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A nők választójogának 
kérdéséhez.

Mo«t, hogy az orosz forradalom 
á Vilmos császár húsvéti rendelste 
megint exponáltat! előtérbe állította az 
állandóan íelszinen levő választójogi 
kérdést, kétségkívül helyén való, hogy 
1 magyar nők is újból felemelték sza
vukat választójogi követelésüket han
goztatva.

Bédy-Schvimmer Róza*  a női jo
gok kitűnő előharcosának nagyérdekü 
előadása vezette be az újabb, tetterős 
mozgalmat.

A magara részéről teljesen maga
mévá teszem a magyar nők e jogsze
rű és természetes követelését, a mely 
a mai kor szükségszerű jelensége s 
csekély erőmet a legnagyobb örömmel 
ajánlom lel ezen kiválóan nemes czél 
izolgálatára.

Kétségtelen, hogy a magyar nők 
1 világháború keserves és immár hosz- 
izura nyúló idejében a nélkülözések 
él sanyarueágok egész sora között 
minden téren sokat dolgoztak, nagy 
tipaiztalatot szereztek, az élet vitelé
ben különös gyakorlatot sajátítottak el 
éi szép eredményeket értek eb Egyes 
magasabb társadalmi osztályok eddig 
dologtaian eleméből a társadalom hasz
nos tagjaivá változtak át. Régi szere
püket, mely a lélektelen tetszelgésben, 
túlhajtott öltözködésben és piperezés- 
lien merült ki, komoly, gondolkodó 
munkássággal cserélték fel, s igy küz
dő harcosai lettek a súlyos terhűktől 
görnyedő arczvoual mögötti Magyar
országnak.

A hadbavonult proletár felesége, 
* katona-polgár asszonya, a gentry 
Urhölgy és a mágnásnő egyaránt meg
tette a haza iránti kötelességét. Az 
‘oysság és bitvesség kettős magasztos 
Islsdatának hü betöltése mellett állati 
do, válivetett szorgalmas köztevékeny- 
•égben találjuk Magyarország minden 
tindtt női társaságát. Mindegyik tár- 
•idalmi osztály női a maguk módján 
‘gyként hozzájárultak ahhoz, hogy a 
létünkért folytatott, reánk kényszeritett, 
tettenetes küzdelemben helyünket be- 
t'ülsltel megállhassuk.

Betegápolás, rokkantgyámolitás, a 
,z*oisritánuB  cselekedetek egész soro
ztának önzetlen és lankadást nem 
üthető teljesítésében buzgólkodva elől- 
J rt»k főrangú hölgyeink, polgárasazo- 
“yeink egyaránt, E dicső munkálko- 
*• izorgos végzése mellett az otthon 

’ tálának egyre nyomasztóbb gondja 
“’hlyként nehezedett a szegényebb 

sorsunk asszonyaira. Az intelligens 
magyar nő ezzel a háborús működésé
vel kétségkívül csak uj érdemet szer 
zett arra, hogy a háború után végre 
ő is beleszólhasson voksával az ország 
sorsának intézésébe.

A véres háborúban természetsze
rűleg nagy számban pusztul el a fér- 1 
filakosság, még pedig tanultsági fokra ' 
és társadalmi állásra tekintet nélkül. 
Az ekként támadt fájdalmas hiány bi 
zony érezhetővé válik majdan a leg
közelebbi általános választásoknál és 
hosszú időbe kerül majd, mig az uj 
nemzedék a szenvedett veszteséget 
ke lő módon kiegyenlítheti. Ezen szem
pontból is nem jogosult-e azon törek
vés, a mely ezt az alig pótolható sza- 
vaze-elemet legalább némileg helyet
tesíteni kívánja az arra mindenképen 
érdemes női elem bevonásával ?

