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Az oroszországi hadifoglyok 
hazatérése.

A napilapok hivatalos helyről 
e napokban közölték a megnyug
tató hir.t, hogy hosszas tárgyalások 
után az orosz kormány hajlandónak 
nyilatkozott arra, hogy megengedje 
az Oroszországba utazást a hadügy
minisztériumban már régebb idő óta 
szeivezett és útra készen álló bizott
ságnak, amely a hadifoglyokról 
gondoskodni fog a kicserélés idején. 
A bizottság junius 2.-án utazott el 
Bécsbői egy vezérőrnagy vezetése 
alatt Az osztrák és a magyar pénz
ügyminisztérium a hadifoglyok se
gítésére eddig rendelkezésre bocsá
tott alapokat lényegesen gyarapí
totta. A pétervári és kievi hadi
foglyok bizottságok — az utóbbi 
már hónapok óta működik, a had
ügyminisztérium vezetése alatt 
állanak és attól nyerik a szükséges 
utasításokat és parancsokat A pé- 
terváii bizottság az első időben a 
hadifogoly- védelmére szolgáló in
tézkedéseket még a pétervári királyi 
dán követséggel és azoknak a sem
leges Vöröskereszt egyesületeknek 
a képviselőivel egyetértésben fogja 
eszközölni, amelyek eddig a hadi
foglyok gondozása körül közremű
ködtek. Később a bizottság az egész 
szolgálatot maga fogja ellátni. Bizo 
nyos, hogy ezen bizottság tevékeny
sége folytan a hadifoglyok helyzete 
tetemesen javulni fog és hogy 
hazatérésük most már gyorsabb 
ütemet vesz.

Örömmel vesszük tudomásul a 
hivatalos köröknek ezen intézkedé
sét, mert most remélhetjük már, 
hogy azok, akik a harctéren szen
vedtek és talán esztendőkön át ették 
a fogság keserű kenyerét, ha ugyan 
volt kenyerük,-tehát azok, akik 
ennyire megszenvedtek és akikért 
a család, anya, gyermek remegett, 
imádkozott, végre hazajöhetnek.

És ha hazajönnek lelkendezve 
az örömtől, barázdás arccal, a szen
vedés által szántott homlokkal, köny- 
nyes szemmel kémlelve a magyar 
határt, a hazai földet, az első itthoni 
akácot, a komoly-busán őrtálló nagy 
jegenyéket,—ha majd hazajönnek,— 
akkor várjuk őket szives szóval, 
barátsággal, tiszta aggyal, enniva
lóval és szeretettel Ne mondja sen
ki, hogy ez vagy amaz drága, há- ( 
ború van, meg áruhiány van,—mert 1 
mindez üres, aktaporos kifogás. > 
Kötelességünk és érdekünk, hogy 
hazatérő véreinket itthon ne rideg 

rendelkezések, hanem szives kész
ség fogadja. Hadd lássák, hogy a 
haza nem feledkezett meg ióíuk, 
hogy gondoltunk rájuk, hogy epedve 
vártuk őket Aki itthonmaradt, aki 
nem volt távol évekig, az el sem 
tudja képzelni, mit jelent az idegen
ből, pláne a fogságból hazaérkezők
nek a fogadás mikéntje !

A németek az orosz fogság
ból visszaérkezöket igen érdekes 
módon várják Minden hazatérő 
német hadifogoly egy csomag sze- 
retetadományt kap és egy csomag 
fehérneműt. ’ Szeretetadomány és 
fehérnemű! Talán nem is értékes 
az egész; de nagyon is értékes 
annak, aki kapja Értékes, mert az 
első figyelem, amelyben részesült 
hosszú idő után.

Valami hasonlót talán nálunk 
is lehetne előkészíteni; de sok-sok 
szeretettel és minél kevesebb hi
vataloskodással. Fogadjuk szívesen, 
barátsággal a hazatérőket, ahogyan 
a sokat szenvedett embert illik fo
gadni. Ne a mi bajainkat panaszol
juk el nekik, hanem, ha van okuk, 
ők panaszkodjanak Ne izleltessük 
rögtön végig a mi keserűségünket, 
hanem védjük, óvjuk őket legalább 
egy ideig minden kellemejjenségtől, 
hogy rég nem látott kedves vére
ink testben és lélekben egyaránt 
otthont találjanak a hazában !

A hadbavonultak családjainak 
segélyezése.

A hadbavonultak csaladjainak segélye
zése tárgyában az 1917. évi XII. t. c. 3 §- 
aban foglalt felhatalmazás alapjan kiadott 
1917 évi 480.0OO számú utasításnak meg- 
felelőleg most van folyamatban országszerte 
a hadisegélyek megállapítása és kiosztása. 
Noha a közigazgatási hatóságok mindenütt a 
legnagyobb lelkiismeretességgel járnak el 
a hadisegélyek megállapítása és kiosztása 
körül, egyes helyeken mégis félreértések és 
az idevonatkozó rendelkezések nem isme
rése folytán elégületlenség támadt a lakos 
ság körében. Ezen félreértések eloszlatása 
és a lakosság megnyugtatása végett szüksé
gesnek találjuk a fentemlitett utasítások 
idevágó szakaszait szószerint közölni Ezek 
a szakaszok a következők :

1 §•
Hadisegélyben kell részesíteni minden 

hadbavonultnak a 2. szakaszban felsorolt 
Családtagjait, illetve, hogy a hadbavonult 
magyar honpolgár, hogy nem hivatásos ka
tona továbbá, hogy a családtagok segélyre 
tényleg reá vannak szorulva s hogy őket a 
hadbavonult tartotta el vagy a hadbavonult 
részéröl való eltartásra lennének szorulva.

Hadbavonult alatt értendő:

a) a mozgósítás folytán vagy a háború 
alatt tényleges katonai szolgálatra bevonult 
tartalékos, póttartalékos, tengervéd és nép- 
fölkelési szolgálatra bevonult népfölkelő ;

b) a fegyvernélküli szolgálatra igénybe
vett népfölkelö ;

c) az 1912 : illetőleg az 1916 . VI tör
vénycikk alapján személyes szolgálatra be
vont egyén:

d) a rendes (1, 2, 3, vagy 4 évi) tény
leges szolgálati kötelezettségének teljesítése 
végett akár még a mozgósítás előtt, akár 
mozgósítás folytán, vagy a háború alatt be 
vonult egyén ;

e) . a véderötörvényben megállapított 
szolgá'ati kötelezettség alatt nem állott, de 
a háború tarfamára a közös haderőbe vagy 
a honvédségbe vagy a népfelkeléshez önként 
belépett egyén ;

f) a fegyveres erő kiegészítő részének 
nyilvánított önkéntes alakulatokba (légiókba, 
kiilönitményekbe stb.) tartozó egyén

Az a körülmény, hogy a hadbavonult 
a katonaságnál a legénység állományába 
vagy a havidíjasok (tiszt és katonai tisztvi- 
selöjelöltek) soraba tartozik, a hadisegélyben 
való részesülésre befolyással nincsen ; minél
fogva ennek az Utasításnak a hatálybalépése 
után a nem tényleges állományú havidíjasok 
sorába tartozó hadbavonultaknak családtag 
jai is részesülnek hadisegélyben.

A hadbavonultnak olyan családtagjai 
azonban, akiknek az érvényben álló szabá
lyok értelmében katonai családi illetékre van 
igényük, hadisegélvben nem részesülhetnek 
A nem tényleges állomanyu havidíjasok 
(tiszt- és katonai tisztviselőjelőltek) család 
tagjai közül katonai családi illetékre ezidő- 
szerint csak a törvényes feleség és a törvé
nyes gyermekek bírnak igénnyel.

