cérna 
egy részét átengedik a polgári fogyasztásnak

— Nem lehet postautalványt kül
deni a& oroszországi foglyoknak. A 

i posta további intézkedésig az oroszországi 
hadifoglyok címére szóló postautalványokat 
nem vehet fel, mert a svajezi postaigazgató 
ság, amely az utalványokat eddig közvetí
tette, az Oroszországgal való utalványforgal 
mát ideiglenesen felfüggesztette.

— a turul madaras postabélyege 
két a közönség egy része még mindig 
használja, holott a posta már értékteleneknek 
veszi azokat. A turul-madaras bélyegeket 
azonban a posta beváltja s igy a közönség 
kára megtérül. Trafikok és egyéb béíyegáru 
si‘ók turul-madaras bélyegeiket ott válthatják 
be, ahol havi átalányukat kapják.

— A köztisztviselők államsegit- 
Héfife. Az az értesülésünk, hogy a köz
tisztviselők rövid időn beiül fehérnemű 
bevásárlásra egyszeri 300 korona és a 
családos tisztviselők minden gyermek után 
egyenkint további 50 korona államsegitséget 
fognak kapni.

— Felmentik az Qgyvődeket. Az 
igazságügyminisztérium és a hadügyi kor
mányzat elrendelte azoknak a segédszolgála
tos gyakorló ügyvédeknek az összeirását, 
akik még 1915. január elseje előtt vonultak 
be katonai szolgálatra. Ezeket az ügyvédeket 
— hir szerint — fel fogják menteni.

— Halálbüutetés vár a katona
szökevényekre. Az utóbbi időben mint 
gyakrabban vált szökevénnyé a katonaság 
selejtesebb része. Azt hitték, hogy majd a 
békekötés után cselekményük enyhébb el
bírálás alá esik s a fogság büntetést megéri 
a most élvezett szabadság. Ennek a tév
hitnek véget veteti Art lovag, gyalogsági 
tábornok rendelete, mely a katonák előtt 
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kihirdetendő. Eszerint minden katona
szökevényt rögtönitelő bíróság ele kell állítani, 
mely halálbüntetést szab ki rajuk. A büntetés 
elengedése és az esetleges megkegyelrnezés 
nem mindjárt a leszerelés után következik 
be. Minden esetben kimondjak a vagyonel
kobzást, meg ha a vadllott távolléte 
miatt nem is lehet jogerős Ítéletet hozni.

— A Mozi ma egv érdekes detektív 
drámát, a félmilliós báni rablást mutatja be 
s ezen kívül hozza a kedves rokonok című 
kedves vígjátékot. Mindkettő meleg érdeklő
désre tarthat számot

279—1918 szám.
Nyilvános elszámolás és köszönet.

Barsvármegye főispánja s az 
Országos Hadsegélyző Hivatalnak 
felhívására í. hő 10 én „Fehérneműt 
a katonáknak “ gyűjtő bizottság 
alakult Léván elnökletem és özv. 
Khrendl Jánosné és Szakács Viktor 
társelnökök alatt szervezve, mely 
az összes nőegyletek arra vállalko
zó tagjai által elismerésre s nyilvá
nos köszönetre érdemesített kiváló 
buzgósággal foganatosította a gyűj
tést az alábbi eredménnyel:

Hetzer Adoltné Faragó Sa- 
munéval 17, Novotny Imréné — 
Szabó Imréne vei 27, Medveczky 
Sándorné — Belcsák Tónival 3, 
Grimm Györgyné — Túri Nagy 
Jánosnéval 17, Borcsányi Béláné 
Baker Arpádnéval 16, Hollós Mik- 
sáné — Liebermann jakabnéval 22, 
Pol’ák Emilné — Rohonyi Gésával 
42, Steiner Ernőné — Knapp Gyű 
kínéval 19, dr. Prisner Gyuláné — 
Weisz Gyulánéval 18, dr, Farkas 
Miksáné — dr Gergely Fülöpnével 
19, Missák Zsigmondné — Weisz 
Benőnével 23, Berger Ernőné 
dr. Weinberger Adolfnéval 23, 
özv. Veress Lajosné Molnár Er
zsébettel 21, Jakablalvay Barnáné, 
Varannay Ilus, Birtha Józsefné és 
Bakos Lajosné 46, Pekarik Vilmos- 
né és Vida Jónásné 21 kgr. — 
Fehérnemű és alsóruhát gyűjtött; 
és pedig: férfi ingből 486, férfi 
nadrágból 299, lepedőből 104, pár
nahuzatból 109 darabot, — haris
nyából 123 párt, törlőkből 12, tri
kóból 38, zsebkendőből 59, tarka 
vánkosból 32, asztalkendőből 15. 
dunyhahuzatból 6 törülközőkből, 
102, női fehérneműből 30 darabot.

E tárgyak 6 ládában és 3 zsák 
bán csomagolva, özv. Kherndl János
né és Karafiáth Zsuzsa a gyűjtést 
intézők állal kezeimhez átadattak, 
majd rendeltetési helyükre fognak 
elszállittatni.

A csomagoláshoz Engel Gyula 
ur volt szives ládákat adni

Az értünk küzdő harezosok ne
vében úgy a gyűjtőknek, mint az 
adakozóknak hálás köszönetemet 
nyilvánítom.

Léva, 1918 évi január hó 26.
Bódogh Lajos,

Iiol-’irmps'pr

Faarveresi hirdetmény.
A lutillai volt úrbéresek az 1918. évi 

február hó 12-én délután 2 órakor 1 utilla 
községházán megtartandó nyilvános szó- és 
írásbeli árverésen eladjak a tulajdonukat 
képező erdő 1918. évi vagástertiletén ki
termelt és megjelölt 67 drb. kocsánytalan 
tölgyrönköt, melyek mintegy 97 m.3 műfát 

és 10 m 3 tűzifát tesznek ki.
Becsár 6700 korona. Kiszállítási határ

idő bezárólag 1918, évi december ho 31. ig.
Bánatpénz 670 kor.
Az erdő Garamszentkereszt vasutiállomás 

tói 9 km re 'ekszik.
Utó , valamint becsáron alóli ajánlatok 

nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési 

feltételek a beszterczebanyai in. kir állami 
erdőhivatainál, a körmöczbányai in. kir. 
járási erdőgondnokságnál és alólirottnál tekint
hetők meg
Kelt Lutilla községben 1918. évi január hó 8 án

Pinka József, 
úrbéri elnök.

Hirdetmény.
Felhívom Léva r.-t. város te

rületen lakó szolgálatadókat, hogv 
a jövedelcrrrdó részleges életbe
léptetéséről szóló 1916 évi XX11. 
te és a vagyonadóról szóló 1916 
évi XXXII. t. c. végrehajtása tár
gyában kiadott j9i6 évi 127000 
sz. utasítás — 53. §. értelmében az 
alkalmazottak névjegyzékét és illet
ményjegyzékét az 1909 évi X. t. c. 
70 §-ban foglalt jogkövetkezmények 
terhe alatt, a névjegyzékbe felveendő 
alkalmazottak lakóhelye szerint ille
tékes városi adóhivatalnál, illetőleg 
községi elöljáróságnál 1918 február 
15-ig okvetlenül nyújtsák be.

A névjegyzék és illetmenyjcgy- 
zek az aranyosmaróti m. kir. pénz
ügy igazgatóságtól szerezhető be.

Léva, 1918. január 23 án

Tokod? 
adóhivatali főnök.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1918. évi jan. hó 13-tól i9i8 évi jan hó 27.-ig

Születés.

A szülők nevű
>. ÖL

A gyermek 
neve

Zubek .1 bnos 1Jelénszki K fiú János
Mandrák Flórián (lápéi M fiú János

Házasság

Viíleitiiv bs menyasszony neve v«ua-.a

Halálozás.
ItHIII ■! II ■ Ilii I Ilin - Ml ■ ■■ ............... .