Az elesett hős özvegyeitől vájjon ki 
tagadhatná meg a hősöket jogszerint 
megillető választójogot'? A birtokát 
önállóan kezelő nőnek vájjon elvitat
ható-e a választói joga ? A magasabb 
iskolai képesítést szerzett, önmagát 
tisztességes keresetéből fentartó, müveit 
nőt vájjon nem illeti-e meg méltányo
san a szavazati jog ? És az anyákat, 
a kikre a jövőuk most százszorosán 
reá van bizva : vájjon ki lebet-e rekesz- 
teni az ország életének intézését jelentő 
választói jog élvezői közül ?

Elvileg magam is minden magyar 
nőre kiterjesztendő, áitalános választói 
jognak vagyok a híve. Ám különleges 
helyzetünk éa kulturális fejlettségünk
nek még nem eléggé általános volta 
arra kényszerítenek, hogy egyelőre 
megelégedjem a fokozatos fejlődéssel. 
Egyelőre ki kell emelnünk a tanult 
nőt s őt kell haladék nélkül felru
háznunk emberi jogával Megadandó- 
nak vélem a választói jogot, — még 
pedig a legközelebbi reform megvaló
sításánál, - minden nagykorúságát 
elért, magát tisztességes keresetéből 
fentartani képes, bizonyos iskolai kép
zettséget szerzett, müveit magyar Ilo
néit. Az iskolai képzetség tekintetében 
elmennék a legszélsőbb határig (a pol
gári leányiskola négy osztálya stb.) 
Egyelőre tehát az egyetemet végzett 
doktornők, a kereskedelmi érettségivel 
rendelkező tisztviselőnők es a ielsóbb 
leányiskolát járt nők esnének ebbe 
a kategóriába.

Kiterjeszteni kívánnám továbbá a 
választói jogot természetszerűleg szin
tét. bizonyos alacsonyabb műveltség, 
kautólafelállitásávul a háborúban ele
sett hősök özvegyeire, továbbá az «■ 
nyákra is, ezzel az anyaság nagyszerű 
hivatását kívánván külön te jutalmazni.

I

i

Mindez természetesen még nem 
általános választói jog volna, caak ha
laszthatatlan okszerű kiterjesztés, mely 
éppen úgy kívánatos, mint a férli 
elemnél.

Angliában már az alsóház kikül
dött bizottsága második olvasásban 
egyértelmüleg megszavazta a nők vá
lasztójogáról szóló törvényjavaslatot, 
amely ott általános választói jogot je
lent. Amit az erőszakos „suffragettek“ 
nem tudtak elérni a békés időkben 
elvetendő és helytelen viselkedésükkel, 
gyakran nyers és brutális fellépésük
kel, ime szinte önmagától megvalósult 
a háború véres kataklizmájában.

Es lám az orosz forradalom egyik 
első gyümölcse ugyancsak a nők vá
lasztójogának behozatala volt. így fog 
ez történni Németországban is, a hol 
a , Erauenrechtler“-ek szorgalma szin
tén erőrekapott a háború alatt. A nő
ket elnyomni ma már végzetes bűn 
volna a haladásában úgy is évszázadra 
visszsvet.lt emberiség ellen.

A rettenetes világháború borzal
mas tragédiájának szomorú szemléleté
nél önkéntelen is az a gondolatunk 
támad, hogy mily áldás lett volna, ha 
a háború kitörésekor már a nők Eu
rópa szerte szavazhattak volna A 
háború és béke íeletti döntésnél bi
zonyára uem ment volna oly egysze
rűen keresztül a millió és millió élet 
feláldozását egykedvűen kimondó, há
borúra szóló parlamenti határozat,

Egyben komoly hiteimül szolgál
hat a jövőre is.

Vegyük be a választójog sánczaiba 
a nőket, a gyöngéd, a finom lelkű nőket, 
a kik éberen fognak őrködni majdan 
az örök világbéke állandó fenmaradásán.

Dr. Vlasioh Tibor báró.

A gyermekmentéi.

