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HUSVÉT.
Európa népei husvétra készülnek. 

Kezükben az öldöklő fegyver, * Lalái 
jár a nyomukban és husvétra ké
szülnek.

Husvét a háborúban. A háború rét- j 
tenetés méreteket öltött s van-e család, 1 
amely ma teljes egészében, valamennyi 
tagjával együtt ünnepelhetné meg aszeut 
napokat? Mily ellentét a világháború 
pusztításai közepette a feltámadás ün- I 
nepe !

Es mégis a világháború forgata
gában is mi nyugodt lélekkel ünne- ' 
pelhetjük a Megváltó feltámadását, a- I 
ki győzedelmet vett a halálon és a 
békét hirdeti az emberiségnek. Alinkét 
uem érhet vád a világháború borzal
maiért. Nekünk nem volt tzükségüuk 
a világháborúra. Nekünk nem vokak 
hóditó szándékaink. Ránk kényszert- ' 
tették és most már állja a magyar 
nép becsülettel, hazaszeretettel s ren
díthetetlen királyhüséggel.

Most domborodik ki a magyar 
nemzet egész nagyságában a világhá
ború alatt. Ha igaz az a közmondás, 
hogy nagy idők, nagy emberek, úgy 
ezt a nemzetekre is lehet alkalmazni. 
A magyar nemzet nagysága és dicső
sege a nagy idők viharában félelme
tesen előre nyomult s büszke lehet 
csakugyan, aki magyarnak született.

A két évi háború megerősítette 
önbizalmunkat s ma a második husvét 
ünnepén már boldogan hiszünk a győ
zelemben és a béke feltámadásában.

Még egy kis erőfeszítés, még egy 
kis nekirugaszkodás és a győzelem 
nem kétséges többé. Itthon és a írón- 1 
tón a húsvéti szent ünuepek hangulata 
szálljon a lelkekre, hogy még ehhez 
a kis erőfeszítéshez, nekirugaszkodás
hoz megszerezzük a szükséges erőt. 1

Azt mondja a régi latin iró; Si 
vis pacem, para bellum. Ha békét 
akarod, készülj a háborúra. Igen, ha 
azt akarjuk, hogy a húsvéti béke ál
dása szálljon a világra, még mindig 
készülnünk kell a háborúra. És pedig 
a hazaszeretet az itthonlevóknek, a ' 
családi tűzhelyen ünneplőknek teszi 
kötelességévé a háborúra való készülő- | 
dóst azáltal, hogy katonáink végső 
erőfeszítéséhez áldozatkészen megadja j 
a szükséges anyagi eszközöket. A kor
mány most bocsátotta ki a IV. hadi- 
kölcsönre szóló felhívást. Megtehetné, 
bogy idegenhez fordulna kölcsönért, dé 
nem teszi, mert tudja, hogy a ma
gyar nép nem fogja eDgedni, hogy a 
fiait idegen pénzen lássák el a fron
ton munícióval s minden szükségessel.

A húsvéti szent ünnepségeken nyitva 
vaunak a szivek s bizonyára uem lesz 
család, aki készséggel ne segítené most 
már a dicsőséges harcok utjáu a dia
dal arany kapujáig vitéz katonáinkat.

A háború borzalmai között szüle
tett húsvéti ünnepet uem tehetjük 
szentebbé, magasztosabbá, mint úgy, 
ha a békesség reménységével jól fel
készülünk a háború uiolsó felvonására. 
A húsvéti ajándékot tegyük a katonák 
asztalara s jegyezzünk minél tömege
sebb hadikölcsöut.

Szép és dicső dolog a vitézség, bátor
ság és kitartás a háborúban, melynek oly 
ragyogó példáit mutatják fiaink a há
borúban. De mindezen kitűnő hadi
erények mögött nem marad el a nemzeti 
áldozatkészség, mely szolgáltatja kato
náinknak a háborúban szükséges anya
gi eszközöket. Sok hadsereg minden vi
tézsége dacára elpusztult anyagi eszkö
zök hiányában. A magyarnemzet áldozat
készségének már eddig is igen szép 
példáját adta s fel fogja jegyezni a 
történelem, ha mindvégig kitart. Nem 
idegennek, önmagának adja a hadiköl- 
csönt s még azt sem adja ingyen, 
mert tisztességes jövedelmet kap be
fektetett tőaéje utáu.

Készüijüuk tehát a második há
borús husvét megünneplésére úgy, 
amint azt a haza kívánja tőlünk. Míg 
a húsvéti énekek hangzanak ajkainkon, 
gondoljunk arra, hogy a fronton is 
husvét vau, ott is mindenütt feltárnád 
Krisztus e napon, de az igazi feltáma
dás örömüuuepe c*ak  akkor lesz, ha a 
győzedelem erctorku trombitái fogják 
hirdetni a békességet a világnak.

Siettessük ennek eljövetelét. Ké
szüljünk a béke ünnepén a háború 
utolsó felvonására, hadd lássa ország
világ, hogy a magyar nemzetnek vi
tézségénél sem kisebb az aldozatkézs- 
sége.

A család s a nemzetnevelés-
(Irta és a Reviczky Társaság 1916. márcz 10-i estéjén 

előadta Karafiáth Márius dr.)

Imre Sándor dr. a körünkben mondott 
előadásában hangsúlyozta, hogy minden ma
gyarnak nemre, foglalkozás- és állásra való 
tekintet nélkül ki kell vennie a maga részét 
abból a szent munkából, melyet a magyar 
nemzetnevelés a világháború lezajlása után 
föltétlenül követel. Mindnyájunknak azon kell 
tehát lennünk, hogy necsak szóval, de cse
lekvéssel, jó példaadással is működjünk közre 
a jó emberek szaporításán. A magyar nem
zetnek ugyanis a világháború után a mos
taninál s a múltnál is jobb időkre lesz szük
sége ezt pedig csak jó emberekkel lehet 

elérni. De, mi az a jó ember ? Semmi esetre 
sem csupán az, akinek jó a szive vagy, aki 
sohasem ütközik bele az állam s a társa
dalom törvényeibe. Jó ember az, aki hazája 
iránti kötelességét ismeri és ennek a köte
lességének belső ösztönzésre derék munkával 
eleget téve igyekszik nemzete jövőjének meg 
szilárdításában részt venni. Ezzel a köteles
ségtudással elválaszthatatlanul függ össze a 
nemzeti összetartózandóság-, a nemzeti be
csület érzéke és az egyéniség érvényesülé
sének korlátozása, ami a közért, a hazáért 
való önzetlen áldozatkészség első föltétele.

Meddő volna azon vitatkozni, hogy ki
nek és hol kell a nemzetnevelés munkáját 
megkezdeni. Az ilyen vita körben futó okos
kodásra vezetne. A munkát az egész harc
vonalon, az iskolában, a családban, a tár
sadalomban s a sajtóban, ifjakon és felnőt
teken egyszerre kell megkezdeni, közös terv 

i szerint, egymást kölcsönös jóindulattal buz
dítva és segítve Az iskolával, mint a nem
zetnevelés felelős tényezőjével más helyen 
fogia Ikoztam,*)  itt csak a nemfelelős csaladra 
terjeszkedem ki, lehetőleg röviden.

A romaiaK voltak a legférfiasabb, ieg- 
jellemesebb nemzet, melyet a világ látott. 
Ez természetes, hiszen a rómaiak a leg
természetesebb alapintézményből, a család
ból indultak ki, amikor államukat és jogu
kat megalapozták, megalkották. Ámde a 
romai csalad szilárd egységbe foglalt szer
vezet volt. Tisztaságában, egyszerűségében és 
méltóságában gyökereztek a régi Róma nagy 
erényei. Íme ez volt Roma világhatalmának 
titka. Rómában a fegyelemre törekvés is fő
leg a család szilárd szervezésében nyilvá
nult, amely üdvösen hatott a rómaiak egész 
közeletere. Ezért volt a nevelés Rómában a 
család kötelessége A régi Róma a hitvesi 
hűségnek, az anyai szeretetnek és önfelál
dozásnak tündöklő példáit tárja elénk. Cor- 
nélia a Grachusok anyja csak azért maradt 
özvegy, hogy életét egészen 12 gyermeke 
nevelésének szentelhesse. A régi római 
anyák adták meg a nevelésnek azt az er
kölcsi komolyságot és mélységet, melynek 
párja az ókorban alig akad és, sajnos, nap
jainkban is csak nagyritkán. A család volt 
a római polgárerények melegágya. Itt ta
nulta meg a gyermek az ősi hagyományok 
becsülését, vallásos kötelmeit, a tisztes ma 
gaviseletet, a föltétien engedelmességet, a 
rendet és fegyelmet, de még a XII. táblás 
törvényt is. Ez könnyű volt, mert a római 
anyát ugyanaz a komoly hazafiság irányi 
tóttá a nevelésben, mint az apát. Amint a 
világbirodalom hódításai kelet kincseihez 
juttatták a római polgárt, amint azt kelet 
kényelmével és gyönyöreivel megismertették : 
az ősi családi szervezet felbomlott, az er
kölcsök lazultak, velük együtt hanyatlott az 
ifjúság nevelése is és a világbirodalom ösz- 
szeomlott.

•j 1. .Gondolatok a nemzetnevelésről' cimlt 
cikkem. A Cél 1915 .vfoyam Ii5-J. stb. lep
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A család egységét és az ifjúság neve
lését most hasonló okból ugyanaz a veszély 
kerülgeti. Az uralomra kapott töke Európa 
szociális viszonyait, különlegesen pedig a 
családi életet tökéletesen átalakította. A töke 
uralma megteremtette a nagyipart s a gép
termelést, amellyel sok apát, de anyát is 
elvon a családtól, a hagyományok s a sze 
retet egykori tűzhelyétől. A s egény gyári 
munkás hitvesét a megélhetés kényszere űzi 
ki otthonából; a gazdag gyáros, I ankár és 
kereskedő neje a nagyvilági élettől nem jut
hat a gyermekeihez A szükes fizetésen 
tengődő hivatalnok- vagy azoknak a felesége, 
kiknek a sors a két vagyoni szélsőség között 
juttatott helyet, általában a gazdagok pél
dáját követi, mert ö is annak a gyöngének 
a rabja, hogy az ember különbnek szeret 
legalább látszani, mint a minő. Ily módon 
családi nevelésről nem lehet szó és jogosult 
az a panasz, hogy ma már mind ritkább az 
olyan család, melyben az ősi hagyományok
hoz híven, a gyermek helyes nevelését is
merik a honpolgári kötelességek legelejé
nek. Csakhogy még annak a kevés család
nak legtöbbjében is, a melyben még él az 
otthon szelleme, már ráakadunk az éltévé- 
lyedett korszellem káros befolyására. A 
nemzetnevelés tekintetéből a családi neve
lés legnagyobb hibája a gyermek rÁn“-jének 
túlságos kifejlesztése. Sok szülő a gyermek 
kívánságát válogatás nélkül teljesiti Mindig 
a gyermeknek van igaza, mindenki enged a 
szeszélyeinek, követeléseinek, amig az a 
család zsarnokává nem lesz. Az iljen elké- 
nyesztetett gyermekek lesznek az egyéniség 
korlátlan érvényesülésének apostolai, a nemze
ti együttérzés fölbomlásának erjesztő gombái.

