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Meghalt a király
Konduljanak meg mind a harangok; azok is, 

melyek még itthon, a tornyokban magasztaljak 
az Urat, azok is, melyek ágyuk alakjában tüze
ket zúdítanak az ádáz ellenségre.

I. Ferenc József, Magyarország apostoli királya 
meghalt. Ezt a végtelen szomorú, leverő hírt rö
pítette mindenfelé a távíró szerdán reggel.

Ahol csak egy magyar szív dobog, bizo
nyára megdöbbeni e fájdalmas hír hallatára. Hi
szen a mi jóságos, öreg királyunk íenkölt, pátri
árkái alakja olyannyira oda volt nőve a magyar 
szivekhez, hogy most, amikor jóságos, nagy lel
két visszaadta a Teremlőnek, kimondhatatlan mely 
fájdalom húrjait pendítette meg minden szívben 
az ő halála, mert nemcsak királya, de szerető, 
gondos atyja volt Ő népeinek s éleiének íőiela- 
data volt népei boldogságának előmozdítása.

Nagy, történelmi időben, mint serdülő ifjú 
került Ausztria császári és Alagyai ország apos
toli királyi trónjára. Az ifjúság örömei helyeit az 
uralkodás gondjait kapta a sorstól ajándékba és 
ennek terheit viselte nemes méltósággal, csodá
latos önmegtagadással csaknem hét évtizedigyNem 
hiszem, hogy volna ember a töld kerekségen, 
aki annyi megpróbáltatáson ment volna keresz
tül, mint ö, de nem is volt hozzá hasonló senki, 
aki keresztényibb türelemmel, Istenben vetett bi
zalommal, ritka akaraterővel és kitartással, mindig 
felemelt fővel, nyitott szívvel és lélekkel viselte 
volna a reáméri megpróbáltatásokat, benseges 
alakjára ezért egész világon a legmélyebb tiszte
lettel tekintettek kortársai, akik úgy jellemezték 
az ő nagyságát, hogy akkor is kivált volna az ő 
erényeivel mindenek közül, ha véletlenül nem 
születik királynak.

És mennél jobban fog múlni az idő, az ő nagy 
és nemes alakja annál jobban fog ragyogni az 
idők távolában.

Mindig a békesség Ilivé volt, mindig a.köl
csönös megértést, szeleteld és bizalmat ápolta. 
Es mégis annyi harcban volt része. Nagy es ne
mes lelke úgy irtózott a háború borzalmaitól el
uralkodása alatt mégis több Ízben részt kellett 
vennie. Dehogy mennyire fájt neki ez, semmi sem 
bizonyítja jobban, mint amikor szózatában e há
ború kitörésekor népeihez fordult. Nem lehet ezt 
a szózatot megindulás nélkül olvasni, inéi t szinte 
látni lehet rajta a király könnyeit, mikor ezt alá
írta. Azóta is, akik az ö környezetében eltek, 
sokszor voltak tanúi annak, hogy mennyne ajt 
az ő szivének ez a förtelmes tömeggyilkokis s 
hogy mennyire iparkodott a háború boizainai 
enyhíteni. Bizony nem rajta múlott, a ’1
kesség angyala oly messzeszáilotl tőlünk.

Mi, magyarok elmondhatjuk róla, hogy a leg
alkotmányosabb uralkodó volt, aki mindig hii 
maradt koronázási esküjéhez. A törvényt nem
csak megtartatta, hanem maga is szigorúan meg
tartotta. Lelkiismereti kérdést csinált minden ja
vaslatból. Ezért igen sokat dolgozott. Oly korán 
kelt, mint akármelyik katonája. Sokszor a he
gyek mögül kibukkanó napsugár Íróasztala mel
lett találta. Utolsó volt, akt pihenni tért. Szemé
lyesen megnézett minden dolgot, alapos tájéko
zódást szerzett magának,, mielőtt valamely ügy
ben döntött.

Európa uralkodói mint élő példányképre te
kintettek reá mindenkor. Emlékezetes budavári 
látogatása alkalmával Vilmos császár lelkes sza
vakkal ünnepelte öt, mint a királyok elsejét. Fer- 
dinand bolgár király tiui szeretettel köszönte 
meg tábornagyi kinevezését, kiemelve, hogy pél
dányképül választotta az ő életét.

De maguk a külföldiek is, kik nála megfor
dultak, nem győzték elegei magasztalni az ő ke
gyességét, szívjóságát. Ezért nem volt a földke
rekségén tiszteltebb személy nála. Az entente 
sajtója, mely a világháború alatt mindenkit pel
lengérre állított, nem mert soha az ő íenkölt sze
mélyéhez nyúlni és még a világháború borzal
mai közepette is tisztelettel és csodálattal irt 
erről a nemes öreg uralkodóról, ki úgy állt szent 
nyugalommal a borzasztó vihar közepette, mint 
egy csodatevő pátriárka, akihez fordul minden 
szív tanácsért és segítségért.

Meghalt a király.
Ölts gyászt Magyarország népe, mert meg

szűnt dobogni a legnemesebb szív, mely veled 
érzett minden bajodban !

Örökségül hagyta utódjára, hogy szeresse 
ezt a magyar nemzetet, iparkodjék ennek vágyait, 
törekvéseit megérteni s megbecsülni, mert a 
nemzet ezer éves történelme bizonyítja ennek 
nemes jellemét, vitézségéi, király hűségét. Ez a 
nemzet az, mely egyenes, nyiltlelkü, bátor és 
szókimondó, akit ez szivébe fogad, attól el nem 
pártol halála óráján setn.

Ö megérteit bennünket. Ezért szeretett.
A nemzet szivébe fogadta s szivvel-lélekkel 

állott trónja kőiül. A nemzet szeretető kiséri az 
örök nyugalom helyére. Emlékét a történelem 
véste érctáblájára. De ennél is maradandóbb he
lyet 
mig

biztosit számára minden magyar szívben, 
csak egy is lóg dobogni ezen a földön.

j:
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Léva város gyásza.
Amitől napok óta remegtünk, bekövet

kezett. Szerdán reggel 8 óra után kaptuk 
az első értesítőit, hogy a mi jóságos, öreg 
királyunk nov. hó 21-őd, este 9 órakor meg
halt. Városunk lakossága a legnagyobb meg
hatottsággal fogadta a szomorú hírt és már 
a délelőtt folyamán kitűzték a köz- és magán
épületekre a gyászlobogókat.

Elköltözött aa örök béke honába az a 
fenkölt gondolkoaáau uralkodó, aki minden 
időben, hosszú életén keresztül hü volt a 
szivéhez, hü volt a kötelességeihez. A béké
ért élt, a békéért dolgozott s a béke volt 
az, amiért badbaszó!itotta seregeit. Sajnos, 
hogy a békét, amelynek megalapozásán 
annyit burgólkodott, — már nem élhette 
meg. Az agg uralkodó magával vihette a 
másvilágra azt a szent vigasztalás', hegy 
mint egy uagy király élt és uralkodott. 
Mely gyászunkban nem érezhetünk onylutő 
vigaBziaást. Nem tudjuk, mit rajt a jövő. 
Da reméljük, hogy azok » eszmék, ame
lyek aa elhunyt királyt minden nép előtt 
tisztelné tették, élni fognak utódjában is. 
Mély gyászba borulva búcsúzunk el a nagy 
halottól éa kérjük a hatalmas Istent, hogy 
óvja meg bazankat. Míg magyar él a hazá
ban, olyan áldott lesz a neve és emléke, 
amilyen áldásteijes voit uralkodása.