A mai nagy idők fokozott ás éber fi
gyelmű nrlo'.M kívánnak azoktól, akik a 
gvermeknoveléseel, gyermekmentóssel ioglal- 
koznsk. A háború egyre pusztítja, apasztja 
aa emberi.ág ezreit; a tartalékról va'ó gon
doskodás elsőrendű társadalmi munka. Aion- 
ban, amint azt a statisztikai adatok világo- 
aan bizonyít ják, ez a tartalék Bókkal nagyobb 
veszedelmeknek van kitéve most, mint a bé
kás időben. Kisebb a tzületési szám, mint a 
halálozási. Nem tudjuk kitölteni a háború 
iilőtle hézagokat. Második nagy veszedelem, 
ame'y a gyermekre háramlik : a Billióé vesze
delme.

A legújabb adatok sserint csak Buda- 
pps en találunk tisenkéteaer züllött gyerme
ket. Hol vannak m lg a vidék züllött gyer
mekei I

visszsvet.lt


2
s A. Ít ö

Ig»i, hogy » fövAros e tekintetben min
dig elöljAr, eionben * vidéken aincienek 

különb Állapotok.
Itt ia terjed a kór, a nyavalya, amely 

hovatovább több- és .több Áldozatot követe'. 
A aülléa neme a iegkülönböaöbb jellegek
ben nyilatkoaik. A gyermekek csavarognak, 
tétlenkednek, lopnak, csalnak, fajtalankod- 

nak stb.
A kétei helyek, korcsmád tele vannak 

a züllött gyermekekkel.
Kieaielnek mindenféle gonosstettet, sőt 

még a gyilkosságtól sem riadnak vissza. 
Nincs szivük, nem ismernek szereteted kö
nyörülhet. Nemrég Budapesten egy kilenc 
éves fiú egy hat éves fiút belelökött a Du
nába, aki a Dunaparton játszadozott. A fiú 
odaveszett. Számtalan ehhez hasonló esetet 
olvasunk a lapokbíh. S hányat nem olvasunk, 
amikről csak a rendőrség tud ? 1 Várbatjuk-e 
ezektől társadalmunk egészséges fejlesztését ? 
ott, ahol ily bomlasztó, rothasztó elemek, té
nyezők vannak, a nemes hajtások is elpusz
tulnak.

A háború utáni idő sokat, igen sokat 
kíván tőlünk. Mindenkit be kell állítanunk 
a becsületes munka körébe. El ke’l oszlatnunk 
a züllés surlódó, akadékoskodó energiáit. 
Mert jegyezzük meg, hogy minden erő bont
hat, vagy fejleszthet, aszerint, hogy mily 
irányban, minőségben van kiművelve. Mi 
okozza a züllés terjedését ?

Dante poklának ötödik fejezete foglal
kozik as „anima malnata“-val, vagyis a rész
iéül született lélekkel. Minden társadalomban 
vannak a rosszul született lelkek, ide tar
toznak természetesen a züllés csiráját hor
dozó lelkek is. A rossz, vagy a jó hajlam a 
velesaületés eredménye. Etek csak az alkal
mas talajra várnak, hogy tovább fertőzzenek, 
vagy fejlődjenek.

A háborús idő eléggé kedvez a sül és 
terjesztésének éz terjedésének. A gyermekek 
több szabadságot élveznek; meglazult a fe
gyelem a szülői házban. A családfő a hábo
rúban van, vagy elesett, fogságba került. Az 
anyára háramlott. a család ftatar tás és a gyer
meknevelés feladata. De mindkettőt nem bírja 
elvégezni. A gyermeknevelés háttérbe szo
rul. As iskola nem tudja a mulasztásokat 
pótolni, nem tudja a gyermeket folyton fi
gyelemmel kisérni, ellenőrizni. A gyermek 
szabad idejében bekerül az „auima ma nata“ 
bűvös körébe. Es a környezet csakhamar 
megfertőzi a jó gyermek lelkét is, de külö
nösen azét, aki amúgy is as erre való haj
lamosságot örökölte. Baj, hogy as isko ák 
túlzsúfoltak*  nem lehet a gyermek lelkét ele
mezni, a bajt felismerni. A tanítók száma is 
csökkent. Sok helyütt a nőtanitók helyette
sítik a férfi-tanítókat. A tanítónő nem tudja 
azt a fegyelmet biztosítani as iskolában, me
lyet a fiuk nevelése követel. Ezek az okok 
mindmegannyian a züllés terjesztői.