Hadisegélyben egyáltalán nem részesül
hetnek a hivatalos tényleges állományú havi
díjasoknak (tiszt és katonai tisztviselöjdől
teknek), továbbá a véder’Rörvény 47. §-a
alapján önként továbbszolgáló altiszteknek 
családtagjai.

Havidíjasok alatt értendők a tisztek és 
a katonai tisztviselők, (tiszt- és tisztviselő
jelöltek), valamint a rangosztályba nem 
sorozott havidíjasok, pl. főszámvevők, fő- 
fegyvermesterek, főpatkolómesterek, főmü- 
mesterek, múmesterek, fötörzsfoglárok, törzs
foglárok hadseregszolgák stb

A jelen Utasításban foglaltakat — az e 
tekintetben fenálló viszonosságnál fogva — 
alkalmazni kell a hadbavonult osztrák állam
polgárok és bosznia-hercegovinái .tartományi 
illetőségűek családjaira is, feltéve, hogy a 
családnak állandó tartózkodási helye a be
vonulás időpontjában a magyar szent koro
na országainak területén volt.

2. §.
A hadbavonultnak hadisegélyben része

síthető családtagjai (hozzátartozói): 1. tör
vényes felesége, 2. gyermeke, akkor is ha 

1 házasságon kívül született, 3 mostoha gyér
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meke, 4. unokája, 5. apja, anyja, mostoha- . 
apja, mostohaanyja, 6 nagyapja, nagyanyja, 
7. feleségének anyja, 8. édes vagy mostoha 
testvére 9. a hadbavonult által szabálysze 
rüen örökbefogadott gyermek, 10 az, 
a hadbavonultat szabályszerűen
gadta, 11 a hadbavonult által saját ház 
tartásában nevelt gyermek, 12 
vonultnak vele közös háztartásban élő 
velő szülője, 13. az a gyermek, akit az
lami gyermekvédelem bármikor helyezett 
vagy helyez el a hadbavonultak családjában, 

a 
de

a 
ha 
és

aki 
örökbefo

a hadba
ne-
ál-

akkor is. ha érte tartásdijat fizetnék 14 
hadbavonulttal közös háztartásban élő, 
vele házasságra nem lépett nő, ha ebből 
viszonyból gyermek származott, vagy 
a nő betegség vagy egyéb okból munka
keresetképtelen. 15 az, akinek a hadba- 
vonult bírósági határozat alapján tartásdijat 
köteles fizetni.

Az itt felsorolt családtagok azonban 
csak abban az esetben részesíthetők hadi
segélyben, ha a segélyezésre tényleg reá 
vannak szorulva, vagyis ha a létfentartásuk- 
ra elegendő állandó ellátásban nem része' 
sülnek, vagy ha magukat vagyonuk jőve 
delméből vagy keresetükből fentartani nem 
tudják és ha őket a bevonulás időpontjában 
a hadbavonult tartotta el, vagy ha a bevo
nulás után olyan helyzetbe jutnak, hogy a 
hadbavonult részéről való eltartásra lenné
nek szorulva

II A hadisagély összegei.
3. §.

A hadisegélyben részesíthető családok 
havi összegekben megállapított hadisegélyt, 
azok a családok pedig, amelyek bérelt 
kásban laknak, a‘ hadisegélyen felül még 
havi összegekben megállapított lakbérsegélyt 
(lakásilletéket) is kapnak.

A hadisegélynek és a
havi összegei, ahhoz képest, hogy 
családtag részére állapíttatott meg a 
segély, a következők :

A kis-és nagyközségekben :
a hadisegély ; a lakbérsegély

la-

lakbérsegélynek
hány 
liadi-

tanácsú és törvényhatósági 
városokban (a 6 pont

egy (az 1.) családtag részire havi 36 K.
havi 10 K,két családtag „ össz. . 60 „

barom M • M 80 „
négy N W 100 „
öt n » » n 110 „ havi 1,5 K.
hat • w n n 130,
hét n N • 145 .
nyolc n H * 160 . havi 2o K
kilenc • • » • >75.
tíz 
tíznél több ,

*
•

•

•

n
•

’9« ,1
200 havi 25 K.

B. rendezett 
joggal felruházott 
alattiak kivételével):

a hadisegély ; a lakbí rsegély

Fiúméban

egy (az I.) családtag részére havi 42 K |
havi 20 Kkét w , össz. „ 71 •

három w ■ ■ a «5, J
négy • H • » 118 . |
öt » » • W '«5. havi 30 K.
hat • • • • I5O . 1
hét • • • » 16 .5 , |
nyolc » n » havi 40 K,
kilenc * ■ 1* * >95 . 1
tiz • 9 n 9 210 . |
tíznél több • 999 220 . J havi 5O K.

és PozsonybanBudapesten,
magasabb a hadi, illetőleg lakbérsegély

Abban az esetben, ha a hadisegélyben 
részesülő család által a bérelt lakásért tény 
lég fizetett lakbérnek egy hónapra eső 
összege kisebb, mint a fentiek szerint meg
állapított havi lakbérsegély, akkor a lakbér
segély csak a tényleg fizetett lakbérnek egy 
hónapra eső összegével állapítható meg

Az ebben az Utasításban előforduló 
„hadisegély" kifejezés alatt az esetleg meg
állapított lakbérsegélyt is kell érteni.

A vagyonadóról.

kerül- 
végsö

Mindig a nagy vagyonadó ré
mével ijesztgetik az embereket Az
zal, hogy a nagy háborus költsé 
gek végre is arra fogják kénysze
ríteni az államot, hogy 25-30 % ere 
jéig megadóztassa vagy pedig rész
ben az állam céljaira jogialja le a 
magánvagyont.

Hiszen van abban valami, hogy 
■ legrosszabb esetben erre is 
hetne sor. De ez már a 
eset, mert minden kormány tisztá
ban van azzal, hogy ez érzékenyen 
csökkentené a nemzeti jövedelmet 
és általa a magyar nép adófizető 
képességét is s igy lehetőleg kerül
ni kell azt a nehéz pénzügyi hely
zetből való kibontakozási módot. 
Valamit azonban tenni kell, hogy 
a pénz elértéktelenedését megszün
tessük, mert ez könnyen katasztró
fára vezethet A jegybanknál levő 
államadósságunk lejében 5 milliárd 
bankjegy van forgalomban ; Ausz
tria részéről meg éppenséggel 16 
milliárd; ilyen pénzbőség mellett 
pedig mindennek az ára megdrá
gult, mert a pénznek semmi becse 
nincsen. Minden áron vissza kell 
fizetnünk azt a nagy függő adós
ságot, hogy a jegybank visszavon
ja a papírpénznek nagy tömegét 
és a két milliárd körüli normális 
forgalom mellett, a pénz ismét visz- 
szanyerhesse rendes vásárló képes
ségét.

Az egyetlen mód, amivel se
gíthetünk magunkon, a hadikölcsön. 
Ha ez sikerrel bonyolódik le, az ál
lam nyomban leróhatja függő adós 
ságat és abban a pillanatban véget 
ér a pénzbőség, maga a 
köz pedig régi értékével 
reli a gazdasági életet 
mederbe. Egyszóval: a 
abban a mértékben 
amilyen sikert a hadikölcsönnek 
biztosítani tudunk. És egyben el
múlik tőlünk a vagyonadó vesze
delme js. Mert az állam, ha köl
csönt kap, nem kénytelen a magán
vagyonhoz nyúlni és a bajokat a 
nemzeti jövedelem csökkentésével 
orvosolni.

Aki tehát hadikölcsönt jegyez, 
az egyszerre óvja is, gyarapítja is 
vagyonát.