Bódogh Lajos polgármester tegnapra 
értekezletet hívott egybe, melyen elhatároz
ták, bogy a város hatóságai testületileg vesz
nek részt a róm. kaih. templomban csütörtökön 
— a király temetesenek napján — tartandó 
rtquiemen, E napon különbeu valamennyi 
feiokeaet templomában gyászistentisztelet 
fog tartatni. A iögimuaziumban, a tanítókép
zőben, a polgári leányiikoiában s az összes 
elemi iskolákban is csütörtökön fogjak a gyász
ünnepélyeket megtartani az iljuság épülé
sére.

Az isteni tiszteletek aa összes templo
mokban reggel 9 órakor lesznek.

A Lévan állomásozó katonaság csütör
tökön a gyekor.óléren tábori misei hallga
tott, mely után a honvedek fölesküdter 1 E. 
Károly király zászlója aiá.

A várineyye yyásta. Bsrsvármegyo alis
pánja f. hó ko.ra, Aaúúre-rendkivüli köz
gyűlést hívott össze a vármegye gyászának 
s kegyeletének kifejezésére. Aranyosmsró- 
ton, Köimöcbányár, Újbányán s síitáikban 
a vármegye egész területén miudeuü't 
csütörtökön lógják az ünnepélyes gyászisten
tiszteleteket megtartani valamennyi egyház 
templomában.

Jegyezzünk a haüiköicsónre!
Az uj badiköicaöu kibocsátása megtör

ténte rázz aláírásokat is megnyitották ezen 
a héten. Itt van tehát a cselekvés ideje, 
amelynek három hétnél is többre nyúló ha
tárai között mindenkinek bövon kínálkozik 
aa alkalom, bogy úgy a jegyzésben való 
részvétellel, mint a jegyzésre va ó ösztönzés 
utján kivegye részét a hazafias kötelesség 
teljesítéséből.

Eddig szerzett tapasztalataink után 
akadhatna, aki feleslegesnek mondja ezt a 
buzdítást. A nemzeti rettenetes küzdelemben 
úgy a barcvonalainkon, mint a front mögött 
a magyar úgy állta meg a helyét, hogy nagy
sága előtt valóban meg kellett hódolnia jó 
barátnak éa elíeuségnek egyaráut. Csak ki 
kellett adni a jelszót j jó vagy rossz idők
ben vér- éz vagyonáldozatunk nem ismert 
határt.

És mégsem igaz, hogy a buzdítás feles
leges volna. Nem bizalmatlanság v.gy az 

eredményben való kétségeskedés teszi szük
ségessé, hanem a háborús helyzet, mely a 
küzde'emnek mai stádiumában erőink teljes 
megfeszítésé*  parancsolja reánk. Az, hogy 
megingathatatlanok vagyunk, ellenségeinket 
példátlan erőfeszítése sarkalja s ezért ép
pen ebben az élére állított helyzetben ne
künk is annyira kitartóknak kell bizonyul
nunk, hogy el enoégeinknek még ez a leg
vadabb kétségbeesése is hatástalanul pattan
jon vissza rólunk.

Látjuk, hogy a siker katonáinkon nem 
múlik. Iszonyatos megpróbáltatásokat kell 
kiállaniok, de kiállják bátran és feltartózha- 
tatianul nyomulnak az ellenséges országba 
mind beljebb és beljebb. És amikor ellen- 
ségeiuk nem bírnak velük, mi vetnénk ne
kik diadalmas Útjukban gáncsot szűkmar
kúságunkkal ?

A döntés int felénk ; ezt egy pillanatra 
se feledje senki. Ez lehrgjeu mindnyájunk 
szeme előtt és ennek a jelentőségétől át- és 
áthatva úgy tegyük magunkévá aa ötödik 
hadikö'csön sorsát, hogy azzal egyben talán 
a nemzet sorsa fölött is döntünk.

Az uj hadikölcsőn eredményét kétség
telennek tartjuk és ez a kétségtelen ered
mény nemcsak u harckészség erejét, hatását 
fogja fokozni, de újabb erőforrása lesz a 
kitartásnak, bizalomnak és öutudatos remény
ségnek is, amellyel mi a reánk erőszakolt 
s«örnyüséges viiágbáooru befejezését, a dia
dalmas békét várjuk.

Ötödször kér kölcsönt a magyar állam 
az ország hü és hazafiasén érző fiaitól, hogy 
a létében megtámadott hazánk feumaradá- 
sáért fo'yó nagy küzdelem roppant költségeit 
továbbra is akadálytalanul fedezhesse. A 
győtelemuek nélkülözhetetlen feltété e a 
gazdasági erőt eszites ia. Tejes siker,, a vég
leges diadal csak aunak a nemzetnek jut
hat, amely nemcsak a harcaezőu, de a gaz
daság' eröfigaités tekintetében is megállja 
a helyét.

A mtgyar nemzet már az előző badi- 
kö'csönöknel fényes bizonyságát sso gáltatta 
gazdasági teljnsi őképeaségének éa kimerít
hetetlen, lelkes áldozatkészségének. Nincs 
kétségünk ate ö1, hogy ma, midőn az elle
nünk szövet vezeti nagyhatalmak utolsó ütő
kártyája : a h.tszegö és alattomos Romániára 
végső csapást készülnek mérni diadalmas 
csapataink és feiáut integet a győzelem 
után a tzrtós béke, — megérti, átérti a ma
gyar nemzet minden egyes tagja, hogy a 
nagy célt aa itthonmaradoitak hathatósan 
akkor szo gájzk, ha aa ötödik hadiköiczönt 
a magyar nemzet páratlan, aa eddigieket is 
elhomályosító pénzügyi diadalává avatják.

Mert bizonyos, hogy ennek a háború
nak győzelmes befejezését csak úgy siettet
hetjük és biziosithatjus, ha ellenfeleink 
tisztában vannak azzal, bogy a végsőkig 
kitartunk. Egy nemzet kitartásának nem 
lehet jobb fokmérője, mint badikölcsöneinek 
sikere. As eddigi ei öfapzitéaüoket és a há
ború győzelmes befejezéséhez való elszáná- 
sunkat hűen fijeste ki as előző négy ma
gyar haoikölcsön; az ötödik jelezni fogja, 
hogy ezután sem tágítunk és helyt állunk 
itt a front mögött éppen úgy, mint a har0_ 
téren katonáink. A végző erőfeszítés ideje 
minden jel szerint elkövetkezel ; éppen 
ezért az ötödik hadi! ölesönnek túl kell 
szárnyalnia az előző kölcsönök sikere t.

Kölcsönt kér az áliam ; de ezt a köl- 
csont is busás kamatozással törleszti, fizeti 
vissza. A hazafiui készség mellett lebát a 
józan gazdaságosság el vei is arra buzdíta
nak, hogy minden megtakar tolt f 1 érünket, 

minden, bár kisebb összeget is, az állam 
hadikölcsőn- kötvényeibe fektessük be. Meri 
esek a kötvények jövedelmezőség, gyüuöl- 
csöstetés, biztonság tekintetében me^sire 
felülmúlnak minden egyéb befektetési a k»|. 
mat.xA hazafiui készség és polgári áldozat- 
készség igy párosulnak as okossággal, gaz- 
daságossággal és józansággal.

Igen az állam még meg is fizet a köl- 
caönért, amint azt részletesen ismertetve 0|. 
vashatjuk a pénzügyminiszter aláirási bel. 
hívásában, amelyet lapunk mai számában 
közlünk.