Mi tehát itt a teendő ?
Első teendőnk a baj megelőzése, a máso

dik teendő a baj orvoslására irányul. Adjunk 
munkát a gyermeknek, a munka a legjobb 
óvósser. A budapesti iskolák a tavaszi, nyári 
és as őszi hónapokban kertgaídasággal fog- 
lalkoztak. A gyermokek rrggiltő-estig dol
goztak a telepen. Es a munka a mindennapi 
keresethez juttatta a gyermekeket; növelte 
as élelmi cikkeket s megóvta a gyermeke
ket a süllés különböző nemétől, fajától. Igen 
aok munkaterületet találunk, ahol a gyermek 
ereje, munkaképessége érvényesülhet éa ér- 
tékeaülhet. Fő, hogy foglalkoztassuk a gyer
meket. A léha élet minden rosszra készteti 
öt. A falusi gyermeknek elég munkája aktd 

. hAz körül A. . mezőn- MAakép All . do
log . városi gyermeknél. A vAros, o.alAd- 

nak nincsenek mttnkaterületei. Eí»rt mi • 
den vAros szerezzen munk.terülelek.t, i.ko- 
l.kerteket, . műnk, nélküli gyermekek esA- 
mára. Ide kell terelni minden tétlenkedő, 
csavargó, kolduló, züllött és züllésnek indult 

gyermeket.
Szobolovszky István.

Éjjel

Ab este Jókainak „Öreg ember nem 
vén ember" 0. regínyét olvastam. Elmúlt 
mArll óra, mire letettem a könyvet. Időn- 
kint kivülröl beha'latsiott a helyör »««v": 
PoBt’l*  Közben vegyítve egy-egy dörmo- 

géssel: „Mért nem szól ? Ki az?" (Ez az 
ember, — a félreértés elkerülése végett 
írom, nem engem őriz ilyen mérgesen, ha- 
nem jelenleg nAIawnél értékesebbet — a 
szénát.7 i u •

— Szegény öreg (t. i. Jókai) ■ Ez is 
rácáfolt regényére. Amit másosrA1 oly fé
nyesen beigazol, hogy öreg ember igenis 
vén ember, azt saját magára elfelejtette 
alkalmazni. ö- is utolérte a sekszpiri igaz
ság, hogy .könnyebb húsznak jó tanácsot 
adni, mint beállni huszonegyediknek és a jó 
tanácsot végrehajtani.*

Szóval boszankodtam. Lévén a boszan- 
kodás itt a harctéri é'etben egyedül megen
gedett élveze’e a halandó embernek.

Lehetett már éjfé', mire e'a’udtam. 
Újabb ssokásom, hogy este az ágyat a de- 
kuDg közapére tetetem Ig*r,  hogy olytD 
igy, mint a ravatal, d« nagyon praktiku?. 
N ncs az a tolvaj, aki titokban bejöhessen. 
Mert ha kinyitja az ajtót, rögtön olda ba 
vígja az ágyat s vele eDgeiu. A másik ha
szon mag az, hogy egér, menyét és hason
ló CSÍládok egész nyugodtan gyakorlatoz
hattak mellettem. Az én olyiupusi magas
latomat nem bírják megmászni. (Sohse gon
doltam volna, hogy Gzlicaiába keil jönnöm 
azért, hogy „biztos pozíciót® szerezzek ma
gamnak I)

Javában alszom. Kopognak.
— Ki az ?
— SaD'?á'8. Súlyos sebesültet hozunk.
— Rögtön, öregflm ! C«ak az ajtót ne 

nyissa ki, mert feldőlt.
Meggyújtom a gyufát. Három óra. Ki

húzom as asztal a'ói a bakte lámpást, meg
gyújtom. Két perc a'att készen vagyok. 
Ziebba teszem a síó.át és az utolsó kenetes 
■lelencét.