A kormánynak a Vili, ik hadi
kölcsön jegyzésére vonatkozó érte
sítését lapunk mai számának hirde
tési rovatában közöljük.

tizető esz- 
visszate- 

a rendes 
drágaság- 

alábbhagy,

Különfélók.

Dr. Holló Lajos a Károlyi Mi
hály gróf vezetése alatt álló függetlenségi 
párt alelnöke, a magyar politikai közélet egyik 
ideális lelkületű vezérférfia, Léva városának 
önzetlen barátja csütörtökön, junius 14-én, 
agyvérzés következtében életének ötvenki- 
lencedik évében budapesti lakásán hirtelen 
elhalt. Holt A Sándor, a lévai takarékpénztár 
igazgatóságának elnöke legifjabb öccsét 
gyászolja benne Ennek a fájdalmas hírnek 
puszta regisztrálásával nem térhetünk egy 
szerűen napirendre e gyász felett, mert 
Léva város az elhunytban ügyeink iránt 
mindig melegen érző .jóbarátot vesztett, ki 
barmikor fordultunk hozzá, mindig a legnu- 

gyobb készséggel támogatott. Még akkor is
merte meg Léva varosat, annak viszonyait, 

í amikor mint fiatal szigorlatozó jogasz a 
nyolcvanas évek elején bátyjának, Holló 

| Sándornak, a lévai tanítóképző akkori taná- 
' rúnák házánál egy évig tartózkodott ; untig 

itt tanulmányait folytat'a, azalatt a város 
belső életébe is alkalma volt beletekintem 
s azóta is, ha csak tehette, gyakran fel e- 
resett bennünket Erős akaratú, végtelen 
ideális lelkületű férfiú volt, kinek aranytiszta 
jellemét már joghallgató korúban az egye 
térni ifjúság azzal honorálta, hogy megvá- 

; lasztotta vezérének, az egyetemi kör elnöké
nek. Szü’övárosa Kunfélegy háza pedig meg 
isipervén ragyogó képességeit 1887. évben, 
alig 28 éves korában, országgyűlési képvise- 

| lővé választotta A képviselőházban a füg- 
í getlenségi párthoz, annak Ugrón Gábor ve 
i zérlete alatt álló csoportjához tartozott s 
í évt zedeken át halála órájáig az egyenes ál 
| tala kijelölt utón haladt Ezért egyenes jelle- 
) me nagy szónoki készsége, éles itélökepes- 
í sége, de főképen az, hogy mindig tárgyila- 
! gosan és higgadtan okoita meg álláspontját, 

ellenfeleinél is tiszteletet, becsülést szereztek 
neki E sorok írója tanúja volt annak, hogy egész 
fiatal korában Szilágyi Dezső, mikor a kor
mányba belépett, szives melegséggel invitál
ta öt maga mellé a kormányba, de ő úgy 
ezt, mint az első koalíció idején Wekerie 
által felajánlott igazságügyi miniszteri tár
cát visszautasította Bartha Miklóssal meg
alapította a Magyarország napilapot s eb
ben tollával is küzdött nemes eszméiért, s 
a harcban minden gondolkodás nélkül áldozta 
fel egészségét és- vagyonát Folyton a félegy
házi kerületet képviselte, pedig mindenféle
képen ki akarták öt kerületéből buktatni, 
de a derék félegyházi választók hűségesen 
kitartottak képviselőjük mellett, aki teljesen

■ szivvel-lélekkel az övék is maradt haláláig 
Múlt évben Berci fia hősi halált halt s ez 
gyöngéd, jó atyai szivét nagyon megrendi

, tette Beteg néni igen volt, a télen elcsú
szott és karját törte, most a halál orvul 
kioltotta nemes életét. Halálát neje Iszer 
Sarolta úrasszony, két leánya és fia gyászol
ják Emlékét mi lévaiak is kegyelettel fog
juk megőrizni.

— A lóval Revlczky-TáreasÁg 
választmánya 1918. évi junius hó 18-án 
kedden délután 5 órakor Léván, a városháza 
kis tanácstermében ülést tart, melyet az 
igazgatóság tanácskozása előz meg — A 
társaság rendes évi közgyűlését junius hó 
30. napján, vasárnap délután 4 orakor a 
városháza közgyűlési termében tartják meg, 
amelyre az alapszabályok értelmében a ve
zetőség ez utón iiivja meg a társaság tag
jait s kéri minél nagyobb számban való 
megjelenésre, mert a közgyűlés egyik legfőbb 
targya a lemondás folytán megüresedett el
nöki állás betöltése.

— Iskolai ünnepség-. A lévai kegyes- 
réndi főgimnázium junius 13 án meghatóan 
szép ünnepséget rendezett a városi vigadó
ban a háborúban elesett tanárok árváit fel 
nevelő Tanárok Háza javára. Az estélyről 
szóló tudósítást ott kezdjük, ahol máskor 
végezni szoktuk : a rendezőnek, a betanító 
és vezető tanarnak dicséretével A magas 
nívón álló műsor, az ifjúsági énekkar sza
batosan összetanult éneke, a növendékek 
előadási készsége, az előadásban tanúsított 
szónoki lendület mind arra indít bennünket, 
hogy nemcsak magunk, de az egész közön
ség nevében hálánkat és elismerésünket fe
jezzük ki mindezért Surányi Gyula öglmn 
tanárnak, az ifjúság odaadó, lelkes barátjá
nak. A műsort Konecsny Ede VII o. t szé
pen előadott prológusa vezette be, amelyet 
l'intér Aiice VII o. t. művészi zongorajáté
ka követett. Utána a vegyeskar Zsasskov- 
szkinak a csónakos cimü dalát énekelte. 
Meglepő volt a kis dalosok biztos 'ellépte 
es énektudása, mely karmesterük vezetésé
hez szinte abszolút biztossággá! igazodott. 
Ezután Herodek — Kerner melodrámáját, 
a magyar dalt szavalta szépen átérezve Ka
tona Jenő VI o t zongorán S'ilansy Aladár 
V o. t. kisérte precízen Az énekrészt ismét 
a vegyeskar látta el, mig a tárogatót egy 
volt növendék fújta meg. A pontosan össze
vágó előadás minden szivet megmozgatott. 
Ezt egy zongora trió követte, melyet Arilay 
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Jenő VII o. t. prím, Horváth Endre VI o. t 
secund hegedűsök és Vlaszathy Ödön Vili 
o. t zongorán szépen összetanulva adtak 
elő L'tána ismét a vegyeskar szerepelt 
egy gyönyörű magyar dalbokrétával, melyet 
meg kellett toldania. Surányit tisztelői egy 
remek, szép, rózsákból kötött lanttal lépték 
meg, mit nagy tetszéssel fogadott a közön
ség Ezután Moravek Endre VI. o. t szépen 
csengő hangon szavalta Vörösmarty Szép 
Ilonka cimü románcát, melynek hatását 
fokozta a négy élőkép, melynek plastikus, 
korhű beállítása ismét csak a rendező tanár 
érdemeit öregbiti A némajátéknak is nevez 
hetö előképekben az ősz Peterdyt Weisz 
László VII o. t Ilonkát Farkas Olga és 
Mátyás királyt Vlaszathy Ödön játszották 
igen bájosan Az utolsó szám előtt Hogyor 
József főgimn igazgató meghatóan szép be 
széddel zárta be a tanévet A műsort a ve
gyes kar a szépen, pattogós ütemmel előadott 
Rákóczy indulóval fejezte be.