Aki olvasni tud és számolni, számítani 
is : olvassa el est a felhívást. Okuljon belőle 
és tanulja meg azt, hogy nekünk, akik itt
hon vagyunk, legszentebb kötelességünk 
most a háború diadalmas befejezésének elő
segítése a mi polgári munkánkkal, a háború 
eszközeinek előteremtésével. Erre a célra 
kér magas kamatoztatás mellett kölcsönt az 
állam és a hazafiui kötelességtudás, lelkiis
meretűnk szava éa a józau előrelátás paran
csolják, hogy jegyezzünk a hadikö'csönre 1

A kereszt alatt.
Lehullt a lomb a fákról . . . eljött a tél 
Itt a harc mezőkön minden oly fehér. 
Magában áll a hegytetőn a kereszt, 
Golyók céltáblája: a hegyek felett.

Alatta sápadt arcú katona áll, 
Szomorú lelke oly messze, messze száll 
Ruhája tépett, az arca halovány . . . 
leje felett feltűnt az est' csillag már.

A kereszt golyókkal telt, de egyre all, 
Felfeszitett Krisztus mosolyog a fán. 
Az arca szelid, a teste csupi, vér, 
Ahol a katona ajka hozzáér.

Lerogy a földre a sebzett hős vitéz . . . 
6' még egyszer, utolsior a keresztre néz . . . 

• • • Egy-két sóhaj , . . és lelke a mennybe ér, 
Csak hxdeg teste maradt a keresztnél,

Jíálnay Vilmos.

Miért győzünk mi?
Feladtam a kérdést egy hadnagynak, 

Hogyan lehet az, bogy az egész világ allé- 
Dünk támad ós mi még mindig vagyunk, 
bőt minden igazsággal éa becsületesen ítélő 
ember szerint mi már rég fényesen győzünk I

A hadnagy azt felelte : mert van sse*  
rencaénk.

Ilin! gondoltam, ea hamar megadta a 
válását. L>a engem meg nem nyugtatott.

Tessenek megnésni a főldabrosst; meny
nyi területe van as angolunk, a franciának, 
as olasznak, as orosanak s hossájok a szerb
nek, románnak, a portugálnak, a japánnak 
együttvéve — ne feledjük el a kis Monte
negrót sem s mennyi van nekünk. Számít
suk ebhes as Európán kívüli területeket 
is. Ki lehet mondani, hogy a mi birtokunk 
barátainkéval együtt mint egy jókora bu- 
gyeüáris bátran betemetkeshetik as ő jókora 
— ssákfajta zsebükbe. Igaz?

Hány ember van az Ö területükön és 
a miénken ? Egymás mellé állítva tán útf 
nésnénk ki, mint a Balaton és as Gócán.

As ö testüket táplálja Ássia, Afriké, 
Amerika, Ausztrália is, hisz a tengereken 
kereskedhetnek ; mi meg csak a saját ssi*  
rurkból éhelünk, hiss ti istára be vagyunk 
kerítve.

Ne feledjük, hogy őnekik golyót, pus
kát, kardot, ágyút — amint mondják már 
magyarul is — muníciót ssállit Amerika, 
J*pán  is, nekünk még csak az vau, 
saját keséink készítenek.
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Jöl mérjük nw, hogy »«°n • rövid 

DCÍ> fronton két világhatalom döngeti a 
r*ne.et aki ott mágia helyt áll 8 azonkívül 

“ ö,ed* ’i»elk8<lik ®z orosz 8llen> 8"«:itve 
aSe-forog »• összes frontokon. Jó! néz- 
Xk k8rU éB l4a8ulr’ h°sy “ M.gyar-Osz'- 
r4k mOusrchia határainak kétharmadrészón 
körben verekedik, megálja helyét, előny- 
ben vin. Micsoda magasztos látvány ez, 
hogy négy világhatalom, mint dühös orosz
lé nem bir velünk, ürgéket kerget ki sem
leges lyukaikból — mint a románt ás a gö
rögöt — 8 *,ok farkába kapaszkodik. De 
nevetséges do'og is, hogy most a sas bújik 
el as ökörszem tollazata alá. Szégyen ás te
hetetlenség I Azt hiszem, ily megalástatá- 
,u ba nem került volna, hogyha kellő idő
ben tölünk őszinte vallomással békát kér
nek. Hanem a gyűlölet és a büszkeség vak; 
nincs helyén az esze. Hanyathomlok rohan 
, vérfürdőbe és az erkölcsi megsemmisülésbe.

Mert jó lesz arra is gondolnunk, bogy 
melyik oldalon szegték meg arcpiruiás nél
kül a nemzetközi jogokat, a semlegesség 
törvényeit, a szent tulajdont, az adott lova- 
giaa szót, az esküt, szövetségi szerződést? 
Oly megdöbbentően nagy beceületelleni hi
bákat követtek el, hogy pl. a román hadü
zenet épen azért lepte meg a központi ha. 
tiloakat, mert becsületes lelkűt még cs»k 
gondolni is alig merészkedett ily mélységes 
erkölcsi törpeségskre. Azért az erdélyiek 
menekülése egy szempontból a magyar be
csületesség diadalutja volt és nem gyávaság, 
vagy tehetetlenség I

Kérdem már most olvasóinktól, hogy 
mindeten jeleknek, eredményeknek ugyan 
mi as oka ?

Nagyon komoly kérdés ez. Meggyőző
désem szerint az igasi ok helyes kitalálása 
döntő hatással van a háború szerencsés be
fejezésére, de még inkább az annyira óhaj
tott és boldog békeidők kialakulására.

H» a nemzet zöme kitalálja az igazi 
okot, megjrgysi, beírja Bzivébe es ezentúl 
le nem veszi szemét róla, követi jövő utjain, 
mint a napkeleti bölcsek a csodálatos csil
lagot, akkor már előre repes lelkem az 
örömtől, mert jól lesz minden.

Mi ugyanis úgy éressük, hogy a mi 
erőnk az Isten, akinek szent nevére hivat
kozik a német birodalom nagy .sásiára. A 
mi erősségünk a vallás, a hit, amely ben
nünk él éa élt a nagy veszedelmet megelőző 
időkben 18.

Mi nem a háború borzalmai közepette 
Újultunk meg imádkozni és Isten nevét 
emlegetni, a mi katonatestvéreink már 
hadbavonuláskor a Teremtő akaratába ve
tett gyermeki bizalommal indultak útnak. 
Ei győznie is annak kel1, akinek liten 
neve nem a végveszedelem perceiben jutott 
eszébe, hanem ar, aki nem átalfotta Istenben 
való hitéről tanúságot tenni a békés polgári 
élet csendesebb napjaiban sem.

Ezért valljuk rendületlenül : a gyözr- 
lem csak a mi lobogóinkat koszoruzhatja.

Fölemelik a hadisegélyt.
A tokgyersiekss oaaládok segítése.

A „Küiügy Hadügy*  jelentése szerint a 
Ugu családok badiaegélyét ezentúl fel 

cgják « melói. Eddig ugyanis a cialádfen- 
•rtó bevonulás előtti napi keresete volt az 

'r ha hét-nyolc tagból is állott a
” azért ugyanakkora volt a segély, 

0 IDt “ három-négy gyermekeseknél. A pénz- 
WBlnisater most a bonvédelmi miniszter- 
‘ ’fys'értöleg 133,000. szám alatt rende
det adott ki, amely a több tagból álló caa- í

nU^ará1' * c«'Ad“Kok számá
hoz. fo'OI',oa»r‘ feleme l, anélkül,
eddL e°’ n‘P' kera99tn'i illetőleg az

K "'hány megyére megállapított maxi
mumot figyelembe venné.
. I. , "*', ?4lynek eí * fokozatos felemelése
k. j ’ x ?é*V *aeot a’Á0,l4|ó családoknál 
kezdődik .kénen, hogy . legalább négy 
ess ádtagon felül lévő, két életévet betöltött 

fyo'c éven aluli gyermekek közül az 
"üdíg megállapított segélyösszegen felül a 
család megé hetési viszonyaihoz képest a 
)árá8l föszolgabiró, vagy a város po'gármes- 
«re saját belátása szerint egyet-kettőt, in

dokolt esetben valamennyit, teljes összegű 
segélyre vehet föl.