— Minő lövése van ?
— Fejiövés.
Kint ropog a tavaszi fagyban megke

ményedett sár. Köröskörül fehérlonek a 
nyírfák.

— Hol van ?
— Itt az utón, a hordágyon.
Odzórek. A lámpással bevilágítok az 

arcába. Fiata1, szőke gyerek. Fejő fehér 
kötésben. Lehajolok hozz ós kérdem:

— Magyar, szlovák, deutseb ?
Arcizmai rángatóznak a fájdalomtól s 

halkan nyögi:
— Magyar.
— Ne félj semmitő1, fiam ! Da nem 

tudjuk, hogy mi lesz veled, azért jó lesz, 
ha le'ki ügyeidet rendbe hozod.

— Igazi — sóhajtja lassan, minden 
jajszó nélkül.

As embereknek intek, hogy menjenek 
távolabb. Hat lépésnyire megáll a négy 
sebesült-szállító. A lámpásokat lábuk mellé 
rikják. A sapkát leveszik. A deszkával ki
rakott utón fel-fellobban a lámpások lüi- 
nyelve, mint az életnek imbolygó lángja.

Letérdelek a sebesült mellé az útra. 
Rámemeli szemét.

— Ciak röviden feleli, fiam : igen, nem 1 
Meggyóntattam. Aztán felállók. Mon

dom a fe'o'dozás fzzvait. felnézek az égre. 
Gyönyörű éjjel: tiszta ég fényes csillagok
kal. M^gciuklik a szavam, mert hirtelen 
eszembe jut, hogy önnek a szegénynek ez 
az utoleó csillagos éjszakája. Folytatom; 
„ego te absolvo. .

Majd kereaztalakban megjelööm 
szent kenettel a szemét, sápadt ajkát vérei 
kesét. . .

Következik az apostoli áldás. Arca nyu. 
godtabb. Szemében könnyek. S nézi ö ia a 
csillagos eget. Végig simítom bekötött fejét

— Bízzál fiam 1 A jó Isten veled |eB2'
— Jöhetnek I — szólok as emberek, 

nek. — Egyenesen az Anstslthoz 1
Fölveszi a négy ember vállra a hord- 

ágyat és Ú»y viszek az élőt, mint a kopor. 
sót. Keményen dong a derzka-üt a lépések 
alatt. Kisebbedik a lámpások lángja.

S én ott állok az utón egy darabig. 
Nézek útónok. Vájjon mit gondolhat a szt 
gény gyerek, amint hanyatt feknzik a hord- 
ágyon s felnéz az égre? K.re gondol? Az 
anyjára, a falujára, vagy az Iitenre, akibei 
készül ? Ez már haza talált 1 . . . Hideg 
fut rajtam végig. Most veszem észi e, hogy 
pzpuci van ciak a lábamon. Fölveszem a 
lámpát s ballagok odúm felé a nyírfa erdő- 
szélen. A hegy mögött kattog egy-egy gép- 
puska, a fényszólók hosszú ívben röpi»ik a 
rakétákat. Tompított morajjal hallik az ak- 
uák robbanása.

— Pos? I
Felemelem a lámpást. Bevilágítok ai 

őr arcába s szó cé’kíil megyek dekungombs.
Jókai könyv) ott fekszik az asztalon. 

De most nem zavar az a gondolat, hogy u 
öreg ember vén embe^-e ?

E'ójtom a lámpást. Bacsavarkózom a 
pokrócba, magamra terítem a katontkő- 
penyt s úgy érzem, hogy sírni tudnék . . . 
Min ? Tán azon a gyereken, aki üvegesedö 
szemmel nézi a csillagokat? Tán azokon, 
akiket eltemettem és el fogok még temetni? 
Vagy valamennyiünkön, akik az áldozatok 
szomotú esztendeiben születtünk f . . .