A XX. század általános erkölcsi hanyat
lás közepette köszöntött reánk Az egyéniség 
korlátlan, szabad kifejlesztése lett a modern 
világ jelszava. Apostolai elfelejtették azon
ban, hogy az egyéniség ilyen érvényesülése 
nem lehet az élet egyedüli, legfőbb célja. 
Egyrészt azért nem lehet, mert hiszen az 
egyén egymagában véve semmi és csak 
mint a szerves egésznek, a köznek alkat
része : valami; azután azért nem, mert az 
ezerféle egyéni érdek érvényesülésére való 
törekvés legalább is ugyanannyi más érdek 
érvényesülését meggátolná, a társadalmat 
tehát felbontással fenyegetné. De nem lehet 
az egyéniség korlátlan érvényesülése azért 
sem az élet legfőbb célja, mert az ember 
ben sok veleszületett gonosz hajlam lakhat, 
amellyel sem a család, sem az iskola, sem 
az állam nem bir megküzdeni. A hajlamok 
lehetnek öröklékenyek s ha a rosszaknak 
kifejlését nem korlátozzuk, belőlük az egyénre, 
a családra, a társadalomra s az államra a 
bajok, sőt veszedelmek egész özöne zúdul
hat. Ma már a magyar magán-, de közélet
ben is tapasztaljuk, hogy a kicsinyke „En“ 
egyie jobban terpeszkedik, követelödzik és 
tolakodik előre mindenütt. Az „Én“-nek ez 
a fölfuvalkodása, a vágyai és hajlamai föl- 
tétlen kielégítésére való szemérmetlen törte- 
tése aláásta a közerkölcsöket. A közerkölcs 
hanyatlása pedig a történelem tanúsága 
szerint a leghatalmasabb államokat is romba 
döntötte. Ebben rejlik az egyéniség korlátlan 
érvényesülésének a nemzetre vészes vissza 
hatása. A mi társadalmunk jórésze is bele 
gázolt már az erkölcsi hanyatlás mocsarába 
A valót csak az nem látja, aki maga is ta
possa a hínárt. Hiszen amit ma szerte lá
tunk : a jogos igényeken túl való terpesz
kedés ; a költséges divat mindenáron, még 
a jellem tisztasága árán is, való oktalan 
majmolása; az élet kellemeinek és örömei
nek mértéktelen élvezése ; a hiúságok, cim 
és rang után való beteges lázas kapkodás; 
a bármi utón való gyors meggazdagodás 
csillapíthatatlan vágya ; a mások rovására 
való érvényesülés ; a vallásos hit elsekélye- 
sedése; az esztétikai érzék s az Ízlés elfa 
julása, az érzékiség felé hajlása; az igazi 
tekintély lekicsinylése ; a becsület osztályo 
zása, a hadseregszállitási csalások; az in
dokolatlan élelmiszerdrágitás és áruuzsora; 
az éjjeli mulatók botrányos zsúfoltsága és 
sok más egyéb a mostani komoly idők 
hangulatába sehogyan sem illő, szomorú és 
felháborító jelenség : mind mind annak az 
erkölcsi hanyatlásnak az eltagadhatatlan tü

nete, melyet az „Én“ korlátlan érvényesü
lése előidézett.

A jövő sok és nehéz munkát követel a 
nemzet minden egyes tagjától. A munka 
nehéz, mert mielőtt azt a magot, mely a 
nemzet tartós boldogulását fogja gyümöl 
csözni, sikerrel elvethetnök, még sok mérges 
gazt kell társadalmunkból kigyomlálni. Már 
pedig a romlott erkölcs olyan, mint a ta 
rackfü, mely ha azt hisszük, hogy töves 
töl téptük ki, a leszakadt és visszama 
radt gyökérrügyből újra meg újra kihajt és 
a nemes növényt elöli.

A családnak is kötelessége, hogy ebben 
a munkában részt vegyen és mert benne is 
sok hiba és romlott erkölcs gyökerezett ineg, 
azt előbb ki kell gyomlálnia. Így a család 
egyik súlyos hibaja, a magasabb osztályok 
majmolása. Szerte látjuk ugyanis, hogy a 
család a keresetével nem aranyos igényeket 
a bölcsőtől fogva szinte rendszeresen nevel 
a gyermekeibe. Szót használtam, mely ma 
már csak puszta fogalom : a bölcsöt. A nagy 
Széchenyit, Deák Ferencet, ükeinket, szüle
inket s minket, ma már deresedé fejüeket, 
bölcsőben ringattak. Ez az ősi családi bú
tor bizonyos higiénás okok ürügye alapján 
kénytelen volt helyet adni a költségesebb 
kosarkocsinak. Ezzel az utcán lehet pará
dézni és ma mar igen szerény módú szü
lök versenyeznek egymással abban, hogy 
melyikük gyermeke nyugszik elegánsabb ko
csiban. Azután jön a gyermek divat szerinti 
ruházásával való egymásra licitálás, a drága 
karácsonyi és születésnapi ajándékok özöne, 
a korai aranygyűrűk, órák s egyéb ékszer. 
Az igények ilyképen nagyra nevelődnek az 
eszméim kezdő gyermekben, velük együtt 
pedig kifejlődik benne az egyéni hiúság és 
a léhaságok után való vagy is. A szülök a 
maguk rövidlátásával nem veszik észre, 
hogy gyermeküket a nagy igényekhez való 
szoktatásával saját társadalmi helyzetük fölé 
nevelik, ez pedig veszedelmes dolog. A sze
rény keresetű hivatalnok vagy kisiparos pld. 
leányát úgy engedi ruházko'dui, mint a gaz
dag kereskedő a magáét, de nem gondolja 
meg, hogy a divattal való lépésthaladás 
költségeinek előteremtése leányát esetleg a 
tisztesség útjáról is letéritheti. A liut a be
léje nevelt túltengett igények könnyen adós- 
ságcsinálásra, majd sikkasztásra s egyéb 
becstelenségre kenyszerithetik A sajtó na
ponta számol be bizonyítékul szolgaló ese
tekről.

Ezzel kapcsolatosan igen gyakran ta
pasztaljuk a szülőkben azt a hibát is, hogy 
gyermeküknek mindent, még olyat is meg
engednek, ami neki testileg árthat és jel
lemfejlesztésére károsan hat. Ennek az az 
oka, hogy az elfogult szülő fél gyermekei
nek ellentmondani, velük harcra szallani; 
lél attól, hogy gyermekei akkor nem fogják 
úgy szeretni 1 Azt nem gondolja meg, hogy 
gyermeke ilyen rendszer mellett sohasem 
tanulja meg az önmegtagadást, a lemondást 
s az önfegyelmezést, melyre az életben vaj
mi gyakran igen nagy szüksége lesz.

A legtöbb szülő gyermekei hibáival 
szemben vak és erről mit sem tud, mert 
ugyanezzel a hibával más szülőknél is lép- 
ten-nyomon találkozik és mert nevelésre vo
natkozó dolgokat sohasem olvas. A gyermek 
módlőlött való becézgetése, a neki érdemül 
be nem tudható tulajdonságainak ostoba 
dicsérése, fölkelti annak önhittségét, meg 
pedig az erkölcsileg igen értékes önérzet 
rovására. De azzal, hogy a szülök gyenge
sége és hiúsága a gyermek önhittségét 
nagyra hizlalja, önmaguk ássák alá tekinté
lyüket csemetéjük előtt, aki aztan egyálta
lában nem ismer el maga fölött más tekin
télyt A gyermek ily fajta bálványozása arra 
az oktalanságra is ragadja el a szülőt, hogy 
mindig a gyermeke pártját fogja, ha az va
lami iskolai vétség miatt jól megérdemelt 
büntetésben részesült vagy lustasága, tehát 
kötelességmulasztása miatt rossz osztályza
tot kajt. A legtöbb szülő ilyenkor az iskolát, 
a tanítót a gyermek előtt igazságtalansággal, 
önkénykedéssel vádolja a helyett, hogy vá
sott gyermekét tetejébe még külön megdor
gálná. A szülő azért esik olyan könnyen 
ebbe a nagy kihatású hibába, mert a saját 
gyermekét nem ismeri. A tanítónak, aki min 

den egyéb érdektől menten tárgyilagosa 
ítélheti meg növendékét, nem hisz, mert ei 
fogultságában és szülői gőgjében gyermeke 
ben csak csupa jó tulajdonságokat lát. 
gyermek pedig eleg hamar ismeri fel, hog 
ez a bálványozása vágyainak rendszerin 
való teljesülését jelenti. Megtanulja telni 
vajmi hamar azt, hogy kívánságait és sze 
szélyeit szüleivel szemben könnyen érvénye 
sitheti. Ha ezek emellett örökös féltéssé 
túlzott gondoskodással gyámolitják elkényesz 
tetett gyermeküket, már korán fojtják e. 
benne az önállóságra való törekvést s a; 
akarat kifejlődését, megerősödését. Ugyan 
ebbe a hibába esik az a szülő is, aki vi 
szont épen azért, hogy gyermekét önálló
ságra szoktassa és ezzel az akaratát is fej 
lessze : teljesen szabad önrendelkezést en 
ged meg neki, mielőtt még a kellő érteim 
érettsége megvolna. Az örökös pórázon 
vezetés és a szabadjára bocsátás a szülői 
vétkek sorában a súlyosabbak közül való, 
mert az akarat fejlődését és megerősödéséi 
— mely nélkül az eletben nincs boldogulás — 
csak gátolja. Miként az izom, úgy az akarat 
is csak akadályok leküzdésében acélosodba 
tik meg. Ezért van az, hogy a gazdag gyer
mek többnyire pipogya himpellér marad, 
aki az életben mindig másokra szorul, ha 
valamit el szeretne érni és inkább megválik 
az élettől: ha könnyen el nem éri, mert 
akarata nincsen s mert, ha volna is, az 
nem győzné az elébe gördülő akadályok el
hárítását. Ezzel szemben sok derék, kiváló 
jellemes emberre mutathatunk reá, aki sze
gény sorból, kemény akadályok leküzdésé 
ben megedzett szilárd akaratával vívta ki a 
maga kimagasló helyzetét. A szegény diákok 
sokkal több derék munkást juttatnak a nem
zetnek, mint a gazdagok. Az a nehéz mun
ka, amelynek révén fölvergödtek, arra szok
tatta őket, hogy akaratukat komoly meg
fontolásnak vessék alá és azután kötelessé 
geik hü teljesítésében végre is hajtsák.