Ezentúl tehát a 8 tagú nansiámoscsa- 
l»d, ha négy 8 éven felüli ég négy 8 éven 
alóli, de két éven felüli családtagból ál és 
amely az eddigi rendelkezések szerint 1 
korona 80 fillér maz'naális segélyben résve- 
sü t, a fenti a m értét ett rendelet érte'mében 
napi 1 koron. 80 fillér segélyen kivül 62 
fillér élelmezési 
korona Ö5 fillért, assz < 
korona 55 fillér segélyt

illeték alapján méej egy 
azaz naponta 3
.. , t kaphat.

A világháború krónikája.
November 14.

Orsó.ónál megtisztítottuk a Csorna jobb 
partját. Monitoraink Giurgia mellett hét 
uszályh.jót zsákmányoltak. A gyergyói hegy 
ségben az oroszok vi ezavonultak. A töl
gyesi szorostól dé re előrenyomultunk. Ssrrail 
offenvivája te.áhb fö vik. Branmont-Hnmei
ből és St. Piero Díionbó1, valamint a 
csatlakozó vonalukból visszaszorították a 
németeket.

Novemter 15.
Oláhországba vezető utak mentén sike

resen folytatjuk a harcot; a románok újab
ban több mint 1800 foglyot 4 ágyút és 
több gépfegyvert vesztettek. A monasztiri 
síkságon franciák ; a Csorna hrjlásban a 
szerbek heves támadásokat intéztek. A 
Cserna kajláéban a német bolgár védővona
lat oldalbatámadás veszé ye miatt visszavon
ták. Qörztől keletre elfog a'tunk egy olasz 
árkot. Az angolok támsdaea Besucourt falu 
kivételével mindenütt összeomlott.

November Ifi.
Kedvező harcok az üt ée a Z’il mind

két oldalán. Campolungtól északra és Sós
mezőnél erős román támadásokat vertünk 
vissz’. Tölgyestől délkeletre az oroszok 
támadásai eredménytelenek maradtak. A 
német-bolgár erők a macedóniai fronton a 
Cserna szakaszban uj állásokba vonultak. A 
Sommetól északra a németek Sailiisel falu 
keleti részét és a Piere Vasat erdő északi 
részében lévő árkokat újra elragadták a 
franciáktól. Görztől keletre ismét elragad
tunk egy olasz árkot.

November 17.
A predeáli úttól keletre áttörtük a 

román vonalakat, nyugatra betörtünk a román 
állásba AzO tózi szorosnál bajor csapatok 
elfoglalták a Kunéul Marti hegycsúcsot. A 
Tölgyesi szakaszon az oroszok szívós ellen
állást fejtettek ki. Visszavert erős e lensé- 
„,S támadások a mse dómat frooton. Mün
chen előtt egy e'innséges repülőgép lelent 
meg, hét bombá dobolt le. A Somme mind
két partján a franciák előretörése baiby- 
S.illiseltől kéto'd.lt » támadónak semm. 
féle e'őnyovei nem járt.

November 18.
"t Tirgu Jiu'. A Zsil 

i'ndkét oldalán ál'andóan elöre- 
asatiri fronton a franciák

A románok fo'*̂ tkk 
és az Ü t mí.--- 
Ly08,"erbók ttoadássi véresen meghiúsultak 
A C eredí'l északkeletre emelkedő «gy,k 
A.«flXt « szerbek elfoglalták, Bslcw 
Mhornók a macodónia. haderők föparancs

Oka német vadászok élére ál oH, roham-

November 19.
F.lkenhayn serege elérte a. Orsóvá- 

_ • vasútvonalat. A Targu-Jtu mel-
UMi'°o..táb.n áttörtük . román frontot. A 

I

romAnok rendkívül véres vereséget szenved
tek. A« el'enségnek utAnnanyomuló csapa*  
taínk a Alutra völgyében e’öuyomuló oszlop
pal együtt érték el a vasútvonalat. A né
met-bolgár csapatok föladták Monaestirt. Aa 
ellenségnek a ütegeitől északkeletre fekvő 
1212 és magaslaton sikerült előrehaladni. A 
német bolgár haderő Monaeztirtól északra 
helyezkedett el. Aa Ancre két oldalán uj 
nagy áttörési kísérlet az angolok véres 
kudarcával végződött. Bigliától délre elfog
laltuk és megszál'ottunk egy oltsa árkot.

November 20,
Románia elleni műveleteink tervsze

rűen tovább folynak. Campoluugtól észak
keletre a románok naponkint! hiábavaló 
támadásaikkal merítik ki az összes visssa- 
dobá't kötelékeiket. Monasztirtól északra 
uj német erők beérkeztek a harctérre. Mog- 
lena-barcvonalon Bahovoná1 és Tusinnál a 
bo górok visszavertek sze b előretöréseket. 
A franciák újabb kudarca a St. Pierre 
Vaast erdőnél. Grandcourt nyugati részéből 
a németek kivetették az angolokat.

November 21.
Meghalt a király.

Ö császári és apostoli királyi felsége I. 
Ferenc József ma, 1916. évi november hó 
21.-én este 9 órakor a schönbrunni kastély
ban az Urban csendesen elszenderült.

November 22. 
Károly király prokiamációje.

Különfélék.
— A király temeté-ie. Végleges rendel

kezések szerint n hó 30 .án, csütörtökön 
kisérik utolsó útjára nagy gyászpompávai és 
a monarchia összes népeinek mély és őszin
te részvéte mellett a csendesen elhunyt agg 
uralkodót.

— József főherceg hadvezér lett. 
Megnyugvássá1, nagy örömmel és a jövőbe 
vetett legszebb reményekkel fogadta az egész 
ország uj királyunknak első katonai intéz
kedését, hogy hadvezért örökségét, a kár- 
páti ée az erdélyi hacvonal vezény'etét 
József főhercegre hagyta, akit megboldogult 
kirá yunk két bét előtt vezérezredessé neve
zett ki. A főherceg mint badosstályparancs
nok Szerbiában kezdte meg a hábomt, azu
tán végigharcolta a ki rjtáti osatákat, más
fél évig dicsőségesen küzdött az olasz harc
téren te. Büszkeség tölti el szivünket a ki
nevezés felett, mert ö a mi főhercegünk, a 
kiért katonái kiváló erényei miatt rajonga
nak, a nemzet pedig bálás szeretettel di
csőíti a harctereken eddig tanúsított hősies 
működését.

— Vármegyénk élelmezési biztosa. 
Báró Kürthy Lajos, az Országos Közélel
mezési Hivatal eliöse, varmegyénk terüle
tére kösé'elmesési megbiaottnak Sümeg 
Ernő komárocivármegyei nagybérlőt, a vr- 
raosmikolai uradalmi bérnöksíg volt tagját 
küldötte ki. Hatásköre a gabona rekviralá- 
sának ellenőrzésére és a közélelmezés álla
potáról való tájékozódásra terjed. Remé'jtts, 
begy a megbízottat aa összes közigazgatási 
ha ó?á;Ok hathatósan fogják támogatni, ami 
egyé ikont kötelességük.

— Uj főgondnok. A drégelypaiánki 
ref. egyházmegye Konkoly Tlieye Sándor 
hontszán'ó) földbirtokos, udvari tanácsost 
egyhangúlag gondnokává választotta. Benne 
as egyházmegye tevékeny ée erélyes vezetőt 
kapott, ki nemcsak díszére fog válni a reá 
bízott egyházmegyének, do azt a fejlődés 
és virágzás utján fogja vezetni.