Itt igazán éjjel van.
Porubszky Géza.
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A hadifoglyok levelezése
A belügyminiszter igen fontos rendele

tét kü'dött a vármegye alispánjához. Több 
ízben tapasztalta, hogy a hatóságok a Ha
difoglyok Gyámoli’ó és Tudósító Hivat**  
lá'ól kapott értesítés*,  a me'y oroszországi 
magyar hadifogoly haáláról szó1, kímélete- 
nül tudatja a hozzátartozókkal. Gyakran 
megesik pedig, hogy egyes halálhírek neai 
bizonyulnak va'óknak s ilyen ké‘es esetek*  
ben a szegény anyák és hitvesek leutalnak 
Budapestre és ott próbálnak tudakozódni. 
Szigorú kötelességévé teszi tehát a hatóik- 
goknak, hogy ha ilyen halá'hirt kapnak, 
e öbb győződjenek meg, vajjoa csakugyan 
azonos-e a halottnak jelentett fogoly a 
ga községéből hadbavonult katon val a ba 
erről meggyőződtek, kíméletesei tudassák a 
gyásihírt a hozzátartozókkal. Ha ellenben 
nem bizonyos a személyazonosság, u<;y a je
lentést küldjék vissza a Hadifogoly Hin
táinak.

Egyben kössék lolkére az érdekeltsk- 
nek, hogy ilyen esetben ne utazga««án*̂  
Budapestre, mert a Hivatal úgy sem lúd 
többet a foglyok sorsáról, mint a mennyit 
írásban elküldött.

Rátér ezután a rendeletben a belügy
miniszter a hadifoglyok levelezésére. Meg- 
állapit ja, hogy az oroszok magyar <ensurá- 
jának hiányossága és as orotz hadügyi kor
mányzat kevés lelkiismeretessége folytán » 
pétervári cenzúrán minden képzeleletet fo- 
lülmu'ó mennyiségbeu gyűltek össze 
gény hadifoglyainkhoz írott levelek, a 
lyek előreláthatólag sohasem kerülnek ■ J 
feldolgozás alá, hanem meg fogják őke 
semmisiten'. Ezért van as, hogy • hadifog*  
lyok hónapokon keresztül hiába írják 
a leveleket. Ezen a bajon csak úgy 
segíteni, ha mindenki kéthetenként cs*  
egy levelező lapot ir a hadifogságba, M*  1 
röviden a legszükségesebb közlendők » 
mert így nem fog annyi levél as orosz cen 
zurán összegyűlni és könnyebb le* 1 • 
besités.

Adakozzunk a Vörö«ker«»»‘ 

Egyletnek.
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Különfélék.
városi kö«gyfiléB. Léva vA-os 

^.löteai'i1010 ‘P"1'*  b6 30'4“ rendlci- 
k*f ’ kil„.őlé.t tartott, amelyen napirend 

tárA»i4ír‘került • va9‘,t; ren,i- 
latiunkban sürgetett módon való meg- 

”k *.  tásának kérdése. A köagyülÓB elha- 
hoev M erre vonatkoaó kérvényt 

‘‘'“'küldöttség Vigye fel a. illetékes he'yre.

* Álé. sürgős elöterjeB.tést tesa az a''»- 
‘í S. hogy » fejkvótát. rendeletileg álla 
f‘“k ’ , L hogy a kukoricaliaatet, amely 
Ü .Íróinkban 15-50%, Livin pedig »*

, 5(io/„ — széllitsa le ennek telé- 
á's.akosBtüyokna'c hat évre szóló meg- 

niamliss Útin az eaVüdtképee egyének iisszs- 
‘.,L| ifi, liláin Odón, főjegyző ói Bartot 
ítu biz ttak meg. D-. Mtdfectky Kéroly 
4,o,i tissti orvosnak 200 korona havi gyó- 