Hogy azonban az akarat valóraváltása 
ne csak egyedül az egyén, de egyúttal — 
vagy jobban mondva elsősorban — a köz, 
a haza érdekeit szolgálja, keli, hogy min
denkor az igazság irányitsa. Ha tehát a 
szülő a maga nemzetnevelö, nagyjelentőségű 
szerepét megértette, akkor azon kell lennie, 
hogy gyermekeiben az igazság érzetét az 
igazság szere tétéig fejlessze. Itt persze min
denek előtt szükséges, hogy a szülő jő pél
dát mulasson gyermekének. Ez azonban sok 
embernek nehéz feladat, mert az emberek 
nagyobb része szereti ugyan az igazat, de 
csak addig, amig az az érdeküket nem sérti. 
Sok szülő például minden alkalommal ha 
zudik gyermekeinek: Ígér valamit, amit be 
nem vált; megfenyegeti, de tudja előre, hogy 
fenyegetését úgysem valósítja meg; megtilt 
valamit, amit neki máskor kényelmi okok
ból megenged; hogy gyermeke untató és 
zaklató kérdéseit elhallgattassa, valami lég
ből kapott kis hazugsággal elégíti ki. A 
csintalan gyermek azonban ezeket a valót 
lanságokat egyszeribe észreveszi. Aztán 
nem mindennapi dolog-e, hogy valaki távol
levőt gyermekünk előtt gáncsolunk, kigunyo 
lünk, akit szemtöl-szembe, ugyancsak gyer
mekünk előtt, hízelegve dicsérünk ? Aztán 
az a sok ártatlannak látszó alkalmi kény
szerhazugság, amelyre gyermekünket egye 
nesen reá tanítjuk. Pld. ha az otthonlevő 
szülő gyermekével eltagadtatja magát az al
kalmatlan látogató elöl. Ezek apróságoknak 
látszanak ugyan, de a fejlődő gyermekiélekre 
maradandó, mély hatással vannak, a jellem 
helyes fejlődését pedig gátolják. A szülőnek 
ebben a tekintetben annál óvatosabbnak 
kell lennie, mert a hazudozásra való hajlam 
sok gyermekben amúgy is csudálatos mér
tékben megvan. Ezt a hajlamot — ha mái 
rossz példaadással nem istápolja is a szülő — 

vakodjék netán túlságos szigorúsággal fo 
, kozni, mert a félelem leghamarább készteti 

a gyermeket hazudozásra. Már pedig a ha 
( zug ember más jellemtelenség elkövetésére 

is képes; nem lehet tehát a nemzetedzés 
hasznos munkása.

Sok más hiba közül, melyet most fel 
nem ölelhetek, még azt a vétkes közönyt kell 
megemlitenem, mellyel a szülök gyermekük 
olvasmányával szemben viselkednek. Az ol
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vasmány nevelési célból való előzetes ineg- 
birálására sohasem volt égetőbb szükség, 
mint az irodalmi romlottság mostani korsza
kában. Irodalmunkban ugyanis újabban olyan 
irány is kapott lábra, mely a közönség 
romlott Ízlésének kedveskedve, főleg az elet 
szennyével, mint valami emberileg termé
szetessel loglalkoztk, az egyéniség korlátlan 
érvényesülését hirdeti és fölényesen lemo
solyogja azokat az eszményeket, melyeknek 
- - mmt a hazaszeretetnek is — alaplöite- 
tele az önzetlenség. Ennek az iránynak mi
velői azzal védekeznek, hogy társadalmi ele 
tünk piszkának töltaiasaval javilolag akar
nak hatni. Állításuk őszinteséget azonban 
meghazudtolja erkölcsi hitvallásuk es elő
adásuk. Azt vallják ugyanis, hogy az érzé
kiség „természetes ösztön", teiiat teljes ki
elégítéséhez, a „magát kiéiés"-hez az em
bernek töltetlenül joga van. Előadásuk pe
dig ravasz kitanultsaggai inkább a fantázia 
izgatását, a szunnyadó érzékiség fölcsiklan- 
dasát, mint lohasztasát eredményezi, ha nem: 
célozza; így hat az olvasónak nem az er
kölcstelenségtől való undorodasát éri el, ha
nem öt inkább annak elkövetésére csábítja. 
Ez a nyíltan érzéki es nemzetietlen irodalom, 
mely a gyönge erkölcsi alapon álló felnőttet 
is megejti, a serdületlen olvaso lelket ment
hetetlenül megfertőzi. De megrontja nem
csak a lelket, a jellemet, hanem sok eset 
ben eiöbb-utobb a testét is a leike után 
rantja. Es mert egy irodalmi érdekszövet
kezet ezt a tónak es ezért jövedelmező iro
dalmat a szem lény vesztő viceversa reklám 
nagy dobjavai divatossá tette: esik a gyer
mek- és ifjulelek a divatnak ebben is va
kon hódoló szülő vétkes közönyének áldo
zatául.

Óra et labora*)  volt valamikor a csaiad 
jelszava. Clnnan indult ki a vallásos nevelés. 
Ma azonban az igazan vallásos szellem a 
legtöbb családból kiveszett. Azért is merül 
ki a vallásos nevelés a legtöbb családnál 
abban, hogy a gyermeket vasárnap temp
lomba küldik es fölkeléskor, lefekvéskor, ét
kezés előtt s etkezes végeztével valami rö
vidke sablonos imádság eldaralasara lógjak. 
De, hogy a szülő gyermeket rávezesse, mi
ként ismerje az fel Isten bölcsességét, igaz
ságosságát és végtelen jóságát a természet, 
az emberi élet s a nemzetek törtenetenek 
változatos jelenségeiben, s hogy ezen az 
utón ratanilsa gyermeket, mikent kell Isten
hez a szív mélyéből fohászkodni, az ő vég
telen jóságát meghálálni, öt igazan tiszteim, 
szeretni es benne föltétlenül bízni s meg
nyugodni : azt ma a legritkább családnál 
tapasztaljuk. Oka ennek a szomorú valónak 
az, hogy a szülőknek maguknak is vagy 
nincs hitük, vagy pedig hogy vallásosságuk 
csak formaságokra szorítkozik, mert lelkűket 
az nem tölti be. Mar pedig vailas nélkül 
uem képzelhetünk hasznos munkát a nem
zetnevelés terén. Hiszen a vailas lenyegeben 
erkölcsiségre tanit s igy nemcsak az egyén 
es társadalom, hanem az allam életebeu is 
rendkívül fontos feladatot teljesít. Mert, ha 
nem is tagadhatjuk, hogy magas filosojiai 
följogásu egyetmek vauas nélkül is lehet 
tiszta erkölcsi erzülete, — melyhez azon
ban nem tudás, hanem családi hagyomány 
utján jutott - mégis az ilyen egyének szama 
elenyészően kicsiny a nepek millióival szem
ben, kikben csak a vallás terjesztheti az 
eletben való boldoguláshoz szükséges er- 
kölcsfilosotia tanait.

Nem hagyhatok szó nélkül még egy 
nagy hibát, azt, hogy nálunk a szülők gyet 
mekeikben a nemzeti összetartandóság tu
datának fejlesztését elhanyagoljak. A gyer
mekben, akit sajat társadalmi helyzetük fölé 
neveltek, lölébred a társadalmi osztályok 
helytelen beeslesere, az alacsonyabb hely
zetű polgártársuk kicsinylésére, sőt megvete 
sere való hajlandóság. Pedig a nemzeti kö
zösségben, a nemzeti összetartandóság tu
datában, vagyis abban a tudatban, hogy 
minden ember, aki kötelességét becsülettel 
teljesíti, az allamgepezet nelkülözhetetlen 
tényezője, van az az erő, a mely a német 
nemzetnek most a végső diadalt biztosítja. 
Erre az erzetre, erre a tudatra, melyből a 
polgártársuk kölcsönös becsülése fakad, ne- 
sünk nagy szükségünk van, mert nemzeti-

*) Dobozzá ■ imádkozzál. 

ségeink és politikai pártharcaink sok szét- 
huzásnak állandó okai. S itt térek rá a 
magyar apák különleges bűnére. Sok apa 
ugyanis a hazafiság lényegét a mindenáron 

I ellenzékieskedésben látja. Ezt a fölfogást 
I még életlen fiaiba.is oltja belé, amikor azok

nak ép a hazafiság tekintetében egészen 
! más kötelességeik volnának. Ennek a bibá- 
| nak az a következménye, hogy a politikai 

életbe kellő tudás és'tapasztalat, tehát Ítélő- 
I képesség vagyis kellő érettség nélkül beleso

dort ifjaink közül sokan lecsúsznak a tehet
ségüknek megfelelő pályáról Később pedig, 

; ha érzelmeiket kellően fékezni nem tudják, 
átviszik politikai elfogultságukat a társadul 
mi térre is. Ezt az elfogultságot, mely a 
nemzeti közösség tudatára karosait hat, ná- 

! lünk sok szociális, jótékonysági, kulturális 
I intézmény sínyli meg, holott épen nálunk, 

az állam anyagi eszközeinek kimértsége 
miatt, fokozott társadalmi tevékenységre volna 
szükség. A politikai és az osztályelfogultság, 
melyet a szülök meggondolatlansága fiaink 
bán igy nagyra fejleszt, de még a felekezeti 
elfogultság is, vajmi sokszor egyéni, szövet 
kezeti, esetleg helyi stb. — tehát partiális 
és igy mindenesetre csekélyebb erkölcsi ér
tékű — érdekeknek könnyen veti oda áldo
zatul a magasabb erkölcsi értékű nemzet
nevelési törekvéseket. És igy nevelődnek 
nálunk nemzedékek nemzedékek után hamis 
hazafiságra, a nemzeti összetartózandóság 
érzetének és tudatának rovására

Sokat kellene és lehetne még a szülők 
bünlajstromából fölsorolni, amit azok a csa
ládi nevelésben s igy közvetve a nemzet
nevelésen elkövetnek, de nem ez a célom. 
Miután az idő nem engedi, hogy behatóan 
tárgyalhassam, hogyan töltheti be a család 
a maga nemzetnevelö hivatását, illetőleg kö
telességét, csak nehány érzékelhető példával 
jgyek ztem rámutatni, hogy mit keli a csa- 
la nak elsősorban kerülnie, hogy nemzet
nevelö kötelességét némileg teljésiteni képes 
legyen. Meg akartam világítani azt, hogy a 
mostani, divatos társadalmi szellemnek hó
doló csaiad nemzetnevelö munkája semmi 
vagy nagyon értéktelen valami s hogy az 
csak ritka esetben olyan, mint amilyennek 
lennie kellene.

Hogy a család nemzetnevelő kötelessé
gének némileg eleget tehessen, föltétlenül 
kell, hogy a szülő idevágó olvasmányból 
megfelelő ismereteket és az iskolával való 
rendszeres érintkezés utján némi irányítást 
és tanácsot szerezzen magának. Mindenek 
előtt mondjon le a szülő arról az önámító, 
hamis meggyőződésről, hogy neki — már 
azért is, mert szülő — értenie kell a peda
gógiához. Ha erre képes, akkor jó hasznát 
fogja venni azoknak a fogadó óráknak is, 
melyeket a középiskolai tanároknak heten
ként meghatározott időben meg kell tarta- 
niok. A szülő olt megtudhatja, mit figyelt 
meg a tanár a gyermeken és miképen irá
nyítsa ennek otthoni nevelését. A szülök 
azonban a taná nál hozzáértőbb pedagógu
soknak érzik magukat és nem járnak el 
ezekre az órákra. A szülők közönyén múlik 
tehát, hogy a család s az iskola egymást a 
nemzetnevelés nehez munkájában támogassa.