— A huszonhatos hadlemlék- 
könyv szerkesztősége háziezrede özvegye 
inek és árváinak alapja javára a múlt hó 
25.-én, Aranyosmaróton, vetített képekkel 
és felolvasással kisért jótékonysági estélyt 
rendezett a „Tündér* mozgóban Az emlék
könyv szerkesztősége lapunk utján mond 
köszönetét mindazoknak, akik az ügy érdé 
két akár megjelenésükkel, akár nemes ada
kozásaikkal magukévá tették és az alapot 
gyarapítani szívesek voltak Köszönetét mond 
a szerkesztőség az iskolák igazgatóinak és a 
tanároknak, hogy e hozták a tanulókatis, hogy 
filléreikkel ezek is áldozzanak a haza oltá
rán Az alapra külön adakoztak: Az Ara 
nyosmaróti Takarékpénztár 100, a Barsme- 
gyei Népbank 100. N N 2’50, Vajda Béla 
4, Pintér Károly' 4, dr. Benkő Lajos 10, dr. 
Rajczy Géza 4, Hobaus Márton utad, intéző 
10 Urechsler József 20. Simkó Adolf 5, 
Eisenberg Károly 10,^Drexler Mór 2, K. 
Dalos N 50 fillér, N. N. 1 K. Brunczlik 
Imre 1 Varsányi Imre 1, uradalmi gözma 
lom 100, ifj Kaldrovits József 4, Berosits 
Mihály 3 koronát. Őszinte köszönet a ne- 
messzivü adakozóknak. — Az emlékkönyv 
szerkesztősége ez utón hívja fel mindazokat, 
akik az emlékkönyvet meg akarják rendelni, 
hogy erre vonatkozó igényüket mielőbb 
jelentsék be, illetve küldjék be megrende 
lésüket a „Huszonhatos Hadiemlékkönyv 
Szerkesztősége Esztergom" — címre.

— A FM K. £. gyűlése A F. M 
K. E. Léva város és lévai járási választ
mánya Léván a kaszinó társalgó termében 
e hó 12 én, d. u. 5 órakor. Ordódy Endre 
elnöklése mellett, igazgató-választmányi gyű
lést tartott, amelynek megnyitása után a 
választmány teljes elismeréssel vette tudó 
másul az elnöknek kiváló gonddal megszer
kesztett, kimerítő jelentését Általános örömet 
keltett, az elnöknek azon jelentése, hogy 
Harkányi Gyula, a lévai járás főszolgabiraja, 
ügyvezető alelnök, a múlt és a folyó évben 
összesen 349 uj tagot gyűjtött az egyesü
letnek A választmány Harkányi Gyulának 
buzgó fáradozásáért jegyzőkönyvileg fejezte 
ki hálás köszönetét — Táncengedély-dijak 
és jószivü adományok címén Harkányi 
Gyula főszolgabíró 2226, Boleman Vilmos, 
mint helyettes verebelyi főszolgabíró pedig 
286 koronát szolgáltattak be az egyesület 
pénztárába. A választmány' a nevezett fő
szolgabíróknak ezen nemes és hazafias tevé
kenységét őszinte elismerésével honorálja.— 
Elhatározta a választmány, hogy a közsé 
geknél összegyűlt ovodai alapok — a főszol
gabíró, mint hatósági közeg, közreműködése 
mellett — ovodahelyiségeknek megfelelő tel
kek vásárlására fordittassanak. — Boldogult 
Váray János, óbarsi plébános, végrendele- 
tileg 162 ezer koronát meghaladó összeget ha 
gyományozott az Óbarson létesítendő ovoda 
és leányiskola javára. A választmány Stibló 
Ágoston óbarsi plébános által felterjesztést 
intéz a tőegyházmegyei hatosághoz, hogy a 
hagyományozott összegből és annak 1917 
évi jan. 1-től esedékes kamataiból a boldo
gult által megjelölt célokra a telkek meg
szereztessenek és a szükséges előmunkálatok 
folyamatba tétessenek. - Amennyiben a 
választmány kedvező anyagi helyzeténei fogva 
elegendő összeggel rendelkezik a tanítok

jutalmazására, az elnök megbizatott, hogy 
az iskolalátogató bizottságot állítsa össze és 
a jutalmakra vonatkozóan annak idején ja
vaslatot terjesszen a választmányhoz.

— Jótékony célú kertiünnepély. A
Léván állomásozó géppuskás tanfolyam jú
lius 7-én nagyszabású kcrtiünnepélyt rendez, 
amelynek tiszta jövedelme a hősök si'kertjé- 
ben felállítandó emlékmű alapját fogja gya 
rapitani A sok mindenféle kellemes és ke
délyes szórakozást Ígérő, egész napos mulat
ság kiemelkedő pontjaiként egyelőre a 
délelőtti rózsaárusitással egybekötött séta
hangversenyt, a délutáni lövölde melletti 
kabarét szépségversenyt, tombolajátékot és 
az esetleg kínálkozó táncmulatságot említjük 
meg. Az ünnepélyt 6 -án este Fertikó kávé
házban a pozsonyi honvédzenekar hangver 
senye előzi meg. Részletes műsort az ujsá 
gok és falragaszok fognak közölni Ezúton 
egyben felkéri a rendezőség a hölgyeket 
rózsaárusitásra és hogv a jelentkezők szives 
kedjenek neveiket a „Bars1'1’ kiadóhivatalának 
bejelenteni. A jótékony cél iránt kötelező 
részvét kívánatossá teszi, hogy Léva urleá- 
nyai e cél érdekében minél számosabban 
jelentkezzenek Ismerve Léva város minden 
nemes ügy iránt fogékony, lelkesedő és áldo
zatkész társadalmát, hisszük és reméljük 
hogy a géppuskás tanfolyam e nagystílűnek 
Ígérkező vállalkozása szép sikerrel és ered
ménnyel fog járni.

— A Reviczky Társaság zeuei«- 
kolája — mint értesülünk — a zeneiskola 
helyiségeiben, t hó 21-én d. u. 5 órakor 
tartja évzáró vizsgáját, amelyre a vezetőség 
lapunk utján hívja meg az érdeklődőket. A 
kezdők vizsgája külün lesz. A haladók 
vizsgáján szereplő növendékeknek névsora 
a következő : Adler Gizi, Boros Vali, Ger
gely Biri, Grotte Janka, Hollós Bandi Kara 

I fiáth Júlia, Karafiáth Anna, Kmoskó Irén 
Kovátsné Bogyó Elza, Löwi Lili. Pátkay Klá
ra Pintér Alice, Rappeport Kéné, Szilassy 

í Aladár Szilassy Sári, Túri Nagy Irén, Wein- 
berger Biri, Vlaszathy Ilonka, Vlaszathy 
Ödön

— Választójogi előadta Léván. A 
Feministák Egyesületének kiküldöttje Csákány 
Gyuláné úrasszony junius hó 23-án délután
4 órakor a városháza nagytermében a nők 
választójogáról előadást tart. Városunkban 
is érthető érdeklődés nyilvánul meg az elő
adás iránt.