Meilved Antal Varga Maria ■■ kath
(íal tied rt Pintér Terézia r. kath.

az Rltmuví ueve Kora A hali oka

Schrnidt Antal '9 éves Hősi halált halt
Gombos Lajos 2 z éves Hősi halált balt
Konta Sánilorrn 7 ( éves Szerviszivbai
Iván András 77 éves Agvaszály
Blatt Sándor 7 vés llasiliagymáz ;
1 lorváth Julianna 42 éves Szerviszivbaj
özv. '<una József 76 vés Aggaszály

Stubnyafürdön
a fürdópark közvetlen közelében, 
két teljesen különálló modern, kőből 

— épült, cseréppel fedett — 
villa azonnal eladó,

A villák cgyenkint 5 nagy lakószo
bából és kelló mellékhelyiségekből 
állanak, egész éven át lakhatók, 
pensió vagy sanatorium céljaira is 
alkalmasak és mindegyikhez 400 

-öl beltelek tartozik. — Külön- 
kt'ilön is eladók, — Felvilágosítást 
ad ; oh midi Mór-ccg Ipolyság.

Lévához közel, háromnegyed 
óra járásnyira fekvő — 
26 magyar hold 

kiterjedésű
príma birtok házzal együtt 

= e I a d ó.= 
Bővebb felvilágosítást nyújt az el
adással megbízott dr. Vlcsek Fe

renc ügyvéd Léván.

Szöllö-eladás!
A Léva város határában levő, 

Kereszthegy-dülőben 1600 ölnyi 
területű szöllöbirtokom, — mely 
nagyobb részében termő ojtvány 
szőllővel beültetett s kisebb részé
ben jóminőségű veteményes földte

rületet képez, — szabadkézből 
örökáron eladó.

Az egész terűiét az állam- 
minta-szőllötelep egv részét képezte.

Értekezni lehet alant megneve- 
vett tulajdonossal.

BŐDOGH LAJOS 
polgármester

Léva, Deák Ferenc-utca 18.

Szőlő-hajlék 
földdel 

bérbe kerestetik. Cím a lap kiadó
hivatalában.

A legrosszabb 
cipőket

is megveszem, úgyszintén ruhane
műt, bútort, régiségi tárgyakat. 

Házhoz jövök.
Özv Quitt Miksáné

L E V A, Simor u 3.

Cimbalom
eladó ; érdeklődni lehet a kiadó

hivatalban

' Eladó ház.
Léván, Kereszt-u. 5 sz. Majtán-féle 
ház eladó. Bővebbet Nyiredy Géza 

Léva, Honvéd-u. 24.

Malomipari és Áruforgalmi r. t.
Budapest, V., Gizella-tér 3. 

Sürgönyeim: Malombank.
Telefonszám : 134-94.

Konyhakerti = 
= magvakat 

amig a készlet tart, napi áron szállí
tunk. A nagy maghiányra való tekin
tettel a rendelések csak a beérkezés 

sorrendjében vehetők figyelembe. 
Csiraképeeség-ért, tisztaságért sza- 

— — vatolunk, — -
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KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Lf Ve v a n.
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve

Telefon szám : 33. Telefon szia 33.

Hazai gyártmányú gépek:
Gauz-íéle motor ok n. leden uagynpgbnn Hopferr és 
Schrantz gőzceéplö készletek, eredeti Meliohár íéle 
vetőgép dk, Bácher-iéle ekek es talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vtgó gépek és gépréeaok 

Világhírű RAPID lánozoskutak.
Legjobb minőségű iatarmánykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos árak bar..
a- k ?8’st Mst-Vaé'SÍ* 7, aSK Sl í

-

Puha forgács-fa kötegen- 
ként házhoz szállítva 3*50 K- 
fill . ért kapható Tonhaiserés társa* 
nál. Léván. Ozman-tér, telefon 6i. sz.

ríidOO 
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Közgvíilési meghivó.
A „Lévai kereskedelmi bank részvény

társaság" részvényesei az
1918. évi február hó 28.-án d. u 2 órakor

Léván, az Intézet helyiségében tartandó

XIII. évi rendes közgyűlésére
tisztelettel meghivatnak

T árgysoroza t.