Végül még valamit Azelőtt sűrűn han
goztatták a nemzeti nevelést A nemzetneve
lés azonban más, az újabb keletű. A nem
zeti nevelés nálunk magyar embert akart 
nevelni. Sikere azonban ma már kevésbbé 
biztos, mint volt még vagy húsz évvel ez
előtt, miután mostanában nálunk is indultak 
meg olyan szociális áramlatok, melyek ifjú
inkat a nemzetköziség, a nemzetietlenség 
felé csábítják. Ezek az áramlatok veszélyez
tetik a mi magyar nemzeti jellegünket. Mi 

i nemzetiség tekintetében nem vagyunk egy
nemű nemzet; mi nem nézhetjük tétlenül, 
hogy nemzetiségeink széthúzó hajlamai ve
szedelmesen nagyra hízzanak azon a nem- 
zetietlenségen, mellyel modernista, futurista, 
nyugatos stb. íróink irodalmi termékei ifjú
ságunkat megfertőzik. Nekünk tehát nem elég 
a veszelyezett sikerű nemzeti nevelés, nekünk 
nemzetnevelés keli, melynek törekvése az, 
hogy neveltje ne csak magyar, hanem min
denek fölött derek munkás magyar honpolgár 
legyen A nemzetnevelés a nemzet zömének 
olyan anyagi és erkölcsi megerősödését cé
lozza a magán- es közelet minden nyilvá- 

nulásában, a mely ennek a nemzetnek bol
dogulását, további fönállását, tekintélyének 
öregbedését s a magyar állam független egy
ségét föltétlenül biztosítja. Ezt a célt a nem
zetnevelés csak úgy érheti el, ha az ifjú 
nemzedékekbe belé neveli a vallásos hit, az 
igazságszeretet, a becsületérzés, az erős 
akarat és kitartás, a bátorság s az önfegyel
mezésen felül: a nemzeti összetartandóság 
érzetét, a haza iránt való kötelességek tuda
tát, ezek teljesítéséhez szükséges munkakedvet 
és odaadó áldozatkészséget vagyis : mind azt 
az erényt, melyet a hazaszeretet fogalma 
magában egyesit. Ez a nemzetnevelés, ebben 
köteles a család is tevékenyen részt venni, 
Ádám szavaival mint jeligével:

.Enyésszen az egyén, ha él a köz “ 
(Az Ember Tragédiája, IV. szin.)

Nagypénteken.
Egész világnak nagypéntekje van

.< harmadnapból három év les zen
8 mégsem láthatlak téged boldogan. 

Ezer sebektül vé*zö  nemzetem.
ügy kívánom a nagy feltámadást, 

Hogy már a harcnak lenne vége, 
De hamvából nem kél a Messiás, 

A köbe zárt, a nyugvó béke-

A nagy keresztért sok apró kereszt 
Ragyog s tündöklik büszke melleken, 

De könnyet ejt szemem, ha látja ezt; 
Minden sugára egy-egy tör nekem, 

Mert bár szent munka a honvédelem, 
De testvért ölsz kezeddel, ember.

8 mi lesz belőled, majd ha félelem 
Miatt lelked fölszállni sem mer ?

Eyész világ rád vár, szép kikelet, 
Midőn tgymást tiporva földeli. 

Erünk-e még iyy harmadik telet, 
Ha már a pohár csordultig teli T 

A kérdésre vájj kik s mikor jelelnek ? 
Gyarló férgek vagy te, nagy Isten ? • 

Jöjj hát 8 akurd hogy vén, ifjú és gyermek 
A békét lássi élni itten.

CJféva.J Cótl] Jstván.

Háborús apróságok.
11a az orosz éhet.

Katonákat faggatnak hiréhes civilek. A 
katonák basáéinak is sok érdekese1.

— Mondja, vitás ur, — kérdezi valaki, 
— ur a legrosszabb ? A roham I

— Dehogy.
— A lövésaárok-harc ?
— Az sem.
— A hideg ?
— New. Htnem az éhség. Megesik, 

hogy a trén nem tud utánunk jönni, — ki
kerülhetetlen az, hogy ilyen elő ne fordul
jon ; — bizony ilyenkor elővesz az éhkopp 

I és aa a legrosszabb.
— No hát ez az oroszoknál is bizo

nyára e öfordul ?
— Nem, — felete a katona, — soha. 

Aa orosz, ha éhes, egyszerűen -— megadja 
magát.

•
Az utolsó emberig.

Az ango'ok és franciák közt nem túl
ságos a testvéri szeretet. Az ango'ok zsol
dosaiknak tekintik a franciá.at, éppen úgy, 
mint az oroszokat. Az önérzetes franciát 
pedig joggal báutja az, hogy a kalmár Ang
lia ahelyett, hogy a saját fiait küldené a 
háborúba, eaövetaégeaeit hajszolja a mészár
székre. Ezt a szövetségi hűséget éa szere- 
tetet jellemzi ez a francia, tréfás — de na
gyon véresen humoros — mondás;

— Nekünk, szövetségeseknek küzde- 
nűuk ke l uto'só lehelletűnkig. Es a harc 
élet-halál harcunk. És ezért küzdeni kell a
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belgáknak aa utolsó belgáig, az orosznak az 
utolsó oroszig, a szerbnek az utolsó szerbig, 
a montenegróinak az utolsó mootenegróig 
és as angoloknak az utolsó — franciáig.

•
A Dardanellák.

Sebesült huszár tart otthon előadást a 
háborúról. Megmagyaráz akkurátusán min
dent, még azt is, hogy mi a srafnyel, kráksz- 
kriksz-minisztérium, dummogó golyóbis. Vég
re is megkérdezik tőle :

— Hát aaokat a kutya Dardanellákot 
mért nem lüvik vitéz uramék széjjel; min
dig baj van velük, azt írja az újság.

— A fene bir ezzel. Lüjjük mink ra
kásra, de nem lehet kipuszlitani, mert fene 
szapora fajta.

— No, de mennyi, egész zászlóalj jött 
ránk.

— Ősz án milyen?
— Olyan asidóforma, de inkább cigány. 

Kutya kemény egy fajta ez a dardanella 
népség I

A világháború krónikája.
Április 14.

Bruszilov orosz generális heves támadást 
intés Fflanaer Bal Cin frontja ellen. Cserno- 
vicztól ésaakkeletre a Strypa alsó folyásánál 
heves ágyutüzzel jelentik az oroszok az uj 
offenaivát. Hmdenburg frontján is előretö
résekkel próbálkoznak as orosaok, de vis
szaverik özet. Az olasz fronton a Mrzli 
Vrhen csapataink elfoglalnak egy előretolt 
olasz állást. A Fonalé országúton Iperonétól 
délre csapataink otthagyják a védőfalat. 
Aa aipinik megszállják a Dosson di Genova 
határhegygerincet. A francia hadszíntéren 
heves tüzérségi harc folyik. A görög kor
mány megtagadja as entente ason kívánsá
gának teljesítését, hogy szerb csapato
kat vasúton saállitsanak Korfuból Bzalomkibe.

Április 15.

A kormány kibocsátja a IV.. badiköi- 
csönre vonatkozó aláírási iveket. A németek 
visssaverik a franciák támadásait a Mórt 
Hommeon. A Csernovicz felett megjelent bét 
orosz repülőgép közül egyet lelövünk. A 
Col di Lana csúcsát as olaszos állandóan 
lövik. Egyébként a vonalakon a nap nyu
godtan telt el.

Április 16.

A franciák sDonaumont—Vauxi fronton 
heves harcokat provokálnak, de mindenütt 
súlyos veszteséget ssenvednek. As olasz 
fronton Belstől keletre kisebb harcok folynak. 
Két ellenséges repülőgép bombázza Kons
tantinápolyi, Wtlsou • mexikói kérdésben 
paktumot köt és visszavonja as Unió csa
patait Mexikóból.

Április 17.

As olasz fronton ágyulüs itt-ott. Az 
oross hadszíntéren a Feisö-Baereth menten 
tábori előőrseink egy orosz előretörést visz- 
ssavernek. A cár a Krimi félszigetre utazik. 
As entente hajói a Szuda-öböiben horgonyt 
vetnek, hegy Görögországot követelésen tel
jesítésére rábirják. A Times jelentése szerint 
as elsülyesstett hajók ssámaránya 32 saáza- 
lékról öl saásalékra emelkedett.

Április 18.
Maastól keletre szász csapatot tokám

mal elfoglalják a Haudromont major mel
letti éa a Thiaumont majortól északnyugatra 
eső ellenséges hadállásokat. A Sugana völgy
ben ellentámadásokkal visszavetjük az ola
szokat, akiket Zagoránál is megverünk. El
lenben Coldi Lana hegy nyugati kúpját fel
robbantották a a szétrombolt állásba benyo
mulnak. Két olasz repülő Triesztre bombá
kat vet. Az oross hadss'utéren egyedül a 
Dunaburgi hídfőnél volt keskeny arcvona
lon oross támadás, de ezt a rémetek vére
sen visszaverték.

Április 19.
As oroszok elfoglalják Trapezuutot. Az 

olasz hadszíntéren a Coldi Lanan folyik a 
küzdelem. A németek elfoglalják a franci- j 
áktól a haudromonti kőbányát s meghiúsít
ják a franciák ellentámadásait. Hollandia 
nem engedi meg hajóinak az argói behoza
tal lebonyolítására Való felhasználását. Ang
liában kormányválság készül az általános 
védkőtelezettség behozatala miatt.

Április 20.
Az olaszok elfoglalják a Col di L»na i 

csúcsát. A francia hadszíntéren a Cailette 
erdőben a franciák elkeseredetten támadnak, 
de visszavehetnek. Az yperni fronton né
met járőrök 600 méter szelességben meg
szállják az angoiok árkait. Wilson, az Uuio 
elnöke elküldi a tengeralattjárók Ügyében 
Németországnak ultimátumszerű jegyzékét.

A habor us gazdálkodás tízparancsolata.
Miután a háború lágyrészben azon 

fordul meg, hogy a központi hatalmaknak 
nem fogy-e el a kenyere s egyéb élelmiszere, 
úgy kell a gazdálkodást tekintem, mintha 
az is hadjárat volna. A háború a természet 
mostohasága ellen, háború a kieheztetés 
elien, háború, a melynek célja a központi 
hatalmak népességének e‘látása. A gazdál
kodásnak tehát háborús jellegűnek kell 
lenni, vagyis bizonyos szabályokat keli szem 
előtt tartania, bogy megfeleljen a háború 
igényeinek. A főbb szabályok, a melyeket a 
háborús gazdálkodás tizpsraLCsolatjának is 
nevezhetünk a következők :

1. Minden talpalatlnyi földet ki kell 
használni. Ne maradjon bevetetlenül semmi, 
még akkor sem, ha nem tudtuk a vetésre 
úgy előkészíteni, mint a hogy rendesen 
szoktuk. Bizsunk Istenben, hogy áldásával 
kipótolja a munka hiányosságát.

2. A melyik föld két termést bír meg, 
ott okvetlenül próbálkozni kell vele, bogy 
még egy termést takarítsunk be róla (kölest, 
pohánkát, tarlórepát sto.) hogy a jövő télre 
minél jobuan el legyünk látva.

3. A hiányzó iga- és muukaeröt igye
kezzünk gépekkel pótolni s ne legyen egy 
géptulajdouos se, a ki kölcsönbe oda nem 
adja gépót, bogy embertársa is kéaz lehes
sen munkájává'.

4. Egyesült erővel sok gyenge kéz is 
eredményes munkát végezhet. Azért segítsük 
ki egymást, mert mindnyájunk közös érdeke, 
hogy valamennyi gazdaságnak eredményes 
éve legyen.

5. tűzessük ki adósságainkat, különösen 
a váltótartozásokat, de ba lehet sorát ejteni, 
szabaduljunk a bekebelezett adósoktól is.

6. A tenyészállatot, valamint a növen- 
dékállatot semmi pénzért el nem adja senki.

7. Ötször annyi baromfit tenyésszünk, 
mint eddig. Husiuseg van es a leggyorsab
ban ezzel lehet pótolni.

8. Kü öuösen nagy goudot fordítsunk a 
sertéstenyésztésre, mert a magyarországi 
busdrágaság töoka, hogy sertésállomány uuk 
nem üti meg a szükséges mérteket. A ser
tés gyorsan saaporodik és nő, tehát vele 
teremthetünk leghamarabb kiadós húsáilo- 
mányt.