— A lévai kér. munkáeblztosltó 
pénztár felszólítja mindazon tagjait, kiknek 
7—12 év közötti családtagjai vannak s azo- 

l kát a Károly király által megindított gyer- 
meknyaraltatásban, az adriai tengerparti 
üdülésben részesíteni kívánják, hogy ezt leg
később folyó évi junius 20 ig a pénztárnál 
jelentsék be A tengerparti üdülés teljesen 
ingvenes és augusztus 1-étöl számított 3 
héten át tart. Jelentkezőket elfogad a pénz
tár hétköznap 12—1 órák között

— Népünnepély Zaalizen e hó 29-én, 
Péter-Pál napján, a nagyvendéglő összes 
helyiségeiben, az országos m kir. Vöröske- 
teszt egyesület javára, özv. gróf Coudenhove 
Kunoné, Beniczky Ödön Bars-és Esztergom- 
vármegye főispánja védnöksége, dr. Iliid- 
nyánsrky Titusz Epölyi Ferenc, Patay Ká- I 
roly, Harlmann Richárd és Huberth Vilmos ' 
diszelnöksége alatt érdekes, változatos és ’ 
szép műsor keretiben jótekonycélu népűn- . 
nepély lesz, amely iránt messze vidéken j 
igen élénk érdeklődés nyilvánul Pénztár
nyitás délután 3 órakor; ünnepély kezdete
5 órakor. Belépődíj: személyenkint 2 korona.

— Kegyelates alapítvány. Aujestky 
József nyitrai előkelő polgár és malomtulaj
donos az orosz hareztéren hősi halált halt 
fia, Auieszky Jenő zászlós emlékének megö- 
rö/.itésére 200 koronás alapítványt tett a F 
M. K E-nél Az alapítvány kamataiból 
minden évben ket-két 'otajku elemi iskolás 
fiú, aki a magyar nyelvet iskolatársai közül 
a legtökéletesebben bírja, hold, emlékű Au- 
jeszky Jenő nevében és emlékére (megfelelő) 
jutalomkönyvet kap.

— Siketuéaiák felvételéért lehet 
folyamodni Körmöczbányára. Érdeklődők ir 
janak az intézet igazgatóságához.

—- Elismerés és Jutalom A Múze
umok es könyvtárak Országos Tanácsa 
Svarba Endre r kath. tanítónak, az inas-ott
hon vezetőjének, a gondjaira bízott nép
könyvtár kezelése körül tanúsított buzgalmá
ért elismerést es száz korona jutalmat sza 
vázolt meg

— Uj rekvirálási mód. Hír szerint 
a közel jövőben megváltoztatják az eddigi 
rekvirálási módszert is és Ausztria mintájára 
a termelőket a készletek felajánlására hív
ják fel. Arról van szó, hogy a magyar kor
mány meghatározott mennyiségű gabonáért 
egy bizonyos kvantum ruházati, gazdasági 
és iparicikket ad a gazdáknak. Ilyenek 
lesznek a dohány, petróleum, cukor, benzin 
stb

- A gyümölcsből tilos szeszt 
főzni. A hivatalos lap egyik legutóbbi szá 
ma kormányrendeletet közöl mely szerint 
faj szeder (épért, boróka és szilva kivételé 

"vei más gyümölcsöt vagy azoknak hulladé
kait, valamint bármilyen gyümölcskészít
ményt szeszfőzésre felhasználni nem szabad.

— A katonákat tűzoltóknak ké
pezik ki. A hadügyminiszter a honvédelmi 
miniszterrel egyetértőleg elhatározták, hogv 
a tűzoltói intézmény fejlesztése érdekében a 
katonaságot is kiképezik a tűzoltásra Ezen 
célból Budapesten rövid idő múlva a tisztek 
részére tüzoltótiszti tanfolyam létesül, amelyre 
elsősorban is azokat a tiszteket vezénylik ki, 
akik valamely önkéntes, gyári vagy községi 
tüzoltótestületben már működtek. Á tovább
képző tüzoltótiszti tanfolyamon képesítést 
nyert tisztek állomáshelyeiken, illetve csa
pattestüknél a legénység részére tüzoltó-tan- 
folyamot fognak létesíteni.

— A korai burgonya, ára A köz 
élelmezési miniszter a korai burgonya legma
gasabb árat e hó 6. tói kezdve kilogramon- 
kint 80 koronában állapította meg. Üdvös 
és szép dolog De azt is szeretnénk tudni, 
hogy' 80 fillér árban hol kapható a korai 
burgonyának egy kilója ? 

Tanügy.
A lévai kereskedő-és iparostanonc isko

lákban a tanévvégi vizsgálatok a következő 
sorrendben tartatnak :

junius hó 21-én, d u. 4 órakor a ke 
reskedőtanonc iskola I, II III. oszt. — 23 án, 
d. u 4 órakor az iparostanonciskola élőké 
szitő, 1 II III osztályaiban — 29. én d e 
11 órakor a róni kath. elemi fiúiskola rajz 
termében évzáró ünnepség és a jutalmak 
kiosztása

A felügyelő bizottság a kereskedőket, 
iparosokat és a tanügy barátait ez utón is 
meghívja a nevezett iskolák vizsgálataira és 
a záróünnepségre.

Nílvános köszönet
A f é junius hó 7.-én a lévai izraelita 

nőegylet javára — rendezett színi előadásért, 
fogadja Szabó Ferenc színigazgató ur, vala
mint a jól szervezett és kiváló erőkből álló 
színtársulata az egylet leghálásabb köszö
netét

Izrael Nöegylet.

Irodalom.
U| könyv a közigazgatási reformról.
Serbán János belügyminiszteri tanácsos

nak Kormányzati és Közigazgatasi Problémák 
cimü könyve a közigazgatás reformjával és 
ennek várható hatásúval foglalkozik. Szerző 
szerint egy mérsékelten, de mesterkéltség 
nélkül kiterjesztett és végrehajtott választói 
törvény megszabadítja a közigazgatást a napi 
politikától s a nemzetiségi kérdésben enyhü
lést hoz. A demokratikus fejlődéssel kapcso
latban a közigazgatási reform megalkotásá
nál szerző a választással vegyes kinevezési 
rendszert tartja megfelelőnek, az ügyek egyes 
csoportjának intézése teljesen és minden 
vonalon állami közegekre bizatnék A köz 
segek (körjegyzőségek) teljesítő képességük
höz képest két kategóriába osztatnának A 
községi (kör) jegyző önálló hatöságij jo^gil
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felruházott választott közeg lenne. A járá
sokban az önálló hatósági joggal biró főszol
gabíró mellett önkormányzati szervezet is 
létesittetnék, s ez a község; ügyekben szé
leskörű hatáskör mellett, rendszerint mint 
második és utolsó fórum döntene. A várme 
gye központi szervezete — változtatott ha
táskörrel — a megyeispán vezetése alatt 
megmaradna. A főispáni állások azonban 
megszüntettetnének A megyeispán és föszol- 
gabirák választott alkalmazottak lennének. 
A vármegyék fölött a kinevezett kerületi fel 
ügyelő vezetése mellett kerületi felügyelősé
gek szerveztetnének, s ezek látnák el na- 
gyobbára a mostani minisztériumok deczen- 
tralizált ügykörét A minisztériumok — erősen 
leapasztott létszám mellett — megszabadit- 
tatnának a kisebb administrativ ügyek inté
zésétől. A kerületek székhelyén elsőfokú 
közigazgatási bíróságok létesittetnének önkor
mányzati elemek bevonása mellett.

Szerző könyvében egyéb aktuális (tiszt
viselői minősítés — közigazgatási ellenőrzés 
stb) s főképpen a községi közigazgatás körét 
érintő kérdésekkel (a falu hanyatlásának 
okai, a községek szociális feladatai, jegyzői 
minősítés stb) is foglalkozik. A könyv ára 
10 korona megrendelhető közvetlenül a szer 
zönél (Budapest I. Vár Belügyminisztétiuin) 
— valamint Toldi Lajos könyvkereskedő, 
főbizományosnál (Budapest II. Főutca) és a 
nagyobb könyvkereskedésekben

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
I918. évi jun. hó 9-tól 191Ö, évi juni. hó 16-ig.

Születés.
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•Szelepesényi Gézáné fiú Ákos

Házasság.