Litisi segély megs.avaaéskval a közgyűlés 
„iobb hirom hónapi szabadságot engedd ye 
,tt A Léván felállítandó sseezfö.de iigyé- 
L’stern Sándor tett jelentést olyan irány
ban hogy mivel a lévai központi saeszför- 
dénék oly módon való létesítése nem vihe
ti keresztül, hogy abboz a vármegye többi 
lírásai is tartozhassanak, — a szeszfőzde 
Lta. a lévai iárásra lerjedjen ki. A gyám- 
„tatárnak l»iö- évi zárszámadása tudómé- 
fal vélet-t'. Farkas Tivadar a kö•.igaaga'á- 
,i bizottságnak azon határozaté', ame’y eze
rjót meg'emmisitette városi tanácsnokká tör- 
tat megválasztását és Tokody Istvánt je- 
Kötette ki ezen állá.rs megválasztottnak, — 
aegfelebbeste a közigazgatási bírósághoz s 
ennek folytán a választás még nem nyert 
befejezést, — a közgyüké hős zabb vita 
utáu azt határozta, hogy addig, amíg a kör- 
igasgatási bíróság nem hozza meg ezen ügy
ben a dön'ést, _ Farkas T.vadart tekinti 
megválasztott tanácsnoknak és fizetését is 
kiutalja. A város annak idején oly értelmű 
adásvevési izerzödést kötött a Hazai V lls- 
■niaági Részvénytársasággá1, hogy azon eset
ben, ha a társaság csődbe jut, a vi'lasoe-te- 
lep és teljes (•Iszere'ése dij'alanul kerül a 
táró, tu'ajdonába. A nevezett társaság ellen 
tudvalevőleg ceöde'járáe van folyamatban ; 
elér' a közgyűlés — támaszkodva a szér
iádéinak említett pontjára — elhatározta, 
boey a letétben levő 136 ezer korona vé
telárat visizafizeti a pénzintézeteknek.

— A királyné Bkfiletéae napján 
liánét lesi az iskolákban. A kultusz- 
niniezter rendeletit bocsátott ki, hogy má
jul 9 én, Zita királyné születése napján, 
is önzés elemi és középfokú iskolákban a 
tinitás szüneteljen. Esen a napon az összes 
bitfelekezetek templomaiban ünnepélyes is- 
tentiistelet lesz, amelyen az ifjúság tanárai 
resstéiével vess részt.

— Gyászhir. Mély megil’etödéssel 
közöljük a leverő hirt, hogy bercelli Bar- 
«Hy Miklós, a lévai járásnak föszolgabirája 
él tart, főhadnagy, életének 48., boldog 
hásaiságáuak 8. évében, f. hó 3. án, d, u. 
lél 1 órakor elhunyt, A bo’dogultbau a nagy 
fájdalomtól sújtott neje: kishindi Vincié 
Tinike és két kedves gyermeke : Pistike és 
•Hiti a forrón aieretett legjobb családapát, 
Baravármegye éa a lévai járás buzgó, párat
lan szorgalmú tisztviselőjét vesztette el, aki- 
nak halálát rokonai, barátai éa ismerősei is 
öuiotén fájlalják. Hült tetemeit nagy rész- 
’ét mellett tegnap d. u. 5 órakor a róm. 
katb. temetőben katonai pompával helyez
ték nyugalomra. A bánatos család mély 
kyáizában mi is igaz részvéttel osztozunk. A 
fájdalomtól megtört c eladón kívül, a lévai 
járás tisztikara is adott ki gyászjelentést. 
Aidáé és béke porai felett I

- Nem leinek vlznjrAk A kul- 
luaiminisster tudvalevőleg elrendelte, hogy 
°hsn kösépisko'ákban, hol a tanév minden 
■•gasakitás nélkül folyt le, a folyó tanév- 
b#n ae előadások május 26 án befejestesse- 
Wh. Eion iskolákban a tanév végén as ős- 
fági Vizsgákat som fogiák megtartani, hanem
* kösépiikolaí tanulók még május 26-áo 
'•kólába mennek, de 27-én már mindegyik
•■smehet, mert vizsgák nélkül befejeztet

ek as előadások és a folyó tanév véget ér. 
A rendelet értelmében a lévai középiskolák 
" • Mpon zárják b« at iskolai évit.