2. Termeljünk sok főzelékfélét, kü.öuö- 
sen borsót lencsét, babot.

10. Törekedjünk korai zö.dsegek ter
melésére, mert nagy ára lesz éa nagy szük
ség van rá.

Ebben a tízparancsolatban megvannak 
a háborús gazdálkodás több szabályai, igye
kezni kell betartani őket, hogy ne teljesül
jenek ellenségeink remenységoi, hanem a 
föld, melyet katonáink vedenek, teremjen is 
meg számunkra és számukra, a mire szük
ségünk van. A ki a fenti szabályok szerint 
gazdálkodik, az maga is győzelmes háborút 
folytat s méltó embertársainak s as utókor
nak minden hálájára s tiszteletére.

Adakozzunk a Vörös
kereszt Egyesületnek!

Különfélék.
_  jk negyedik liadikölcsön. A 

kormány negyedszer fordul az ország kö
zönségéhez, állampolgárok százezreihez 
azzal a kémemmel és buzdítással : jegyez
zen mindenki badikö'csönt I Április 19-ikén 
kezdődött meg az uj pénzügyi zkció, amely 
nemcsak a gazdasági erő szívósságát, de a 
hazaszeretet mértékét is mutatni fogja az 
egész világnak. A három első kölcsön már 
feltüntette, hogy mekkora nálunk a hazasze 
retet áldozatkészsége. A mostani jegyzés 
oredményo sem maradhat el az eddigiek 
mögött, sőt túl kell haladnia azokat, mert 
mindenkit, aki most jegyez, egy nagyszerű 
önérzetnek, egy mély meggyőződésnek az 
érzése halhat át immár, az, hogy ebben a 
rémes viiágháboiubau mi fogunk győzni 1 — 
Az uj hadikőlcsönre vonatkozó részletes 
felhívást lapunk mai számában közöljük.

— Meghívó. A F. M. K. E. Léva 
városi és lévai járási választmánya f. évi 
április hó 29-en, szombaton, délután 5 órakor 
Léván, a kaszinó társalgó termében közgyű
lést tart, amelyre aa elnökség lapunk utjáu 
is meghívja aa egyesület tagjait. A gyűlés 
tárgysorozata : 1. Báthy László elnök lemon
dása. 2. Az 1915. évi zárszámadás megvizs
gálása és a telmentvény megadása. 3. Az
1917. évi költségvetés tárgyalása. 4. Az 
a apóknak milyen módon való kezelése. 5. 
Tagfelvétel. 6. Egyéb tárgyak és indítvá
nyok. 7. Az elnöki álás és netalán megüre
sedő állásos betöltése. Húsz igazgató- vá
lasztmányi tagnak megválasztasz.

— Az elrejtett gabonaféléi felku
tatása L.v*  varos rendőrkapitánya a vár
megye a ispánjának 2180—1916. sz. felhívása 
folytán hirdetményiig értesíti a város la
kosságát, hogy az elrejtett gabonafélék 
felkutatása elrendeltetett ; egyúttal felhívja 
azoaat, akik a kutatásra hajlandók vállal
kozni, hogy Hivatalában jelentkezzenek.

— A népfelkelők újabb összeír? sa 
és SOIOZÁsa. A divata.os lap keddi sza
mában közölte, bogy aa 1866 január 1 és 
1897 deczember 31 között született néptöl- 
aelesre kö.elezetteket, akiket aa eddigi 
szemléken alkalmatlannak találtak, továbbá, 
akik a szemlén meg nem jelentek, ujbó. 
összeírják. Az öszzeirt népfelkelésre kötele
zettek közül azok, akia az 1897—1878. 
évek között születte*,  kötelesek május 16 
és június 14-ike között pótszemlére jelent
kezni. Akia 1877 és 1866 között izületiek, 
augusztus 21-tŐI legfeljebb szeptember 12-ig 
terjedő időben kerülnek szemlére. Mindaaou 
népfelkelésre kötelezettek is, akik 1866 
január 1 es 1897 december 31 között szü
lettek és a sorozáskor vagy a potszemién 
aizaimasuak találtattak, be is vonultak, de 
később szabadságoltattak, kötelesek április 
25 es május 1 sózott a katonai ügyosztály
ban megjelenni összeírás végett.

— Magyar beszélgetési tanfolyam. 
A F. M. K. E. központi választmánya Ga- 
ramkeszi községben magyar beszélgetőst 
tanfoiyamot rendezett, amelynek záróvizs
gáját e hó 15-én tartották. A F. M. K. E. 
képviseletébenjeienvo.tak a vizsgán: Bátliy 
Gyula g ramujfalusi esperes, tiszteletűd! 
eii.ök és Urdódy Endre aleinök ; továbbá : 
Htn/fnr Béla zsemléri espeies kerületi 
tanfelügyelő es a szomszéd községek izo
lálnak tanítói, akik mindnyájan örömmel és 
teljes megeiegedéssel győződtek meg arról, 
bogy a tanfolyamot vezető Hlaványi János, 
garamkeszn tanító, a magyar nyelv tanítá
sában és terjesztésében kiváló érdemeket 
szerzett. A tanfolyam összss hallgatói, fiuk 
éa leáiyok, a kérdésekre egyaránt folyéko
nyan es tiszta magyarsággal, értelmesen 
feleltek, — A városunk Xörü. fekvő tizenegy 
lótajitu községben a magyar nyelv terjedé
sét azonban sajnosán hátráltatja az a körül
mény, hogy Léva város lakosai közül a 
legtöbben, még azok is, akik osak törve és 
hibásan bessélik a tót nyelvet, — e tótajk u 
községek lakosaival, akik már mindnyájan 
tudnak magyarul, — következetesen tótul 
beszélnek. Hagyjuk el ezt a régi roséz 
szokást és a szomszédos köiégeknek nyelv
ben is magyarosodul óhajtó lakosaival kizá
ró ag magyarul beszéljünk.
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— A hadsegélyzö bélyegek és az 

ügynökök. A hodsegélytö hivatni Hc ügy
nöki viiszaélosek minél hatásosabb megélő 
zésére az összes polgármesterekhez, tőszó!- 
gabirókhoi éa kösBégi j'gyzőkhös részletes 
tájékoztatót küldött, amelyben újra leszögezi, 
hogy ügynököket a saját kiadványai terjesz
tésére nem foglalkoztat. Felhívja a figyelmet ! 
a hadsegélyzö jótékonysági bélyegekre, me
lyeket mindenki tetszés szerinti mennyiségben 
vásárolhat a hivataltól, do lölragasztásuk 
valamely mülapra vagy e'árusitott cikkre 
egyátalán nem jelenti azt, hogy a kérdéses 
cinket a hivatal javára vagy a hivatal égisze 
alatt árusítják. Ha bármely cég ügynöke 
mégis ilyen megtévesztő kijeleutéseakel dol
gozik, ál kell adni a legközelebbi rendőrha
tóságnak. A hivatal reméli, hogy a tájékoz
tató részletes, precíz adatai utáu az ügynöki 
v.sszaéléBek minden stratégiája összeomlik.

— Gyász lllr. Készlettel közöljük a 
szomorú hirt, hogy öav. Paár Lásatóné, szül. 
Alocsigay Franciska Xavért*  úrnő, á.dásos 
e.eteuea 83. éveben, rövid szenvedés után 
losonainak őszinte fajdalmára, f. évi április 
bó 17 én Újbányán meghalt.

— Mennyibe kér Hl a háború ’t A 
Külügy-Jdadúyy közli ; Hoiferich államtitkár 
necslese szerint a háború a hadviselő felek
nek összesen naponta 240 midié márkájába 
Sörül. A központi hatalmak napi háborús 
kiadása ebből 110 millió. A háború kitöré
sétől 1916. március 31-ig a központi hatal
mak összkiadása öö—55 míiliard, míg aa 
entente kiadásai 100—10Ö milliárd mársára 
rúgnak.

— Negyed ullllárdot küldtek haza. 
Hivatalos helyen kimutatást áenzitettek ar- 
iói, hogy mennyi pénzt küldtek katonáink 
a baicterröi a hivatalos nyelv ékesszó.ásó
val a „mögöttes országrészekbe,“ — magya
rán szólva : haza. Az 1910. év folyamán a 
hszaáüidött összegez a áövetkesö*  voltak : 
2.267.854 postautalvánuyal 230.709,872 kor', 
aüidlea hasa a katonák ; ezenkívül 62,437 
poslatzkarekpeuatari utalással 27,674,7-13 
aoronát juttattak haza. Üsssesou tehal 263 
millió koronánál nagyobb as aa összeg, 
ameiyet a frontról hazaküldtek a katonák 
egy ev alatt.

— Nem lesz kfilöu lülke. A magyar 
államvasuUs egy hivatalos hirdetménye jói 
eső hírt közöl. A hirdetmény azt adja tu
domásunkra, hogy az eddigi szokásban voit 
gyasoriat, mely szeriül in aga n egyenek egész 
vagy fél fülkéséi kiherélhetnek, — megszű
nni. A ulzsulolt kocsikban nem kelt többé 
lázongó érzést az üres fülke ajtaján ez a 
fslirás; külön tülke.

— Kivitellel foglalkozó cégeink 
Ügyeimébe. A-m a háború befejezője 
uiau suöuöseu a lengereutuli onzagokkai 
Üzleti összeköiteieseikei ujbó. felvonul obajt-
J.k, a beszlercaebanyai kereskedelmi ea 
iparkamaránál a motiválok tekintetében 
közelebbi tájékozási szerezhetnek.

— Az otthon készített cigaretta 
aruáitasa. A pénzügy miniszter szigorú 
rendelőiül aduit ki, amelyben tigye.mestetí 
a kávézókat es a vendéglősökéi, bogy 100 
koronától 1000 koronáig terjeduetö peuz- 
uüutetessel sújtja őket, ha otthon készített 
cigarettát áiusitanak vagy árusaiéinak, 
üzenteiül mug az italmeresi engedeiyt in 
meglőnie ibiük.

— Uj tíz- és huszkoionás bankja 
gyek. Aj Osztrák-rUagyar tí-nk — mml 
értesülünk — uj 10 és 20 koronás bank
jegyekéi fog forgalomba hozui, melyek 
s*  ev ma.odk telében kerülnek kibo
csátásra.

Jótékonyság.
illetékes helyekről kapott értesítések 

alapjait a következő jotekonycelu adomá
nyokat közöljük :

A lévai izr. nőegyletnek
Bsauer Izidoráé 20 koronát, We.n 

Uyulánó 10 koronát adományozott.

A tüdőbeteg gondozó intézetnek

Ssauer Izidorné 20 koronát küldött.

Közgazdaság.

Az Első Magyar Általános Biztosító 
Társaság.