Völeaeuv ás memsszm ütve vau4sa

Gapcsa Béla Demián örzsébet r kath. ref.

Halálozás.

Az elbouvt neve Kora A halál oka

Zsbirka Józsefné 46 íves tüdőgyulladás
özv Vanger Jánosné 8« „ aggaszály
özv. Manczér Lipótné 82 ,.
Zölley János 58 . Szerv iszivbaj
Váray János 25 . hősi halált halt

Közönség köréből.
— A F. M K. E. azon uj tagjainak 

névsora, akiket Harkányi Gyula, főszolga
bíró az egyesület léva városi és lévai járási 
választmánynak ügyvezető alelnőke gyűjtött: 
Ujharsról Fajkos Ödön r. k. tanító, Petrovich 
Lajos körjegyző, Peterke Sándor, Szűcs And
rás, Hasznos Lajos, Hugyecz Mátyás, Dávid 
András kisbirtokosok, —■ Garamiakról: Bo
gyó István, Varga Lajos, Kovács István, 
Tóth Mátyás András, Szűcs Dávid, Hara 
Lajos, Tóth Gergely, Szűcs András, Juhász 
Károly, -Juhász Lajos, Varga Sándor, Jané 
János kisbirtokosok — Sebestyén Ferencz 
ref. lelkész, Sebő János r. k. tanító, — 
Niyykálnáril: Matuska János kovács, Ki
rály Jónás, László István, Urbán András 
László Károly, Salga László, László Lajos 
külső, Suba Jónás kisbirtokosok, —- 
Kiskálnáról: Konta Károly, rét lelkész, 
Tóth Pál ref. tanító, ilj Patay La
jos, Szűcs Dezső, Szűcs András, Szűcs 
Gergely, id. Patay Lajos, Peterke Zoltán, 
Patay Simon, Varga Károly kisbirtokosok, — 
Lekérröl: Wellner Lőrinc h. plébános, Dosz- 
tal Pál czipész, Csudái Sándor, Karácsony 
Pál, Kabita József, Karácsony István, ifj. 
Kovács Ferencz, Bényi Jónás kisbirtokosok, 

Dudich László r. k. tanító, Czimer Lajos 
molnár, Stikker Róbert asztalos. Garam- 
vezekényröl: Juhász József ref. lelkész Su
ba Lajos, Császár András, Búzás József, 
Molnár János, Kábái András, Samu János, 
Kábái István, Kovács Mihály, Tóth András. 
Kosa János, Mácsadi András kisbirtokosok 
— Kacsa Lajos ref. lelkész Szarka Zsigmond 
tanító, Schulcz Ignácz kereskedő, Kecske
méti András nyug, kertész, Fischer Károly I 
kereskedő, Farkas Károly, Demény János | 
kisbirtokosok, — Zseliziől: Szívós István 
kisbirtokos, biró, — Gregor Lajos. Modro 
viseli Sándor, Szalai Jónás, Csudái István, 
kisbirtokosok, Nemes Antal tanító, — Garam ' 
mikolárál: Nyulász András, Hasznos István 
Perizs Bálint, Szívós András, Német Sándor, 1 
Juhász Lajos, Nagy János, Perizs János, i 
Simon Jónás, Szívós Gyula, Berka András 
Tóth István, Szívós Jónás, Berka István, 
Perizs Dávid, Nagypál István Perizs István 
kisbirtokosok, — Garamdamásdról: Csóka 
Lajos kereskedő, Rotyik Lukács, Kovács j 
Lukács, Kelemen István, Tóth Lajos, Németh , 
János, Német István, Porubszky István, ) 
Rotyik István, Kristóf Mihály, Kovács Jónás 
kisbirtokosok.

(Folyt kóv.)

Ipari munkaközvetítés. 
A Besztercebányai Hatósági 

Munkaközvet.tönél.
Kaphatnak foglalkozást:

1 tehenész, 3 kőfaragó tanonc, 1 asz 
talos tanonc, 1 gépésztanonc, 1 nyomdász 
tanonc, 1 kéményseprő segéd, 2 szénrakó 
munkás, 5 munkás leány festékcsomagolás
hoz, több női küldönc: hivatali kézbesítő, 2 
éjjeli őr, 1 kocsis, 1 bolti szolga.

Keresnek foglalkozást:
1 teher és kocsis autó kezelő és vezető : 

softőr : 1 konyhamészáros, 1 gyári munka 
felügyelő, 2 gyári raktáritok, 1 éjjeli őr.

Kereskedelmi és magán munka 
közvetítés. A Besztercebányai Ható
sági Munkaközvetítőnél

kaphatnak foglalkozást: 
Házvezetőnő : főzés, takarításhoz értő : 

házvezetőnő falura uriház vezetéséhez :
keresnek foglalkozást:

1 felsőkereskedelmi érettségit most tett 
hu gyakornoknak, 1 társalkodónő, 1 gazd- 
asszony plébániára.
A munkaközvetítés teljesen ingyenes.

Adakozás a Stefánia árvaház 
kibővítésére.

A lévai nőegylet által fentartott Ste
fánia-árvaháznak a hadiárvák befogadhatása 
szempontjából g óf Coudenhove Kunóné által 
megindított gyűjtésnek már eddig is igen 
szép eredménye van A nemes és humánus 
célra befolyt összeg közlését múlt számaink
ban kezdtük meg és részietenkint fogjuk 
közölni. Az adományok a következők: 
gróf Kálnoky, Bécs 200; Graeffel János, 
Esztergom 30; Kudor* János, Nagyölved 
30; Taubinger Lászió, Tőre 100; báró 
Schey Pál, Kövecsespa 100; dr Forster 
Gyula, Budapest 300 ; dr. Rajner S , Eszter

Uj gépraktár.
Tisztelettel értesítem a mezőgazdasági érdekelt közönséget, hogy 

Léván (Ozmán-tér 6. sz. alatt) elsőrendű Magyar, Osztrák és Né
met gyártmányú mezőgazdasági gépraktárt rendeztem be, 
ahol is különféle mezőgazdasági s főképpen motoros cséplő garnitú
rákat raktáron tartok.

A venni szándékozók szives pártfogását kéri teljes tisztelettel:
Tonhaiser József

— Telefon 61. —

gom 100; Ulmann Adolf, Budapest 100; 
Kohl Medard, Esztergom 50 ; Lévai gyűjté
sek 3148; Huszár Tibor Vámosmikola 20; 
dr Rótt Nándor, Veszprém 30; Ratjbor 
Viktor hercegné 3000; Mayláth István 
Nagykereskény 2°0; Szarkásy János, Zsit 
vaapáti 50 ; Karácsonyi, Kistapolcsány 30 ; 
dr. Eleőd Tibor, Körmöczbánya 10; dr. 
Dudich Endre, Nagysalló 20 ; Chudoba Ernő, 
Zseliz 10; Csernik A. N. Herestyén 6; 
Schwarcz Gy. Körmöcbánya 2 ; grót Stahren- 
berg N 20; Nemesoroszi gyűjtés 36 ; L án- 
czy Leó, Budapest 500 ; Nagysalloi gyü^őiv 
118494; Borcsányi Béláné gyűjtőivé, Léva 
288; dr Kmoskó Béla, Léva 50; dr,. 
Kmoskó Béláné. Léva 50;Majerszky István; 
Geletnek 10 ; gróf Degenfeld Ottó, Ács 10 ; 
Keltz Gyuláné, Zs.-Újfalu 100; Medveczky 
Andor, Vihnye 20; Adam Ágoston, Oroszka 
20; Kaveggia Kálmán, Vámosladány 10; 
korona.

(Folyt köv.)