— Uj tAbiabirÓ. A király' Bocsek 
Károly újbányái verető járásbirónak a tábla- 
birói címet ét jelleget adományozta. As uj 
táblabirót jól megérdemelt kitüntetése al
kalmából mi is őszintén üdvözöljük.

— Kitüntetés. A király Ö felsége 
Dr. Laufer L pót cs. és kir. 60. gyalogez
red beli tart, ezredorvost, városunk fiát a 
harctéren szerzett érdemeinek elismeréséül a 
Signum Lzudtssal tüntette ki. Deiék földiek
nek rövid idő alatt immár es a harmadik 
kitüntetése, a melyhez mi ia asivből gratu
lálunk.
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— Szeszélyes Időjárás. Az esős, 
őszi időt múlt szombat..n éa vasárnap min
den átmenet nélkül, hóviharral és faggyal 
vegyes, törd és hideg időjárás váltotta fel. 
Hétfőn azonban uira megenyhült a levegő 
éa a hó csakhamar elolvadt. Kedden délután 
négy óra előtt pedig olyan villámlás, meny- 
dörgés és jeges eső volt, amilyen novem
ber közepe után gyéren szokott e őfordulni. 
A babonás emberek sok mindenfélét jósolnak 
a késői villámlásból és meny dörgésből. A 
legtöbben ast mondják, hogy es az őszi 
zivatar a hókénak az előjele.

— Nem korlátozzák a személy
forgalmat. A múlt napokban az összes 
budapesti lapok ast Írták, hogy as élelmi- 
szerek gyorsabb lebonyolítása érdekében a 
személyforgalmat megszorítják. A magyar 
államvasutak igazgatósága most kijelenti, 
hogy a korlátosÓB csak Ausztriában lép 
életbe, mig Magyarországon továbbra is a régi 
menetrend marad érvényben.

— A szappan árát maximálták. 
Végre megjelent a hivatalos lapbau a már 
annyit sürgetett szappan-maximálás. Ideje 
volt, mert a legutóbbi napokban már drága 
pénzért is alig juthatott szegény ember 
szappanhoz. A rendelet részletesen intézke- 
uik a gyártásról és forgalombshozatalról. 
Eszerint a megfelelő mosószappanért köve
telhető legmagasabb ár kilogrammonként : a 
gyár részéről történő eladásnál 3 korona 80 
fillér, a résaleteladásnál (fogyasztóval való 
forgalomban) >ja kilogrammos darabonként 2 
korona 08 fillér, '/, kgos darsbonkint 1 
korona 04 fillér, — ]|g kg. darabonkint 52 
fillér.

— Kitüntetett csendörörmester. 
Eagy István járásörmester garamsaentke- 
reszti csendőrjáráeparancsnokot sok évi 
hosszas és buzgó, de kivált a háború folya
mán teljesített kiváló szolgálataiért a 
koronás eiüst érdemkereszttel tüntették ki.

— A nikkel huszfllléresek f. évi 
december hó 31,-ével tudvalevőleg elvesztik 
a magánforgalomban fizetőképességüket; 
ennélfogva a pénzügyminisztériumnak ren
delete alapján aa aranyoamaróti pénsügyi- 
gazgatóaág utasította a m. kir. adóhivatalokat, 
bogy aa aprópénzhiány enyhítése céljából a 
vas huszfilléreseket necsak a beszolgáltatott 
nikkel huszfilléroBek mennyiségének meg
felelő érmékében adják ki, hanem korlátla
nul bocsássák a közönség rendelkezésére.

— Az Uj bélyegek. A postaigazga
tóság — mint már korábban jelentettük — 
az uj postai árBaabályoaásnsk megfelelő uj 
bélyegeket készíttet, amelyek azonban ed
dig még nem kerülttk forgalomba. Illetékes 
helyen úgy nyilatkoznak, hogy tekintettel a 
papirhiányra, a régi bélyegeket nem vonják 
ki a forgalomból, hanem megv/.rják, mig 
elfogynak és azután lassankint forgalomba 
hoaiák as uj bélyegeket. Aa időpont nagyon 
kérdéses, mert nem lehet előre látni, hogy 
a mostani kéiz'et mikor fogy el. Aa uj 16, 
70 és 80 filléres bélyegek azonban legkö
zelebb már forgalomba jönnek, napok kér
dése csak, bogy ebből a három bélyegtipus- 
ból kibocaássák aa uj bélyegeket. A régi 
bélyegek azonban továbbra is érvényben 
maradnak mindaddig, amig sz egész készlet 
el nem fogy.

— Levél — Erdélyből. A posta hirt 
hozott a Léván vo t erdélyi menekültekről. 
Szása úrinő*magyar  levele. Gügyögő ma
gyarsággal ; bálát, köszönetét tolmácsol. 
Megérdemli, bogy közöljük :„T<sate't Tanár 
Űri Meg fogom próbálni aa első magyar 
levelemet írni. Csak sajnálni, hogy épen 
egy tanárnak a kezében jöjjön. Biztosan 
ötöst kapok. — Mikor jöttünk, az utazás 
nagyon kellemetlen volt. Háromszor át 
kelletett szállni, annyi csomaggá*.  Nagyon 
boldog vagyok ide haza, m'ndent megtalál
tam, . úgy, ahogy hagytam. Nekünk nem 
lopott senki valamit. A gyetmekek úgy 
játszanak a játékaikkal, mintha karácsony 
lett volna. Aa 'akolák még nem kezdenek, 
mert a sok sebesülteknek kell a he'y. __
Nekem mórt úgy jön, hogy a aenekü'és 
csak egy rossz álom volt, de még egyszer 
nem sksrnék úgy álmodni. Még egyszer 
nagyon köszönjük a tar ár úrnak, úgy mint 
a többi uraknak is, kik olyan jó szívvel 

ée olyan kedvesen gondot viseltek reánk , 
mi aztat sohasem fogjuk elfelejteni. Itt 
nagy drágaság van mindenben ; azért is, 
mert még nem igen lehet a vasúttal hozatni. 
Meg sok menekültek nem jöttök ház*  és 
akik jönnek, azt mondják, hogy még rossabb 
most a visaatérés, mint a menekülés, de 
azért mindenki örvend, hogyha akárhogy, 
haza érkezik.

Tiszteletei
W. M.

— Tilos as uzsouuakávó. Báró 
Kürthy Lajosnak tilalma az uzsonnakávéra 
vonatkozólag most már t e ucsak a főváros
ban, hanem az egész országban életbe 
lépett. Az uzsonnakávét egyre-másra tiltják 
a városok. A legtöbb helyen nem délután 
három órától, hanem már déli tizenkét órá
tól kezdve tilos a tejes kávé felsso^álása.

— A lisztfogyasztás korlátozása. 
A háborús gazdasági viszonyok még rekord
termés idején is kötelességévé tettéé 
volna az ország minden polgárának, bogy a 
liszttel takarékosan gazdálkodjék. Kétszere
sen kötelesség ez a közérdekből való és 
sz'goru takarékosság as idén, mikor a ke
nyérmagvakból nem a legjobb termésünk 
volt. A közélelmeiési hivatal e'nöke most 
felhívta a törvényhatóságokat, hogy a liszt
tel való takarékoekodás követelményeit 
miuden vonalon szigorúan érvényesítsék és 
arra törekedjenek, hogy a rekvirálás ered
ményes legyen s a fogyasztást lehető'eg 
már most, szorítsák meg, mert a törvény
hatóságok havi kontingensét korlátozni fog
ják.