Folyó hó 8-án tartotta évi rendes köz
gyűlését gróf Caekonics Fűdre titkos tanácsos 
elnöklete alatt. Az Ortnódy Vilmos főrendi
házi tag, vezérigazgató által előterjesztett 
igazgatósági jelentés kiemeli, hogy a múlt, 
második háborús üzletév tiszta nyeresége 
6,990.923 korona 58 fililér. A nyereség te
kintélyes volta főleg a tűzbiztosítást üzlet 
múlt évi kedvező káraráuyáukk köszönhető. 
Hadikölcsönre a társaság a múlt évben 
00,000.600 korona összeget jegyzett. Mint
hogy pedig már az előző esztendei első 
iiadiköicsönbeu is 7,500.0C0 korona összeggel 
veit részt, eddig összesen 57 millió ÖÜO.OUO 
korona hadikölcsöu jegyzésével tett a Tar- > 
uasag tanúságot arról, hogy hiveu hazafias ! 
hagyományaihoz, a maga ügyet a nemzeté
vel elválaszthatatlanul szolidárisnak ismeri. 
Ezenkívül a társaság a műit ev folyamán 
140.730 koronát jótékony célokra, a nye
reségből pedig erre a célra külön 34,980 
koronái szavaz meg. Az összes alapszabály
szerű levonásokon kívül az igazgatóság a 
nyereségből meg a tisztviselői nyugdijaizp- 
nzk 250.060 korona, a külön tartaléknak 
pedig l,I5ö.00ü korona összeggel való nö
velését indítványozza, úgy, hogy végül 
3,200 000 korona összeg kerüljön felosztásra, 
ami minden egyes egész részvény utáu 800 
korona évi osztaléknak felel meg. A köz
gyűlés a telugyelö-bizot sag jelentésének s 
a mathematikai saaájeieutesekuek meghall
gatása után as igasgalósag összes javaslatait 
a számadásokkal es mérleggel együtt e fo
gadta s a múlt évre vouataozóiag a feiment- 
venyeket minden irányban megadta. Ezután 
megejtettek a kormányzó testületi válasslá- 
soáai a következő erdménnyei ; Elnök : gióf 
Csekomcs Endre ; aieluök: gróf Bsnfty 
György ; választmányi tagok .* Antal Géz., 
gróf Batthyány lsivac, giói Bolh.eu Jusséi, 
gróf Csirák/ József, Darier Henrik, gróf 
Erdödy Rudolf, dr. G»ái Jenő, gróf Kará- 
tsuuyi Jenő, gróf Karolyi Gy ula. lovag iScboei- 
ler Fai, gróf Ösechuyi Fai, Szitányi Géza, 
ISzmrecsauyi Jenő, Weisz Maufred, gróf 
Weuckfieim Deues és gróf Zichy Aladar. 
Igazgatóság : balabzu Adoil, Berseviczy Al
bert, Gergely Tudor, Hajós Jozsei, báró 
Harkányi Frigyes, G.módy Vi.rnos és gióf [ 
Z.cby János, he.ügye.ö-bizoitsag ; burchaid- 
Beiavari Konrad, Libits Adod, tiometh Titus, I 
báró Kadvauszáy Géza és báró Uobtrita 
Z igmuud. A közgyűlés után tartott alakuló ' 
igazgatósági ülésén báló Harkányi Frigyes 
az igazgatóság elnökévé, Ormódy Vilmos 
vszerigzzgatóva es Balaban Adod vezérigaz- 
galó-holyetlesse választatott meg.

2141—1916., teám.

Hirdetmény.

Közhírré teszem a m. kir. minisztéri
umnak 1251—1916. sz. m. e. rendeletet, 
miszerint az 1916. évi termésből származó 
közönséges tengeri legmagasabb ára csöves 
állapotban 22 korona 50 fillértől 28 korona 
50 fillérig s morzsolt állapotban 30 koroná
tól 34 koronáig lelt megállapítva. — Faj
tengeri osöves állapotban 24 korona oü fil
lértől 31 korona 45 fillérig, morzsolt álla
potban 33 koronától 37 koronáig van meg- 
szabva.

Száraz babért 66 korona, száraz borsó
ért 66 korona éa száraz lencséért szintén 66 
korona vétóiért illetve eladási árt áliapitott 
meg a m. kir. miniszter.

Ezen magas árakra való tekintettel fel
hívom a termelők figyelmét, miszerint tő- 
rekvésüket oda irányítsák, hogy a jelzett 
hüvelyesekből illetve terményekből minél 
nagyobb mennyiséget termeljenek és állit- 
sanzk elő.

Léve, 1916. évi április hó 20.

Bódogh Bajos,
polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
191G, évi ápr. hó lG-töl 1916. évi ápr. hó 23-ig

Születés.

A szülök ueve ◄ 1 8
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A gyermek
rév*

Warl Valentin Császár Mári< 
Knapp Füiöp Steider Olga

fiú 
leány

János
Magdolna

Házasság.

Völcaeiiy es uienvasszouy ucve Vallása

özv. Múcska M özv. Gasparek J né r kath.

Halálozás.

az clbouyl ueve Kora A halál oka

Tököli Lajosné 47 éves Sorvadás
Kramer L<jos 21 éves Hősi halál
özv. Tóth Jáno?né 69 éves SziviromelfHjulaa
Mészáros Girel a 4 hó Hörg hurut
Jai)esek Miklós 19 éves Hősi halál

Eladó faépület.
Egy 6 méter széles, 8 méter hosszú j 
elszállítható faép-iilet Eternit 
palával fedve eladó. Bővebb felvil.
— Boros Gyulánál Léván. —

MA moziba 
megyünk.

Az Apollo mozgószinház 

műsora érdekes.

GYÓGYHELY
Stubnyafürdó 

(Felsömagyarország.) Kénesfiirdö 
Rheutua és lsehias elleni beteg
ségeknél. ö órai ut Budapestről 
Fővonal 10 „ „ Berlin Oder-
— — berg Ruttkán át. — —

Felvilágosítást díjtalanul ad
az Igazgatóság.

Jéggyártás 
a Jbx*a*u.xx  Józaof éa Fia 

jéggyárában Léván április hó 17-ikén 
megkezdődött. Megrendelések napon

kint az IRODÁBAN fogadtatnak el.

KÖNYVEK
a legdíszesebb kivitelben bekö 

tettnek Nyitrai és Társa r. t. 
— könyvkötészetében Léván. —



6 ŰB a k s 1916. április 23.

A negyedik magyar hadikölcsőn
Több mint húsz hónapja annak, hogy megsemmisítésünkre 

törő ellenségeink reánk zúdították minden idők legnagyobb hábo
rúját. Azóta diadalmas fegyvereink súlyos csapasokat mertek rop
pant számú ellenségeinkre es szövetségeseinkkel együtt aratott 
döntő győzelmeink nyomán immár nincs kétség a végső siker iránt.

A hosszan elhúzódó háború nagy pénzügyi követelményeket 
támasztván az államkincstárral szemben, a hadiszükségletek zavar 
tálán ellátása czéljából uj hadikölcsőn kibocsátása vált szükséges
sé. A hadviselés költségeinek ledezesére a pénzügyminiszter ezút
tal — úgy mint az előző hadikölcsönöknél, azonban a zárolás mel
lőzésével — 6u/0 hal kamatozó juruueKKOlCoöii-KOlvenj e 
aet és ezzel egyidejűleg KUliatoiO anua.1 pénztár
jegyeket bocsát nyilvános aláírásra. A pénzügyminiszter tehat ez 
alkalommal is közvetlenül fordul a közönséghez, mint ez a legu
tóbb a német birodalomban is történt és a kibocsátás összege a 
nyilvános alairás eredmenye alapján fog megállapítást nyerni.

Az alairas tartama, és az aláírati helyek. Az alairas időtar
tama 1916. április 19.-től május 23.-ig bezárólag terjed. Aláírási 
helyekül fognak szerepelni az összes allami pénztárak és adóhi
vatalok, a postatakarékpénztár és kőzvetitő helyei s az összes szá
mottevő hazai pénzintézetek.

A czimietek nagysága. A bemutatóra szóló bu|0os jaradek- 
kölcsönkötvények 50, 1U0, 1000, ÜÜUÜ es 10,000 koronás, a be
mutatóra szóló 5*|j u/o-os állami pénztárjegyek pedig zUOO, öOüO, 
10,000 és 50,000 koronás czimletekben fognak kiállíttatni. Tehát a 
negyedik hadikölcsönnél is a 6u/0-os járadekkölcsöi.re jegyezhető 
legkisebb összeg bU koionaban van megállapítva, hogy igy a köl
csön jegyzése a legszeiesebb nepretegek reszere is lehetove tétessek.

Az alairasi ar. A kibocsátásra kerülő czimietek alairasi ara a 
szerint, a mint az alairt összeg ellenertekenek befizetése a ketreszre 
osztott aláírási időtartam első vagy második feleben történik, avagy 
az alább ismertetendő kedvezmenyes (részletekben történő} fizetési 
módozat vétetik igénybe, az időközi jtuu.au.aiu vu.o team
tettel különböző összegekben a következökep van megállapítva;

1. a kibocsátásra kerülő és 6u/„-kal kamatozó juiudcaaoi- 
Obönkölvény alairasi ára minden 100 korona nevértekért;

1. ha az aláiraskor az alairt összeg egesz ellenél teke befi
zettetik :

a) az 1916. évi április 19 -től május 5 -ig bezárólag történő 
aláírás esetén ; 97 korona 20 fillérben;

ö) az 1916. évi május 5-diket követő időben 1916. évi május
23.-áig  bezárólag történő aláiras eseten : 97 K 50 fillérben ;

2. ha pedig a kedvezményes (resztetekben történő} iizetesi 
módozat vetetik igénybe, az alairasi határidő egesz tartamara szo- 
lólag 98 koronában;

II. Az “ " ’ ‘ ..............
minden 100

1. ha 
zettetik :

a} az 
aláirás esetén 91 korona 90 f.-ben ;

b) az 1916. évi május 5.-iket követő időben 1916. évi má
jus 23.-ig bezárólag történő alair s eseten 92 korona 20 f.-ben ;

2. ha pedig kedvezményes (részletekben történő} fizetési mó
dozat vétetik igénybe, az alairasi hataiido egesz tartamara szOló- 
lag 92 K. 65 f.-ben. A leüti arucou leim uz almiéval özem
ben sem tolyokamat, sem jutáién ifclozamitaBauak iielye 
nincs

Kamat (szelvenyj-esedékesség. A negyedik hadikölcsőn 6'|ü-ob 
jaradekkotveuyei 1916. május 1.-től kezdödoieg es minden ev 
május 1.-én és november 1.-én lejáró félévi utólagos reszteiekben 
évi 6°|0-kal, az 51,a%oB uiiaa.1 péuztaijegj ek pedig 1V16. 
junius l.-töl kezdödoieg évi öVo-kal minden ev junius l.-en es 
deczember 1.-én lejáto félévi utólagos resztetekben kamatoznak, 
tehat a 6* |0-ou jarcüéktoicsöunei az első szelvény 1916. no
vember l.-en, az ö^L-os aliamt peuztm jtgyko c ouiuj pe
dig 1916. deczember 1.-én esedékes

Befizetési hely. Úgy a járadék-, mint az állami penztarjegy- 
kölcsönre az aláirt összegek ellenerteke az alairasi helynél hzetenüube.

Rászletfi.etési kedvezmény. Az esetben, ha a 6"|, juru 
deklit, csoure aláirt összeg 100 K.-t meg nem lialau, az alairás 
alkalmával az aláirt összeg egész ellenérteke befizetendő. A ö' |u-us 
jaiadékkölczönie történő és 100 K.-t meghaladó, valamint álta
lában az S^g^lo CB allami penztaijegikOiCLöiuc eszközölt alá
írásoknál azonban a befizetés részletekben is teljesíthető. Ez eset
ben az aláirás alkalmával az alairt összeg 10' |0-a biztositekkepen' 
leteendő; és pedig a kir. állampénztárnál es adóhivataloknál, a ni 
kir. postatakarékpénztár közvelitóhivatalainál, továbbá az 1898: 
XX1H. t.-cz. alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezetnel 
készpénzben, a többi alairási helynél pedig vugy léoapenz- 
beo, vagy oiyan ériekpapirokbau, amelyeket az aláirási hely
elfogadhatóknak tart. A részletek pedig a következőkép fizetendők : 

a :--------  “ . ..........................................
a
a
a

5*/a°|o  kai kamatozó aliami pénztárjegy aláirási ára 
korona névértékért:
az alairaskor az aláirt összeg egész ellenértéke beli-

1916. évi április 19.-től május 5.-ig bezárólag történő

jegyzett összeg ellenértékének 25%-a legkésőbb I9I6. június 9.-ig 
w
»,
>)

•»
>» H

Az utolsó befizetés alkalmával az aláirási hely a letett bizto
sítékot elszámolja, illetőleg visszaadja.