3977 1918 szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a közélelmezés 

kormánybiztos vármegyénket 10 vaggon 
| zsírnak 8 nap alatti beszállítására kötelezte 

azzal, hogy a mennyiben a kiszabott meny- 
nyiség 8 nap alatt biztosítva nem lenne, a 
zsirrekvirálást a legerélyesebb módokkal 
foganatosíttatni fogja

Hogy közönség a rekvirálással járó 
zaklatásoktól és kellemetlenségtől megovas- 
sék, a vármegye alispánja a kivetett zsir- 
mennyiséget önkéntes felajánlás utján kívánja 
biztosítani, miért is felhívja a varos lakos
ságát, hogy a nélkülözhető zsirmenn^ iséget 
mindenki ajánlja fel s erre vonatkozó beje
lentését haladéktalanul de legkésőbb a f. lió 
19-étiek déli 12 órájáig, városház 3-ik számú 
hivatalában jelentse bV.

Léva 1918 évi junius hó 15-én

Bődogli Lajos, 
polgármester.

38,61918 szám

Hirdetmény.
A Közélelmezési miniszter 16.2191918. 

és Barsmegye alispánjának 5923)1918. sz. 
rendelete folytan közhírré teszem, hogy a 
korai burgonyát (mely junius hó 1-tői —
— Augusztus hó 1-ig a földből kiszedetik.) 
állati takarmányozás céljaira fölhasználni ti
los. A termelő zár alá vett termésével csak 
a rendelet korlátái közt rendelkezik, — egy 
métermázsa korai burgonya maximális ára 
60 korona. — A termelő nyolc hétre — 
háztartása élelmezésére fejenkint és heten- 
kint 4 kilogramm burgonyát tarthat vissza
— vetőmagnak pedig kát. • holdankint 10 
métermázsát.

Barsmegye területére még nincsen el
rendelve a zár alá vétel.

Léva, 1918 junius hó 15.-én.
Bódogh Lxjos, 

polgármester

elektrotechnikus.
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Hirdetmény.

Zseliz község tulajdonát képe 
zö : Nagy vendéglő 1918. nov. 1 -töl 
6 évre haszonbérbe adatik.

Az árverés 1918 julius 7-én 
reggel 8 órakor a körjegyzői irodá
ban lesz megtartva, melynek tel
tételei ugyanott megtekinthetők

A vendéglő élénk forgalmú ipar
társulati és gazdaköri helyiségek
kel és 3-4 szálló szobával bir

Zseliz községnek évenkint 6 
országos vására van, nagy uradal
ma sok idegen munkással

Bővebb felvilágosítással szol
gál az Elöljáróság.

Zselizen 1918. junius 12.
Elöljáróság

Paradicsom
őszi szállítására megrendeléseket 
elfogadok házhoz szállítva maximá
lis áron. Szállítások megrendelés 
szerint sorrendben eszközöltetnek

Taubinger Ágoston örökösei
Tőre, up. Alsóvárad (Bars m.)

Egy intelligens nő 
kerestetik a Gyermek-Otthonba, 
aki a gyermekeket ápolja és a 
szükséges munkát elvégzi Bővebb 
felvilágosítást ad :

Dr. Frommer Iqnác, főorvos.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!
KERN TESTVÉREKNÉL

F ŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE 

ohttwt 0881. LÉ V Á N. telefot

Portland cement 
állandóan kapható 

Silbinger Zsigmondnál, Léván.
Eladó ház.

A Honvéd-utca 9. sz ház — 
nagy istálóval és kerttel — szabad 
kézből eladó. Bővebb felvilágosítás 
nyerhető Teleki utca 12. sz alatt, j

GYÓGYNÖVÉNYEKET
kamillát, hársfavirágot, 

pipacsot, bodzát 
legmagasabb árban veszek. 
Úgyszintén üres tégelyeket 
és egyszerű gyógyszeres 
üvegeket tiszta állapotban 

visszaveszek.
P i c k Endre 

drogurista LÉVA.

Tánctanitási értesítés! I 
Léva város és vidéke nagvrabecsült 

közönségének szives tudomására adom, hogy 
1918. évi júliusi l én Léván a városi- | 
szálló színháztermében

Legjobb fűszer és cseiuegeáruk Naponta friss felvágottak

Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobbminoségü k á v é k. „Glória* pörkölt 

kávé különlegesség Csemegebor. likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasáruk és kouyhafelszerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. Villancs főzőedények, forralók és vasaló

GAZDASÁGI CIKKEK:
Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló 

ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.

Összes kerti-, inezőgazdasací , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga 

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára — —

\71LÁG RÁ - SZOLÓ -UJ DONSÁg!

C I PÖKR.SAVVIASZK

Előjegyzéseket szívességből SCHULTZ 
papirkereskedése fogad el. Személyesen jun 
29-töl a teremben fogadok el beiratásokat.
Gyermek, diák és felnőtteknek külön kurrusl

I 
Családok által összeállított csoportok tanítá

sát elvállalom I

Az összes modern táncok : Boston, One.
Stej, Mtxix Brasilien, F<x-Trott tanítása 

Különórák!
Szives pártfogást kér: 

KREUTZ GYULA 
ó. cs. és kir. Fensége Erzsébet 

főhercegnő volt tánctanitója 
Tihb föv leánylsko'a tárctan ra.

Föv. tanintézet : VII, Baross u. 59

Öt perez alatt 
egy adag Lurion cipökrém-viaszkböl 
barkf-egy-nsgyed-ki ló- lég fi nomabb 
x cipő eremet főzhet
ARa2;K. aAsNDENÜTT kapható!

ssWAüvek-Rtavény társaság*
L________ ......- . l_:_.-vi ANDRASSY ur ;-a. _
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nyolcadik magyar hadikölcsön.
A hosszan elhúzódó háború további nagy pénzügyi követel

ményeket támasztván az államhatalommal szemben, a hadiszük- 
ségletek zavartalan ellátása céljából uj hadikölcsön kibocsátása vált 
szükségessé. A hadviselés költségeinek fedezésére a pénzügy mi 
niszter ezúttal 5^2%-to/ kamatozó adómentes járulék kölcsön köt'é- 
nyeket bocsát nyilvánosság aláírására. A pénzügyminiszter tehát ez 
alkalommal is közvetlenül fordul a közönséghez

Az aláírás tartama és az aláírási helyek. Az aláírás 
tartama 1918 junius 12 tői julius 11-ig bezárólag terjed Aláírási 
helyekül fognak az összes állami pénztárak és adóhivatalok, a 
postatakarékpénztár és annak ki zvetitöhelyül szolgáló összes posta
hivatalok, valamint az összes számottevő hazai pénzintézetek

A címletek nagysága. A kibocsátásra kerülő 5* 2° ., ka 
kamatozó járulékkölcsön-kötvényei 50, 100, 1000, 5000 és 10,000 
koronás címletekben fognak kiállíttatni

Az aláírási ár. Az 51/2°„-kai kamatozó járadékkölcsön- 
kötvény kibocsátási ára voltaképpen 92 K. 50 f rel van számítva 
De arra való tekintettel, hogy a járadékkötvény kamatozása csak 
1918 szeptember 1-én veszi kezdetét s a jegyzéstől 1918. augusz
tus 31 ig járó kamatok az aláírási árba be vannak számítva a 
kötvény aláírási ára minden 10O korona névértékért a következő 
összegekben van megállapítva:

1. arra az esetre, ha az aláíráskor az aláirt összeg egész 
ellenértéke befizettetik:

a) az 1918. évi junius hó 12 tői junius 27-ig bezárólag tör
ténő aláírás esetén 91 K 50 f;

b) az 1918. évi junius 27-ét követő időben 1918 évi julius 
11 ig bezárólag történő aláírás esetén 91 K. 70 f;

2. ha pedig az alabb ismertetendő kedvezményes (részletekben 
történő) fizetési módozat vétetik igénybe, az aláírási határidő 
egész tartamara szólólag 92 l\. 50 f.