— Riasztó bír a sertések rekvl- 
rálásáról. A nép körében ellenőrizhetet
len forrásból az * téves hir terjedt el, bogy 
a katonaság az összes sertéseket rekvirálni 
fogja, még azoktól is, akiknek csak egy 
sertésük van, annak egy részét is elveszik. 
E hírnek azután as a következménye, hogy 
egyes megrémült emberek félig kihizlalt ser
téseiket is leölik, ami által maguknak nagy 
kárt okoznak. Hivatalos helyről nyert in
formáció szerint a katonaság a aertéstulaj- 
donoso .tól csak a nagyobb számú ser éae- 
ket fogja rekvirálni. Minden gazda tehát 
nyugodtan tovább hizlalhatja sertését, hogy 
aunak leölése után magát a télre zsírral ez 
iüstö t hujaal elláthassa.

— Uj váltópénzek. Pénteken múlt 
egy hete kerültek forgalomba ar. uj, vasból 
készült kétfilléresek. Ezzel kapcsolatban azt 
jelentik Bécsbö1, hogy as Oaatrák-Magyar 
Bank minden előkészületet megtett az uj 
egy korouás bansjegy kibocsátására, amelyek 
vaiósiiuüieg még karácsony előtt kerülnek 
forgalomba. Ugyannakkor a mostani két 
koronásokat fokozatosan bevonják és uj, 
jobb papirosból készült két koronás bank
jegyekkel fogják kicserélni.

— A mezőgazdasági isimentések 
meghoszabbltása. A honvédelmi és had
ügyminiszternek a földmivelési miniszterrel 
létrejött megállapodása alapján kiadott legú
jabb rendelete szerint, as említett miniszte
rek állal a mezőgazdasági érdekből megba
tározott időre engedélyeiéit és a járási fössol- 
gabirák és a városi polgármesterek által 
1916. évi november 3O.-áig meghosszabbí
tóit legénységbeli felmentések, valamint ások 
a legénységbeii felmentések, melyeket neve
zett miniszterek időközben a mezőgazdasági 
érdekből engedélyeztet és 1917. évi már
cius hó 31,-ike előtt lejárnak, a járási fő- 
srolgsbirák ée a városi polgármesterek enge
délyevei 1917. évi március bó 31.-ig a kia
dás alatt lévő rendeletben foglalt korlátozá
sok mellett meg fognak hosssabbittatni.

— Ellenségeink emberveszteaége. 
A koppenhágai bizottság érdekes adatokat 
közölt a háborús veszteségekről. Ezek közül 
a tényleges veszteségeket átlag magasabbnak 
kell vennünk különösen Orosz- és Francia
országnál. Főleg aa olaszok igyekeztek a 
maguk súlyos veszteségeit leplezni. A< olasz 
tisztikar kimutatott veszteségei ; 11 tábornok, 
103 ezredes, 168 őrnagy, 897 aaáaadoa, 769 
főhadnagy és 2863 h-dnagy. A tiszti vesz
teségekből következtethetünk a legénységi 
veszteség óriási arányára. Ellenségeink teljes 
embervesstesége körülbelül lő millióra tehető.

— Az élelmes oipőkereskedő. A 
talpbőrhiány egyre nagyobb és nagyobb 
arányokat ölt és az élelmes bőrkoreskedök 
mindent megkísérelnek, hogy talpbörLög 
jussanak. Egy cipőkereskedő a múlt napok- 
bán talpbőrazeraés céljából ócska cséplőgé- 
pet vásárolt 1800 koronáért és a ríjta levő 
gépizijat cipő- és caiamatalpnak hasaníita 
fel. Es maga megért vagy 1300 koronát, 
a gépért pedig, La ócska vasnak adja iá 
el, kaphat vagy 1500 koronát. Csak ilyen 
módon lehet ma talpbőrt szeresni.

— Az utazási Idő nem számú, „ 
szabadságba. A szabadságra menő kato
náknak eddig szabadságukba beszámtci.sk 
as utazási időt is. A hadvezetöség mCB> «.t. 
rendelte, bogy ezentúl a tizennégy napi 
szabadság úgy értelmezendő, bogy aa illető 
szabadságra menő katona tényleg tizennégy 
napig legyen szabadságon. Ki kell saámitani, 
bogy aa oda- meg a visszautazás mennyi 
időt vesz igénybe és a szabadságot annyi 
idővel előbb kezdheti meg és ugyanannyi 
idővel későbben tartosik bevonulni. Ez a 
való bán humánus intéskedésmár életbe is lépőit.

— Három millió nyoloszázötven- 
egyezer nyoloszázhu szónk ét korona 
és tizenkilenc fillér volt Az Est összes 
költségeinek végösszege 1916-ben, Ennyibe 
került ennek az amerikai arányokban fejlő
dött népszerű újságnak előállítása egy esz
tendő alatt. Ebből a hatalmas összegből 
csak a nyomdai költségek 1,515.032 K. 72 
fillérre rúgnak. Ilyen össsegek teszik lehe
tővé, bogy naponként sok százezer példány
ban te jesitse független, megbízható és pontos 
hírszolgálatát. Az Est 1915-ben 213,769.750 
példányban jelent meg. Az Est agyra foko- 
tódó népszerűségét hirdetik ezek a magyar 
újság írás történetében példa nélkül álló számok.

Nagy Arthur fényképészeti cége 
Léván tisztelettel figyelmezteti a nagyérdemű 
közönaéget, hogy saját érdekében óvakod
jék azoktól az ügynököktől, akik e cég nevé
ben tény képnagyításokra megrendeléseket 
fogadnak el és a közönséget álnokul meg
csalják. Kéretik a nagyérdemű közönség,hogy 
forduljon egyenesen a céghez, mely a fény, 
képnagyításokat a legjutányosabb áron ess- 
közli.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
I91C. évi nov. hó 12-től i9i6 évi nov. hó 26-ig

SzUletés.
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Magyar Zs. Oszlanecz K 
Ghiniessy 1. Pallér Zs. 
Fódor Adolf Weisz Ilona 
Schveifer M. Hercog F.

leány 
leány 

fiú 
leány

Ilona
Mária

György
Hedvig

Házasság.

Voleaeuy és menyasszoDV ueie Vallása

Csapó Károly Trpiska Ilona 
Juhász Béla Gazsó Mária 
Morvái Andor Weisz Irén

rkth. 
ref. rkatb. 

izr.

Halálozás.

az elhnuvl uem Kora A halál oka

Láng Bernát
Dohány Aranka 
özv. Szebechlebszki M 
özv Kováca Józsefné 
özv. Zsdechovan J.

68 éves
1 hó

70 éves
76 éves
64 éves

Bélátfúrodas
Bélhurut

Agg. kimerülés
Agg. kimerülés

Hörghurut

Nyilttér.
Bo'dogult édes atyám, Láng B"i “át, 

elhalálozása alkalmából kifejezett részvétért 
fogadjz a nagyérdemű köaönség a család 
nevében ia legháláaabb köazönetemet. Egy
ben saives tudomására hozom a mélyen 
tisztelt nzgyérdemü közönségnek, hogy * 
Leng és Kun féle „Központi szálloda és 
Kávéház*-at  minden ellenkező alapit*  
hireszteléeeel szemben z régi trzdioiók Mel
lemében személyesen tovább vezetem. T. c. 
vendégeimnek további szives támogatását és 
jóindulatú pártfogását kérem.

özv. Kun Józatfná.

besz%25c3%25a1mtci.sk
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Hirdetmény.
Lét«tí takarékpénztár részvény- 

,ir.uí»t közzéteszi, hogy
qj7 évi Január hó 1-től kezdv»to- 
ihbi intézkedésig a betétek általános 

kamatlábát S'/í’Io bán ál'apitja meg. 
‘ gpjjez viszonyítva szabályozza a 
kölcsön kamatlábat.