A jegyzési nyomtatványok. A jegyzés céljaira szolgáló nyont-

Ltatvany-ürlapok az összes aláirási helyeknél díjtalanul kaphatók. 
Ily nyomtatványok hiányában az aláiras revélileg is eszközölhető.

A befizetési elismervényekj,kiállitása.és a végleges czimle 
tek kiadása. A betizetés alkalmával az aláíró tél az aláírási hely 
tői péuziail tiKuneiveuy t, kap, a mely a lei kívuuatai.,
1916. juníus la.-től kezdve a ni. kir. pénzügyminisztérium része 
ről kiállítóit ideig euen ensu.eiveayre lóg kicseréltetni, ameny 
nyiben eddig az időpontig a végleges czimietek kiadhatók nem 
lesznek A végleges czimietek kiadasara nezve, illetve a lel kiva 
natára kiadott jueigioies eiisiueiveuyeKuea a vegleges köt
vényekre való kicserélésére nézve idejekorán hirdetmény utján fog 
a felhívás közzetetetni. A vegleges kötvények kiadasa költség 
menteseu ugyanazon a helyen fog megtörténni, ahol a pénztári 
elismervények, illetve a tél kivanatara kiadott ideiglenes elismer 
vények kiadattak. Ideiglenes elismervenyekre eiörelathatólag nem 
lesz szükség, mert valószínűleg már rövid idő múlva elkészülnek 
a végleges kötvények.

A ko csőn felmondása. A m. kir. pénzügyminisztérium fenn 
tartja maganak azt a jogot, hogy előre közzéteendő három havi 
előzetes felmondás mellett, úgy a 6‘jo-os jaradekkölcsönt, mint az 
5’|s' O os allami penztarjegykölcsönt egészben vagy részben, uév- 
exitkoeli visszafizethesse, azonban az esetleges felmondás a 
e^-kai MauíuiokO jaradekkotvenyekre nezve 1921. november
l. -et megelőző időre, 51.i"'i0-Ku1 MiuaalUíO allami pénztárje
gyekre nezve pedig 1921. deczember l.-ét megelőző időre nem fog 
eszközöltetni.

Az ö'l/'o-os al ami pénztárjegy! ölesön visszafizetése. Az 
5%% CB auau.i pénze íjugyeaticu megjelölt tőkekövetelést a
m. kir. allamkincstar a beváltóhelyeknél a bemutatónak, az allami 
pénztárjegy bevonása elleneben, minden levonás nélkül, adó- és 
illetekmentesen 1926. junius 1-en visszafizeti.

ndo ea ínoiehmenieaheg. A kibocsátásra kerülő czim
ietek után járó kamatok épugy mint a kölcsönvisszahzetes alkal
mával a jaradékkötvényeknek, illetve allami pénztárjegyeknek tőke
értéké minden fennálló es a jövőben behozandó magyarországi 
adó, belyeg es illetek levonása nélkül fizettetnek ki.

A oziuuéCek pupidailtasu. Az aláírásra bocsájtott jára
dékkötvények es állami pénztárjegyek — ugyanúgy mint az ed- 
digele kibocsátott hadikolcsonkolvenyek — a gyamoltak es gond
nokoltak pénzeinek eihelyezesere alkalmasak.

Betetek .elhasuialasa a jegyzés czeljara, A betéti üzlettel 
foglalkozó intézeteknél s más ily czegeknei 19|4. évi augusztus 
hu 1. előtt beteti könyvre elhelyezett, egyébként a uulu cr.Uiu- 
íeloldórendeietben foglalt korlátozások ala eső betétek a kibocsá
tásra kerülő kölcsönökre történő be izetesek czeijaira — önerthető- 
leg a kikötött felmondási idők epsegben tartusa mellett — teljes 
összegükben igénybevehetök.

Azok, a kik a befizetésekre ilyen betétjüket kívánjak igény
bevenni, annal az intézetnél, vagy czegnel, illetve annak az inté
zetnek vagy czegnek közvetítésével tartoznak jegyezni, a mélynél 
a betét el van helyezve.

Kölcsönnyújtás kedvezményes kamatláb mellett a kibocsátan 
dó kökényekre és állampénztári ,egy«kre, valami, t a kő csönjegy- 
zés czéljaira. A kibocsaiaiido járadekkötvényekre és allami pénz
tárjegyekre az Osztrák-magyar bank es a m. kir. Hadikölcsonpenz- 
tar, e jaradekkötvenyeknek, illetve pénztárjegyeknek kezizaiogul 
való lekötése mellett, a nevurieu 75%-aig, a mindenkori hiva
talos váHo.eBzumiLüiubi kaiuauubou, t hát jelenleg ö^-os 
kamat mellett nyújtanak kölcsönt. x.zea a kedvezményea.
1917. évi deczember 3.-ig maradnak ói vényben.

A nevezett két intézet ugyancsak a mindenkin 1 hivatalos 
valtOieszuuil. oíubi Kamatlábon nyújt a náluk zálogul elfo
gadható értékpapírokra kölcsönt, ha a felveendő összeg iga«.oiluu 
a jelen íe.mvus alapján uiuirt cbazegek uolmetósere 
szolgai. A meghosszabbított ily kölcsönök a mérsékelt kamatlab 
kedvezmenyebeu 1917. deczember 31 eig szinten részesülnek. A 
fenti befizetési határidők alatt a jegyzett összegre eszközlendo be
fizetés czéljaira folyósított kölcsönök után, a fel kívánságáré, a 
mindenkori hivatalos valtóleszamitolasi kamatlab helyett, 1917. évi 
deczember 31 éig, évi 5%-os auuudó kuinatidb biztositlatik.

Ezenfelül az Osztrak-magyar bank és a m. kir. Hadikölcsön- 
pénztar a fent körülirt módozatok mellett azoknak, a kik igazoljak, 
hogy a jelen aláírási felhívásban foglalt befizetési határidők alatt 
az aláirasra bocsátott hadikölcsőn jegyzése czéljabol uas lilie 
lutéietnel (bank, takarékpénztár, hitelszövetkezet stb.} vagy 
bankczegnél vettek fel kölcsönt, ennek a kölcsönnek, illetve az 
ily arányú kérelem előterjesztésekor igazoltan fennálló reszenek 
vlBszaiizeté >ére évi bul0 ob alianuo Kamatláoou fognak uj 
kölcsönt nyújtani s ennek a kölcsönnek meghosszabbitasanal is 
évi 5“ o cs alluuoó kamatlábul lógnak alkalmazni. Ez a ked
vezmény is 1917. évi deczember 31-ig marad érvényben. A kor
mány gondoskodni fog továbbá arról, hogy az előbb jelzett s a 
nevezett két intézet által 1917. deczember 31-ig nyújtott kedvez
mények az alairók részére ez időpont után is — es pedig az al 
fami l-énzlátjegvaólosöure vonatkozólag 1919. évi junius ho 
j" '8, a jurádé.kölcsönre vonatkozólag pedig 1921. junius 
30 ig terjedő hatálylyal — a jegybank vagy valamely más, a kor
mány által kijelölendő intézet részéről biztosíttassanak.

- Cíimletek megőriése. Az aláirók kivánsá ára a járadék- 
kölcson kötvényeit, valamint a pénztárjegyeket a szelvények be
váltásává! megbízott hivatalos beváltóhelyek és az Osztrák magyar 
bank budapesti főintézete 1917. deczember 31-ig költségmentesen 
fogja megőrizni es kezelni.
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33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek:

Ganz-féle motorok niiudeu nagyságban Hopferr és 
Scbrantz gőzctéylö készletek, eredeti Melichar féle 
vetőgépek, Eűcher-íéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba végé gépek és géprészek 

Világhírű BAFID lánczoskutak.
BV Legjobb minőségű ia! ármány kamrák elkészítése 

es felállítása jutányos arakban.

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, (aYARMATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEPÉSE 

MAHmf@TT 1881. LÉVÁN. Ti [• LEFfcW Sl&R M>.

Legjobb íűfzei- és ctemegtaiuk 
Naponta friss felvágottak. 

Főtt prágai sonka, teavaj.
Legjobb minőségű kávék 

„Glória" ptrkölt kávé különlegesség. 
Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakeiti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vtiséiur és konthnfelBtereléei cikkek

sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, modern ház 
tartási cikkek. Villamos ötőtd'nyek, foirelok és vasalók.

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

ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszíj gyári áron. 
Összes kerti-, mező;azdacári , wéhérzetl és tejfazdatági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott 8cdronyfonat kerítés nagy raktára — — 

KATONAI evőcsésze, thermos, kulacs, gyorstár roló, nlun inium ivópohár, 
hátizsák, villamos zseblámpa. Campolin vízhatlan börkenőos raktára.

Ragályok ellen

most igen nbposau kell védekeznünk, mert 
kolera, vörbcny, kanyaró, typhus, himlő és 
egyéb r gályos betegségek most fokozottabb 
erővel lépnok fel, mint más időkben, miért 
is szükség'*,  hogy minden háztsrlásban egy 
megbízható f-Ttőtlei jtö szer kezűéi legyen A 
je'enkor legme^b'zhatóbb fertőtlenítő szere a

L.V soform
hz g'aiaii, i eni n érgeső, olcsó és eredeti 
Üvegekben I koronáért mindéi gyógyszer
tatban és drogériában k1 pirító. H tása Löff- 
ler, Vertn.M, P 'ti*,  Vas stb intézeteinek 
vi2égálata szerint g>, cr« és biztos, miért is 
az ^s-ze orvosok betegágyak f rtőilen • > sér , 
ant septik' a kötözés knél (sebekre és daga- 
na'okrs) kér- és srcn ouásra ég ragályok el
hárítására, »tl». mindenkor Ajánlják,

Lysoform-szappan
tinóm gyeng píp resrappan, Ivsoformnt tar 
ta'ouiz és ai-’is-p*ikus  liatásn. A'kalmizha 
a legkényesebb bérre is ; az-piti, inegpiiliitja 
s illatossá teszi a bőr’. Egy kísérlet és ön 

a jövőben kizárólag tzt a szappant fonj**  
hasz .álui Ára I 60 K.

I
i
I

Fodormenta 

lysoform 

erősen rn'iseptikus hatású szájvíz. Szajbdzt 
rögtön és nyomtalanul eltűnt, t és a fogakat 
konzerválja. Hasz áb-ndó továbbá orvosi ' t‘• 
siias szerint toroklobnál, gégebán’ahnaknál. 
és i á'ha esetén gurgnlá/ásra. Néhány csepp 
elegendő egy fel pohár vízre.

Eredeti üvegje 1 kor. 60 fill.
Az összes lypoformkeszi mé *yek  kaphatok 
□Fűden g> ógyszertái bán és drogériában. Kí
vánatra b rkiuek ingyen és bérmentve meg
küldjük az „Egészség és fertltlenl tea * U- 
n '1 < rdekes könyvet.