Kamateiedékessér. A nyolcadik hadikölcsön 100, 1000 
5000 és 10,000 K-ás címletei minden év március 1-én és szép 
tember 1 én lejáró félévi utólagos risztetekben évi ö’/a^iü-kal kama 
toznak. Az első szelvény 1919 március lén esedékes Ettől el 
térőleg az 50 koronás címletek évi szelvényekkel vannak ellátva s 
ezeknél az első szelvény 1919. szeptember 1-én esedekes

Részletfizetési kedvezmény. Az esetben, ha az 5' 2"o-os 
járadékkölcsönre aláirt összeg 100 koronát meg nem halad, az 
aláírás alkalmával az aláirt összeg egész ellene.rtéke befizetendő 
A 100 K-t meghaladó aláírásoknál ellenben a befizetés részletekben 
is teljesíthető. Ez esetben az aláírás alkalmával az aláirt összeg 
100|o-a biztosítékképpen leteendő és pedig készpénzben vagy meg
felelő értékpapírokban A részletek pedig’a következőképp fizetendők :

a jegyzett össszeg ellenértékének 25,,íl> a legkésőbb 1918. aug. 5 ig,
H n n n n n n n 24 ig
a . „ n » n n r szept. 10 ig
n » • n n w n n szept 23-ig.

Az utolsó befizetés alkalmával az aláírási hely a letett biz
tosítékot elszámolja, illetőleg visszaadja

A befizetési elismervények kiállítása és a végleges 
oimletek kiadása A befizetés alkalmával az aláíró fel az alá
írási helytől pénztári elismervényt kap. A kötvények kiadásának 
időpontja idejekorán hirdetményileg fog közzététetni. A kötvények 
kiadása költségmentesen ugyanazon a helyen fog megtörténni ahol 
a pénztári elismervények kiadattak.

Az aláíró felek a eimletbeosztásra irányuló esetleges kívánsá
gukat a jegyzés alkalmával az .Aláírási nyilatkozat4 nak erre a 
célra megjelölt helyén kifejezhetik Ily kívánság hiányában a jegy
zett összegeket a legnagyobb címletekben fogják kiszolgálta ni

A kölcsöu felmondása. A m kir. pénzügyminiszter a ki 
bocsátandó 5,|jn| -os járadékkölcsönre vonatkozólag fenntartja ma
gának azt a jogot, hogy előre közzéteendő három havi előzetes 
felmondás mellett a kölcsönt egészben vagy részben, névértékben 
visszafizethesse. Azonban az esetleges felmondás 1925 szeptember 
l ét megelőző időre nem történhetik

Betétek felhasználása. A betéti üzlettel foglalkozó inté
zeteknél s más ily cégeknél 1914 évi augusztus hó 1 előtti betéti 
könyvre elhelyezett egyébként a moratórium feloldó rendeletben 
foglalt korlátozások alá eső betétek a kibocsátásra kerülő kölcsön
re történő befizetések céljaira — önérthetőleg a kikötött felmondási 
idők épségben tartása mellett — igénybe vehetők

Azok, akik a befizetésekre pénzintézeti betétjüket kívánják 
igénybevenni, annál az intézetnél vagy cégnél, illetve annak az in 
tézetnek vagy cégnek követitésével tartoznak jegyezni amelynél a 
betét el van helyezve.

Különleges kedvezmény a nyolcadik hadi kölcsönnél. 
A kibocsátásra kerülő őVe" o os járadékkölcsön kötvények felhasz
nálhatók lesznek a jelenleg akotmányos tárgyalás alatt álló tör
vényjavaslat törvényerőre emelkedése után az annak alapján kive 
tendő hadinyereségadó fizetésére.

A hadinyereségadó fizetésénél a kötvények — figyelemmel 
arra, hogy aláírási ár megállapításánál a folyó kamatok is számí
tásba vétetnek s figyelemmel arra, hogy az aláírási helyek ötven 
fillér jutalékot szoktak a feleknek megtéríteni minden 100 ko
rona névértek után a voltaképpeni kibocsátási áron, tehát a K 
92.50 — 50 f. 92 koronával fognak számításba vétetni.

Az aláírók a háború utáni leszerelés folytan eladásra illetve 
árverésre kerülő javakat a kibocsátásra kerülő járadekkölcsönköt- 
vényekkel fizethetik Ily fizetéseknél a kötvények Ugyanúgy, mint 
a hadinyeresegadófizetéseknél minden 100 K, névérték után a 
tulajdonképpeni kibocsátási árat képező 92 koronával fognak szá
mításba vétetni A leszerelési javak értékesítésénél azok a vevők, 
akik a vételár fizetésére az általuk jegyzett kötvényeket használ
ják fel, előnyben fognak részesülni

Kölcsönnyújtás kedvezményes kamatláb mellett a 
kibocsátandó kötvényekre kölcsönjegyzéz céljaira. A ki
bocsátandó kötvényekre az Osztrák Magvar Bank és a M. kir 
hadi kölcsönpénztár a kötvényeknek ké izálogul lekötése (lombardi 
rozása) mellett a névérték 75"\n>áig, a mindenkori hi'ata'os táltó- 

leszámitolási kamatlábon nyújtanak kölcsönt
Ugyancsak a mindenkori hivatalos váltóleszámitolási kamat

lábon nyújtanak náluk zálogul elfogadható értékpapírokra kölcsönt, 
ha a felveendő összeg igazoltan a kibocsátót aláírási felhivás 
alapján aláirt összegek befizetésére szolgál .4 mérsékelt kamatláb 
kedvezményében a meghosszabbított ily kölcsönök is részesülnek

A fenti befizetési határidő alatt fo yósitott és igazoltan a 
jegyzet összegre történő befizetés céljaira szolgáló kölcsönök után 
a fél kívánságára a mindenkori hivatalos váltóleszámitolási kamat 
iáb helyett évi 5"j0-os állandó kamatláb biztosittatik Ezenfelül a 
fent körülirt módozatok mellett azoknak, akik igazoljak, hogy a 
kibocsátott aláírási felhívásban foglalt befizetési határidők alatt 
az aláírásra bocsátott hadikölcsönjegyzése céljából más hitehnté 
zetnél (bank, takarékpénztár, hitelszövetkezet stb) vagy bankeég- 
nél vettek fel kölcsönt, a kölcsön ama részének visszafizetésére, 
amely az erre irányuló kérelem előterjesztésekor még igazoltan 
fennáll, évi 5" 0-os állandó kamatlábon fognak uj kölcsönt nyúj
tani s ennek a kölcsönnek meghosszabbításánál is évi 5“/o’os ál
landó kamatlábat fognak számítani Ezek a kedvezmények az 
Osztrák-Magyar Bank ideiglenesen meghosszabbított szabadalmá
nak időtartamára szólnak, de a kormány gondoskodni fog arról, 
hogy azok az ideiglenesen meghosszabbított bankszabadalom le 
járta után is 1924 évi junius 30-ig terjedő hatállyal, a jegybank 
vagy valamely más, a kormány által kijelölendő intézet által nyuj- 
tassanak.

Az aláírók kívánságára a kibocsátandó kötvényeket a szel
vények beváltásával megbízott hivatalos beváltóhelyek 1919. de- 
cemker 31-ig költségmentesen fogjak megőrizni és kezelni

Nyomatott Hyitrai én Térit r. t. gyortMitójén Lé*An.