^,iíiWi7«sos kölcsönöket a leynirrse- 
keltebb alapokon folyásit.

Léva 1916. évi november hó 25-én.
Az igazgatóság
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Eladó házak.
Blumenfeld-féle Honvéd-utca 9 és 
Damjanich-utca üszáinuházak eladók. 
Felvilágosítást ad özv. Ghimessy Jó 
zsefne Damjanich-utcza 6 szám.

^érfiruhák
Női kosztümök

V Kabátok =
v ---------
$ Fekete és kék színre gyönyörűen fes-
Jg telnek 24 óra alatt
>5 Katonai ruhák tábori zöldre i nap alatt.
$ Első Esztergomi Gözmoscda és Kelmefestő-gyár

Esztergom -Arok-U. 46. Postán kérjük csomagokban
f

□
©
£< 

'• $
$►;<
© 

■ ©

Kőszén 
Tűzifa 

bükkfa ölszámra — felíürészelve 
vagy apróra vágott állapotban, 

úgyszintén

Gyujtófa 
kötegekban kapható, Singer izidor 
fűszer és csemege üzletében Léván.

KATONA SÓSBORSZESZ. 
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis üveg 88 f. dupla üveg 1 K. 50f.

Ezt Icérj-ü-lE xxaind.eaa.n3.tt! "Wü 
A bol nem kapható, oda postán 10 kis vegy 6 nagy 
üveget kilenc/, koronáért küld ingyen ládában a ké- 
iiitö

KATRENYÁK JÁNOS .
gyógyszeréi/. ZSAKNOCZA

I

MNMPP DÁVID |
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

Telefon szám: 33. Jq *y|  Telefon szám 33.

Pifc.ctéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
celjara épült Lázamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hasai gyártmányú gépek: 

Ganzleie ni ötnek minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzoséplö készletek, eiedeti Melichar-féle 
vetőgépek, £ácher-íéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és gépréezek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
yy Legjobb minőségű takarnianykanirak elkészítése 

es felállítása jutányos arakban. "W

ZONGORÁT KERES.
Teljesen jó karban levő rövid zon
gorát vagy pianinöt venne Szent- 
ivany Érdre. Léva, Árok utca I. sz.

Z O

Munkáshakancsok 

tehénbörből gépszijtalppal 
kaphatók:

özv. Quitt Miksádénál
Léva, Stmor-utca 3. szám.

Jótállás a biztos eredményért.

Törvé
nyesen 
védve.

Reitter Oszkár
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ne töprengjen .
azon, hol vásárolhat be legelő

nyösebben!

Legjobb bevásárlási forrás:

Kern Testvérek 
fűszer . csemege és vasnagykereskedése 

Alapittatott 1881 L ÉVA Telefon 14.

I
nagybéoskerekl nv. fökanitanv és 

•ajbaromfl tenyésztőn élt nagy szerű
találmánya a

P A T K A N I NJ 
f.tkí.ryirtó-ner, (nem m^reg) mely 

’oberre éa hátiállatokra nem ártalmas és 
fölii'niu1 minden mis i tótéért.
1 doboz ára 3 korona

■•ly elegendő körülbelül 60 patkány kiir- 
••thoa. Mmdan dobonhoa haaanilati utafitéa 

mellékelve. Itmvrtö prospektus*,  mely- 
b,n Ifi van írva, hegy kü önféle nagyságú 
5(*daaigb«n  bény adag basvválaodó, kérésre 
"*»•»  küld a PATKANIN gyér egye- 

•láruaitóia, * Torontáli Avrérbank 
Wskvény társaság, M agybeesket éken.

fűszer és csemegeáruk. Vasáruk, 
elési és háztartási cikkek. Vasmozsár, 

s habüstök. Építési anyagok gazda
sági es műszaki cikkek.

A lévai tisztviselő egjesülel1' tagjainak árengedmény! 
ihleti elvünk: Tisztességes kiszolgálással 
L becsületes hírnevet es

megelégedett vevőket szerezni!

Mindennemű 
konyhaí'elszer 
ónozott mosó és
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Az ötödik magyar hadikölcsön
elhúzódó háború 

követelményeket 
államhatalommal

A hosszan 
nagy pénzügyi 
támasztván az 
-.zeniben, a hadi szükségletek zavar
talan ellátása céljából uj hadiköl- 
o>’. n kibocsátása vált szükségessé. A 
hadviselés költségeinek fedezésére a 
pénzügvminister ezúttal — épp úgy. 
mint az tiőzó hadikölcsönok kibo
csátása alkalmával — ó kai kama
tozó járadékkölcsön-kötvényeket és 
ezenkívül új tvpus gy. nant — 5'.

tői sztéses köl
csönkötvén veket bocsát nyilvános 
aláírásra. A pénzügyminiszter tehát 
ez alkalommal is közvetlenül fordul 
a közönséghez.

a’ az 1916. évi november 23-tól decem
ber 5-ig bezárólag történő aláírás esetén > 
koronában

az 1916 évi december o-iket kővető 
.dőbeu 1916 évi december 22-ig bezárólag 
történő aiairás eseten : 96 korona 25 fillérben;

2. ha pedig az alabb ismertetendő ked- 
vezmenves fizetési módozat vet-tik igénybe 
az alairasi idő egesz tartama alatt va tozat 
ia il 96 korona 75 fillérben.

Az alá rás tartama és az aláírási helyek.
Az aiairás időtartama 1910. november 

23-toi december 22-ig bezaroiag terjed. Alá
írási helyekül lógnak szerepelni az összes 
aliami pénztárak es adóhivatalok, a postata- 
kare.penztar és annak közvetítő helyeiül 
szóig;,.'? összes postahivatalok, valamint az 
összes számottevő haza: pénzintézetek.

A címletek nagysága.
A kibocsátásra kerülő és 6’ orkal kama

tozó járadekkoicsön Kötvényéi 50. 1< 0, l'.OO.
■ . . ■ ■ i..-. u ■

ses kölcsön kötvényéi pedig 2000,öölX>,10,000 
koronás címletekben fognak kial-

Részletfizetési kedvezmény.
A?, esetben, ha a 6 - s jaradekköl-

e, i:ire aiairt összeg 1 0 koronái meg nem 
h óud, az aiairás aikalmaval az aláirt összeg 
egesz’ ellenerteKe befizetendő. A 6 os jura 

re t ’ite:." és 100 K «t meghaladó, 
az 51 2" <, os töriesztéaes kölcsönre 

-,-szköZ‘jlt aláírásoknál azonban a uefizetés 
részleieKben is teljesíthető. Ez esetben az 
a.uiras alkalmával az aiairt összeg Ív'' n-a 
biztosítékképpen leteendő és pedig kész
pénzben vagy megfelelő értékpapírokban A 
részletek pedig a következőképp fizetendők :

A jegyzett összeg ellenértékének 
legkésőbb 1917. január 5-ig ;

a jegyzett összeg eilenertekének 
legésóbb 1917. január Ifiig;

a jegyzett összeg eilenertekének 
legkésőbb 1917. január 27 ig;

a jegyzett összeg eilenertekenek 
■ gkésöbb 191‘. 'ebruar 7-ig.

Az utoiso befizetés alkalmával az alá
írási hely a letett biztosítékot elszámolja, 
illetőleg visszaadja.

Különleges kedvezmények az ötödik 
hadikölcsönnél.

A most kibocsátásra kerülő »; 
járadékkötvények felhasználhatók leszn.» az 
1916 évi XXIX. t.-c. alapján kivetendő 
hadi nyereségadó fizetésére.