1 Közgyűlési elnök választása és a közgyűlési jegyzőkönyv 
hitelesítésére vonatkozó intézkedés.

2. Igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az évi zár
számadás felülvizsgálása és a mérleg megállapítása. A felmentveny 
megadása

3. A tiszta nyeremény feletti rendelkezés
4. A központi felügyelő-bizottság évi fizetésének és megjele

nési dijainak, valamint a központi igazgatóság megjelenési dijainak 
megállapítása.

5 Az igazgató fizetésének megállapítása.
6, Intézeti ügyész fizetésének megállapítása.
7 Az alapszabályok 21, 22, 23, 36 és fái § a inak módosítása.
8 Alapszabályszerü indítványok

Léva, 1918 január hó 19 én.

Az Igazgatóság

Kivonat az alapszabályból 18. § Szavazatképes részvényesnek csak 
azon részvényes tekintetik, kinek nevére az illető részvény legalább 3O nap
pal a közgy űlés előtt szabályszerűen átíratott es ki részvényét a szelvényével 
együtt a közgyűlést megelőző napon az intézetnél vevény mellett letette

Mérleg számla 1917. december 3!-én Követel.Tartozik

Vagyon kor f korona fillér T e h e r kor. f. korona fillér

Pénztár: Készpénz 147987 63 Részvénytőke*) 1 í k»(k M MlPostatakarékpénztái 107972 53 Tartalékalap 1 C|ít«7« 71Osztrák-magyar bank 5842 67 261802 83 Háborús veszteségek tart, alap 12000Váltótárca : Léván 1269579 63 Betét: Léván 4085528 73Bakabányán 5797o 62 1327555 25 Bakabányán 866326 62 4951855 35
Jelzálog kölcsönök: Lévan 482698 26 Hitelezők 606441 41Bakabanyán 8360 491058 26 Engedni jelzálog kölcsönök 67347 47
Előleg értékpapírra —— U4"l Óvadék 17000
Értékpapírok 2795469 13 bel nem vett osztalék 1773 50
Adósok 1957269 84 Átmeneti kamat 14231 57
Pénzintézeti közp. üzletrész 36ü<> Nyereség : Levan 59164 72
Óvadékletét 17(XJ0 Bakabányán 3141 67 62306 39
Leltár
Értékpapír függő kamat 20753 07

2150 •)K 40000U. isis, január 1.-től 
haszonrészei.

Hátralékos kamat 38775 02 59528 09

— 6926834 40II
6926834 40

ll

A könyvelésért:
Fodor Adolf

Weiss Benő
igazgató.

Dr. Frlzusr Gyula 
igazg. tag. 

Fuohs János 
igazg. tag Bakabányán

-A_z 
■ándy Endre 

igazg. tag.
Fóliák Vilmos

igazg. tag.

iga-eg: ajtósáig; 
Engel Gyula 

igazg. tag

Holuby Adolf
igazg. tag Bakabányán

főkönyvelő és h. pénztárnok.

Dr Frommer Iguácz 
igazg. tag.

Dr. Weisz Lipót 
igazg. tag

Kovátsik Samu 
igazg. tag.

Czíglan János 
igazg. tag Bakabányán 

Králik Dániel 
igazg. tag Bakabányán

Dr. Gergely Fűlöp Sugár Mór
elnök.

Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk.
■A- falllg-yelő 'bizottság': 

Welnberger Islgmond Sztreoha Samu Kuohta Samu Weiuoslller Samu 
•laök.
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a2 „Ar.-Maröthi Takarékpénztári Részvénytársulat“
1918. február 17.-én délelőtt 10 $ órakor

az intézet saját- helyiségében tartandó

Napirend:

1. A közgyűlés megalakulása és a hitelesítés iránti intézkedés.
2. Zárszámadások előterjesztése az igazgatóság és felügyelő-,bizottság jelentésével.
3. A mérleg megállapítása és a felmentvények iránti határozat.
4. A tiszta nyereség felosztása.
5. Az intézeti alkalmazottak háborús drágasági pótlékának jóváhagyása és megállapításit
6. Mayerhuber árvái részére újabb 3 évre nevelési pótlék megállapítása.
7. A köpcsényi fiókra vonatkozó felhatalmazás megadása.
8. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság megválasztása és fizetéseinek megállapítása. 
Aranyosmarót, 1918. januar 16-án.

AZ IGAZGATÓSÁG

Azon részvényes urak, kik a közgyűlésen résztvenni kivannak, felkéretnek, hogy december hó végéig nevükre irt részvényeiket 
az alapszabályok 45 §-a értelmében intézetünk pénztárába 1918. február 14 ig bezárólag — elismervény mellett — letéteményezni szí
veskedjenek.

Főmérleg-számla.

Bartos Frigyet*
czégj főkönyvvezető

Vagyon: Korona fillér

Készpénz, postatakarékpénztár és bankgiró 378782 87
Váltótárca 3814512 87

„ jelz bizt. 1208768-— 5023280 87
Jelzálogkölcsön szarnia 2732620 19
Értékpapírszámla 4063396 —

„ , függő kamat 24830 —
J'énzintézeti Központ 8000 —
Intézeti hazak 298839 17
Ingatlan üveggyárak és felszerelés 401288 30
Üvegáru számla 139167 22
Adósok értékpapír fedezettel 473762 50
Más pénzintézeteknél elhelyezett tőkék 1974926 24
1 drb. betéti könyv 19311 64
Hátralékos kamatok 34840 60

15573045 60

Kftmpfner Benő
ügyvivő főkönyvvezető

Teher

Részvénytőke
Tartalékalap
Intézeti házérték leírási alap
Znamenák Sándorról elnevezett gim. tápint. alap 
Betét-számla
Hitelezők-szarnia
Átmeneti kamatok
Kel nem vett osztalék
VI Hadikölcsön 3-dik időszak
Nyeresegáthozat 1916 évről
Nyfereség

•
n
n

főintézetnél
verebelyi 
zselizi 
oszlányi 
garamszcntkercszti 
köpcsényi

fiók
n
w

n
N

138699.62
48772.12
17551.92
17723.88 
3446 53 
2701.73

Korona fillér
1

2160000
340000 —

74000 —
19311 64

12,183965 17
404990 19

87156 10
4728 20

36998 50
33000

228895 80

15573045 60

Satzke Ferenci
könyvvezető.

Mérő Leö 
pénztáros.

Kuioakó József
pénztáros

Zipzzer Imre
pénztáros, könyvvezető-

n

Az igaigatóság:

Báró Kültliy Bajos elnök. Dr. Lányi Benedek h. elnök Mlttelmann János vezérigazgató.
Dr. Adler Gyula 
Chudoba Ernő 

Raschmsnn Tamás

Eisenberg Károly 
Enels Gyula

Krafszky Józsaf Dr. Lányi Gyula Nagy Lajos
Dr. Kiéin Jaktb Báró Lindelof Henrik Dr. Oravetz Kálmán 

Szedlacsek János Zlpszer Lajos

A felügyelő-bizottság megbízásából:

Mátray Gyula 
elnök.

Perényi József 
h. elnök.

Dr. Pongrácz József 
h elnök.

Halmai Vilmos 
jegyző.

Berger Sándor 
h elnök.

Szilányi Miksa 
jegyző.

Dr. Liliéi György 
h, elnök

Skerlán Mihály 
jegyző.

NYomatoit Nfltraí ás Tím r. t. gjotmítóján Ltfln.