Dr. Keleti és Murányi
vegyészeti gyára Újpesten

Tanulók
azonnal felvétetnek Nyitrai és
Társa r t. könyvnyomdájában

— — Léván. — —

Kiadó lakás.
Mártonfy u. 12. szám alatt 
utcai esetleg üzletnek is 
használható lakás május 
1.-től kiadó Bővebbet ott a 
házban, özv. Vankay Pálnénál

Kiadó lakás.
3 szobás lakás egy előszo
bával kiadó Bővebbet Borosá 
nyi és Csornák cégnél Léván,



Első magyar általános biztositó társaság, Budapesten,

KIADÁSOK.

I. Tűz-, szállítmány-, jég- és betörés-biztosítási üzlet.

Ötvennyolcadik évi zárszámla J9l5. január l-töl december 31-ig.------ BEVÉTELEK,

I. Tűzbiztosítás
KltlxeUtl kirak kötle k, levonva vlsxontblzio.llk.l kArok 

és költségek.....................................
Függőben maradt károk tartaléka . . • • • • • • • :
Szerzési költségek a viszmilbizt. rész utáni bevétel levonásául 
Jövedelmi adó és bélyegilletékek . . . •
Postabórek ........................... ......................................................

kettők '. *. I • 

-S. kü hűl íxléte.

A következő évok készpénz-díjtartalék*  a viszontbiztosított 
rész levonása után................................................ ..... .....................

IL Szállítmánybiztosítás.
Kifizetett károk és költségek, levonva viszontbiztosítási károk 

éa költségek ................................................................................
Függőben maradt károk tartaléka . . ■ • • ;
Szerzési és igazg. költségek a viszonlb rész utáni »'P\éteHevo
A következő évek készpénz-dijtartaléka a viszontbiztosított 

rész levonása után és minden megterhelés nélkül . . .

Hl. Jégbiztosítás.
Kifizetett károk és költségek, levonva viszontbiztosítási károk 

és költségek............................................................................................
Függőben maradt károk tartaléka.....................................   •
Szerzési és igazg. költségek a viszontb rész utáni bevetői levon. 
Bélyegilletékek ............................................................................................
Behajthatlan követelések leírása ..... ■ • • •
A folyó évben lejárt több éves jégbiztosítások esedékes tart. 
A következő évek készpénz-dijtartaléka............................................

IV. Betörésbiztositás.
Kifizetett károk és költségek, levonva viszontbiztosítási károk 

és költségek ..................... ...........................................................
Függőben aradt károk tartaléka . . ...................... • • ■
Szerzési és igazg. költségek a \ iszonlb. rész utáni bevétel levon. 
A következő évek készpénz-dijtartaléka . .
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I. Tűzbiztosítás.
Az 1914. évről áthozott készpénz-dijtartalók

a viszontbiztosított rész levonása utáni . . . . ■■ ■
A h-b.ru folytán el nem számolt külföldi üzleteit

díjtartalék* ..................................................... AiJTűz.bix.lositások után bevett dijak és ,lle'21 17Gftö3.74 

levonva: törlesztett‘és viszontblzt. dijak

Az 1911. évben függőben maradt károk tartaléka . . •

II. Szállítmánybiztosítás.
Az 1914. évről áthozott készpénz-dijtartalók

a viszontbiztosított rész levonása után . . • • • •
Szállitmánybizt. után bevett dijak és illetékek ,'}- -S* 
levonva: törlesztett és viszontblzt. dijak 1(0,041 -D.

z 1914. évben függőben maradt károk tartaléka

III. Jégbiztosítás.
Az 1914. évről áthozott készpénz-dijtartalók............................
Jégbiztosítások után bevett dijak és illő- t-OQn..,-

. ................................................................................. .>. I;>8,8t>-',1;> 
levonva: törlesztett és viszontblzt. dijak...................... L—2-
Az 1914. évben függőbon maradt károk tartaléka . .

IV. Betörésbiztositás.
Az 1914. évről áthozott készpénz-díjtartalék

a viszontbiztosított rósz levonása után............................
Betörésbiztositások után bevott dijak és

illetékek................................................................. r^W’S7
levonva: törlesztett és viszontblzt. dijak L,

Az 1914. évben függöbon maradt károk tartaléka . . .

V. Egyéb bevételek.
Szelvény-, takarékp., váltó- és egyéb kamatok, árfolyam

nyereség idegen pénznemek után, valamint társasági 
házak tiszta jövedelme.......................................................

korona

10.582.519

1.296,659

fill.'
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korona fill.

10.638,862 97

901,582 26 23.376,574 41

100,000

22 245 66

75,340 - 197,585 €6

489.149 63

1.897.297 21

45.318 22 2.431,765 U6

ŐOO.OOU

276,724 85
15,765 06 792,489 91

II 2.253,651 59

ii 29.052,066 63

TEHER.Mérlegszámla 1915. december 31-én,
korona fül.

<102,740 47

Értékpapírok és kamatozólag elhelyezett tőkék:

47.101,025 06

Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapjának értékei: 8.748,550 -

Orutody Vilmos-alap értékei 99,105 83

„Ormódi Omiody Amélie alapítványa* ’ értékei: 42,832 90

Első magyar általános biztositó társaság „Tűzoltók segélyalapja**  értékel,
66,503 13

178,147 56
Leszámítolt váltók ...................................................................................................... 1.027,700 —

5.083,714 83

VHUinfam -rió / a > Pénzkészlet és maradványok a képviselőségeknél
nuwnieie aao»oa. b/ Maradványok idegen biztosító intézeteknél . . .

3.848,027 20
1.725,219 38

63.518,565 86

Készvényalaptőke........................................................................................................................
Nyeremőnytartalék...................................................................................................................
Külön tartalék* .................................................................................................................  • •
Jégbiztositási külön tartalék...................................................................................................
Kénzpénzdijtartalék a viszontbiztosított rész levonása után

A háború folytán el nem számolt külföldi üzletek dijtarta’éka............................

Függő károk tartaléka:

Különféle hitelezők :
a) a magyar hadikölcsönökből jegyzett kötvényekre

hátralék................................................................................. 1; >.000,000’--
b) egyéb követelési maradványok...................... ’

Előbbi évekről eddig föl nem vett osztalékok......................
Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapja** .............................................................................
Különféle alapok:
Élotbiztositási osztály folyószámlán...................................................................................
1915 évi nyereség......................................................................................................

• Az idei hozzájárulásokkal 8.468,818 kor. 84 fillérre emelkedett
•• A mathomatikai mérlegben szereplő külön alappal, valamint az 

idei hozzájárulással 5.288,867 kor. 71 fillérre emelkedett

korona | fii!.

8.000,000 _
8.000,000 —
1.613,382 69
2.000,000 —

11.760,162 20

1,549.563 90

1.642,949 05

17.109,912 59
297.800

3.750,214 08
1.018,179 63
1.730,903 63
5.045,498 09

63.518,565 86

• •
II. Életbiztosítási üzlet.

KIADÁSOK. Ötvenharmadik évi zárszámla I9|5. január l-töl december 31-ig. BEVÉTELEK.

Visszaváltott kötvényekén ................................................
Halálesetek után kifizetett kárösszeg..........................................
Lejárt kiházasitási tökékért..................... ................................
Kiházssit. biztosításoknál haláleset köveik díjvisszatérítés . 
Függőben levő károk és dijvisszntéritése', Ixrtalóks 
Függőben levő kiházasitási tökék tartaléka . . . .
Évjáradékokért...........................................................................................
Bélyegekért........................................................................................
Irodai bér, posladijak, nyomtatványok, úti- és egyéb költs. 
Tiszti fizetések................................................................................
Adóért..........................................................................................................
Orvosi dijakért.....................................................................................
Szerzési és dijbohajtási költségek..........................................
Behajthatlan tartozások leírása .....................................................
Kisorsolt biztosítások tartaléka..........................................................
Díjtartalék ez év végén.....................................................................
1916. évi nyereség

VAGYON.

Éitókplplrok ó. kauiulozölHg elliolyexvll lökök külön 
kimutatás szerint......................................................

Túlélési csoportok értékpapírjai:

Átmeneti kamatok ..........................................................
Jelzálog-kölcsönök................................................................
Kötvényköiesönök...........................................
A központ tartozása folyószámlán...........................
Vezér- és föügynökségek és mások tartozásai . .

h
ma Budapest, 1915. december hó 3t-ért.

korona | fill. I korona | fill.
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3.962,448 
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1.191,247 74 
890,565' 45 
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52,678 78 

964,247 66 
70,434 25 
4,000 — 

190.847,555 | 08
1.950,4251 49 

215.242,094HT
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78
04
74

korona fill. korona | fill.
A múlt évből áthozott díjtartalék...................................... 180.818,002 76

Befolyt dijak: ez évbon kiállított kötvények ut4n . . . 1.081,561 18

az előbbi években kiállított kötvények után ... . 24.504,180 42

a biztosított tőke emelésére fordított nyeremények . 198,114 51

Illetékek.................................................................................................. 393,043 12

Levonva: törölt kötvények és dij- 26.176,899 23

nyugták.......................................... 1.6«»3,173 K 80 f.
| viszontbiztosítási dijak . . 1.057,778 „ 82 ,, 2.660,952 62 28.515,946 61

Kamatjövedelem.................................................................................. 8.612,796 99

Múlt évi függőben volt károk és díjvisszatérítések tar taléka 1.518,551 46

Múlt évi függőben volt kiházasitási tőkék tartaléka . . 776,796 74 2.295.34 < 20
1 215.242,094 56

Mérlegszamla 1915. december 31-én.
korona fill.

57

71,527 40

1.486,623 91
889,900 —

25.001,682 —
1.730,908 63
8.039.827 02

199.030,819 53

TEHER.

Díjtartalék a viszontbiztosított rész levonása után . . . 
A nycroményrészesodéssol biztosítottak blztossági alapja 
Kiházasitási tőkék nyereménye.......................................................
Függőben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka . . 
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka ... . .
Túlélési csoportok számlája............................................................
Előre fizetett dijak........................... .....................................................
Fel nem vett nyeremények 1914 évről......................................
Kisorsolt biztosítások tartaléka......................................................
Viszontbiztosító intézetek és mások követelései ....

1916. évi nyereség

199.080,819

korona mi.
190.847,555

1.629,753 99
862,<«i 93

2.595,071 78
1.367,376 35

71,68(1 38
• 2U,u79 96

74 69
4,000 —

• 182.219 93
| 1.950,425 49
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Frank Henrik, a központi könyvezés főnöke.
As igazgatóság:

Balaban Ailot/, Berzcrirzy Albert, Gergely Tódor, Hajós Józse/, báró Harkányi frigyes, Ormosig Vilmos gró/ Zichy János. 
.í?.1* “.rM,ÁmlÁI<a*1e’ mérlegeket megvizsgálván, azokat a törvényben s az alapszabályokban meghatározott elvek szerint készülteknek és 

azok egyes tételeit a fo és seieJkonyvekkel teljesen megegyezőknek találtuk.
Budapest, 1916. mátcius ho 23-án.

Hurobdrd-lUlaváry livnród, LiMtfi Idolt,
A f.lügy.lü bliott.fcf:

Németh Titusz. báró tladvánszky Géza, báró Vechtritx Ztigmond,

Nyomatott Nyitrai és Társa r, t gyorssajtóján Léván,

b.ru