Az alairó fél pedig, aki az . ,.0J 
állami törlesztését kölcsönből legaiabb 
millió korona névértékű kötvényt jegyez es 
a jegyzett kötvényeket az aláiras alkalmá
val miire szóló kötvényre Íratja össze, az 
ekként összeirt, névre szoló kötvényre nezve, 
ameiy 1921. április 1 ig es azontú - a 
vissz"íizetesig ’sszeirra tartandó. ,t
ir„fot nyeri, hogy az igy jegyzett kötvények 
ben Kifejezett követelés az 1921. évben eg 
kesöbo azonban április J-én, minden 1UC K 
névértek után 95 A' val leendő visszafize
tésre 1922. évi április 1-ig fel nem mondott 
kötvényeknek közforgalmú kötvényekre leendő 
feloldása iránt hivatalból fognak intézkedni.

25° 0-a

25° ,,-a
•)", ' -M -•-> oa

es 50,(XX 
üttatni.

Az 5 2 o-os állami töriesztesfs köl
csön visszafizetése.

Az aláírási ár.
6 „-Kai Kamatozó JdradéAUMcaön- 

esátási líra — épp úgy, mint a 
jaradeKkö.csönoKe — tulaj- 

97 K. 13 t.-rei van számítva,

I. A 
kötvény ki o 
korábbi 6“ o-os 
.Ionképpen 
arra való tekintettel azonban, hogy a jóra- 
dekkötvéoy Kamatozása a kölcsön jegyzését 
és beiizeteset megelőzőleg mar f. évi novem
ber 1-en veszi kezdetét, a megtérítendő fo- 
lyö Kamatos hoz; . a jándékUHca&n-
kötvény aláírási ára nnuden 100 korona név 
értékért a Következő összegekben vau meg
állapítva :

1. arra az esetre, ha az aláíráskor az 
aláirt összeg >.y -c ellenértéke befizetettik :

aj az 1916 évi november 23-tol decein 
. ei 5-ig bezárólag történő aiairas eseten 9< K. 
70 f.-ben,

b) az 1916, évi december 5-ét követő 
időben 1916. évi deczember 22-éig bezárólag 
történő aiairas eseten : 9b koronában ;

2. ha pedig az aiabb ismertetendő ked
vezményes (részietekben tertenöj lizetesi mó
dozat vetetik igénybe, az aláírási hatandó 
egesz tartamara szoioiag 9b K. Ó0 I-ben.

11 Az 5 es 1 s" ,,-Kal Kamatozó töriesz- 
teses kölcsonkolveuy kiboesááti áa tulaj
donképpen 95 korona ; arra vaio tekintettel 
azonban, hogy e kolcaönkötvenyek Kamato
zása a kölcsön jegyzését es beiizeteset mege
lőzőleg mar t. évi október 1-en kezdetét 
veszi, a kincstárnak megtérítendő folyó ka 
matok hozzáadásával a törlési éses kölcsön- 
kötvenyek aláírási ára minden lCh-> korona 
névértékért a következő összegekben van 
megállapítva.

1. arra az esetre, ha az aláíráskor az 
aláirt összeg egesz ellenéi teke befizettetik:

Az 
o

egyenlő
A

19:
ö*  S%-OS törlesztéses kölcsön az 

évtől kezdve húsz megközelítőleg 
ev. reszlethen fog visszafizettetni, 
toriesztes számcsoportonként val ■ 

sorsolás útján történik es a kisorsolt kötvé
nyek minden 100 K neveitek után 105 K-vai 
váltatnak be. A sorsolás minden év junius 
havaban tartatik meg. a kisorsolt kötvények 
a sorsolást követő eiso széivényesedekességi 
napon varnak esedékessé; Az első sorsolás 
19.2. ev junius havaién tog megtartatni 
es a kisoroit Kötvények 1922. évi október 
1 en kerülnek beváltásra. A visszafizetésre 
esedékessé
a

van kötvények kamatozású 
tökeestdekesseg napjaval megszűnik.

Betétek felhasznalása.

a

A Leteti üz eltel foglalkozó intézeteknél 
más iiy cégeknél 1914. évi augusztus hó 

elhelyezett, egyeb-
s
1. előtt beteli könyvre 
ként a moratórium feloldó rendeletben tog- 
iait korlátozások ala eső beletek a kibocsá
tásra kcruiö kölcsönökre történő betizete- 
sek céljaira — onerthetöleg a kikötött iel- 
mondasi lüok epsegb- n tartasa mellett — 
teijes összegükben igénybe vehetők.

Kiveted e tekintetben csupán a román 
betörés aital érintett területen székelő pénz
intézeteknél elhelyezett beletek alkotnak, 
ameiyek a kolcsöujegyzés céljaira csak 
bizonyos rendeietileg megszabott korlatok 
közt vehetők igénybe.

Azok, akik a betizetésekre pénzintézeti 
betétjüket kívánjuk igénybe venni, unnál az 
intézetnél, vagy cégnél, illetve annak az 
intézetnek vagy cegnek közvetítésével tar
toznak jegyezni, amelynél a belet el van 
helyezve

a

Kölcsönnyújtás kedvezményes kamatláb 
mellett a kibocsátandó kötvényekre a 

köl csönjegyzés céljaira
A kibocsátandó kötvényekre az Osztrák- 

Magyar Bank és a m kir Hadikölcsön] enz- 
tar a kötvényeknek kezizálogui lekötése 
(lombardirozása) melletra névérték éö l 
a mindenkori hivatalos váltólestámitol ’>si 
kamatlábon, tehat jelenleg 5%-os kamat 
mellett, nyújtanak kölcsönt. Ezek a kedvez 
mények 1917. évi december 31-ig maradnak 
érvényben. Az ötödik hadikölcsönnél egyéb
ként is mindazok a kedvezmények biztosítva 
vannak, ameiyek a negyedik hadikölcsönnél 
az aiairókat megillették.

Azó1 j ó-őstörlesztésesköles nnéllegaóibb 
egy millió korona névértéknek névre szoió 
kötvényre leendő összeírás mellett estközöl- 
hetö jegyzese azonban lombardkölcsön 'el
vételével önérthetöleg nem bonyolítható le 
s az ilyen névre szóló kötvény lombardira- 
zás tárgyat nem képezheti.

*• •
Az ötödik hadikölcsön előnyös 

teltételei, a pénzpiac kedvező hely
zete, a háborút a végső döntés leié 
érlelő győzelmeink és annak vilá
gos felismerése, hogy a létünkért 
folytatott nagy küzdelem diadalmas 
befejezésére szükséges kölcsön jegy
zésében való minél nagyobb rész
vétellel magánérdekeink mellett a 
közérdeket is hathatósan szolgálhat
juk : biztosítékai annak, hogy az 
ötödik hadikölcsön jegyzésének 
érdeményében előreláthatólag még 
impozánsabban tog megnyilvánulni 
az ország lelkes önbizalma és nagy 
tehet bírásáról ismételten fényes 
bizonyságot tevő közgazdasági ereje 
mint az előző hadikölcsönöknél.

a „Tungsramlámpa“ 
gazdaságos, mert hosszú élettartamú 

a minőségért a gyár szavatol 
Kérje mindenütt a rTungsrani“ védjegy
gyei ellátott lámpát. Gyártja az Egyesült 
Izzólámpa és Villamossági Részvénytársa

ság Újpest 4. Hazai gyártmány 1!

Eladó vendéglő.
A nagysallói nagyvendéglö családi 
körülmények és a tulajdonos hadba- 
vonulása miatt előnyős feltételek mel
lett eladó és azonnal átvehető 

Esetleg bérbe adó.
Bővebb értesítést ad Dr. Kersek Já
nos ügyvéd Lévan és a tulajdonos 

N’agysallóban.
Nyomatott Nyitrai é« Társa r. t. gyorssajtoján Láván.
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