— Halálozás. Egy jólelkü és kedves 
úrasszonyt ragadott ki . halál rideg keze 
forrón szeretett övéi lrö-ü'. Ösv. Braunmül- 
ler bindorné, Lakner Etelka 74 éve. korá
ban, rövid szeuvedés utáu május hó 5-én, 
reggel csendesen jobblétra szeudorült. Hs- 
lála igen széles körben keltett mély és ő- 
szinte fájdalmat. A boldogultban J/ediwczty 
Sándor gyógyszerész anyósát gyászolja. 
Fö'di maradványait o hó 7 én, délután 5 
órakor a gyászházból (Kossu<b Lajos- tér, 
Medvecsky-ház) a lévai ág. hitv. uv.ng’ 
sirte-tbe fogják örök nyugat tara helyezni. 
— A'do'.t legyen emléke I

— Le'kéBzválaBztás. A mohii rét. 
gyülekezet e hó 1-én tarlotif meg pípvá- 
laez'ó közgyűlésé', sme'yen a gyühkezet- 
nek va'asztó tagjai egyhangúlag a rokon*  
szenves és rendkívül szor^a'mas Boldizsár 
György lévai eezédlftlkész' választották 
meg lelkészükké, aki Lévára jövetele elő’t 
másfél évig a mohii gyü'ekezetnek általá
nosan tisztelt segédleikészo volt.

— Ifjúsági ünnepély. Az aranyoz- 
maróii állami iögmnázium f. évi május hó 
15-én, Aranyosmarótou, az erdéljj károsul
tak és a kirándu ási a(ap javéra, a Tündér 
mozgó helyiségében igen érdekei müioru 
ifjúsági ünnepé'yt, rendez. — Kezdete dél 
után 5 órakor. — Szbu. Vyje^y első öt 
sorban 3 kor., a többj sorokban 2 ko-, 
állóhely 1 kor. — Foltt<fize;éseket köszönet 
tel fog^d a fögimD. tanári kira és ifjúsága.

— Miniszteri köszönet. A va’lás- 
és közoktatásügyi miniszter a lévai temetke
zési társulatnak a Báthy Láaz'ó prelátus ka
nonok nevére a lévai iparostanonciskolai 
tanulók jivára ezer korona tökével tett 
alapítványáért köszöuotét nyilvánította.

— Kitüntetés. Korzab pisz ét a 12. 
honvéd gyalo ezred zászlósé', Koczab Fri
gyesnek. a lévai urada'om gényepusztai in
tézőjének fiát, — az ellenséggel szemben 
tanúsított bá'or magatartásáért a bronz- és 
kis ezüst vitézsági éremmel tüntették ki.

— A vasu'i vendéglőkben nem ad 
nak kenyeret. Az országos Közéie'mez^- 
íi ll vatal uj intézkedése alapján a vaiuti 
vendéglőkben az ételhez nem saabad kenye
ret adnh A rendelet indokolása szerint az 
utas valahol be van jelentve e látásra s így 
a kenyéradagját, ha útközben is kenyérhez 
jutna, kétszer kapná meg. Enné fogva ke
nyeret kenyérjegy ellenében is ti'os kiszol- 
gá'ta‘n'. Aki tehát útra indul, jól tesz', 
ha kenyeret is visz magával.

— A nikkel liuszfilléresek. A hi
vatalos lap ina egy heti számában megje
lent pénzügy ministeri rendelet szerint az 
állami pénztárak és hivatalok a husa’illéres 
uikkelérmeket fzetésaknéi és átváltáskép. 
pan további rendelkezé-ig ez-ntui is teljes 
névértékűén fogadják el. E« a rendelet má- 

I jus elsején lépett életbe.
__ Cukor a gyüuiölcsbefözéshez 

Az ország legtöbb városában mozgalom in- 
j dúlt meg aiiránt, hogy * nyári gyfimölcsbefő- 
! aéshez a lakosság bizonyos mennyiségű, a 
I közélelmezési adagon fsiü! kiutalandó cu- 
■ korhoz juseon. Ennek a méltányos kíván

ságnak i teljesítése elől az Országos Koz- 
é'elmezési Hivatal elnöke bizonyára nem fog 
elzárkózni és Léva város polgármestere is 
bi.ouyoí.n fog -Mot ‘‘l41"i..,r?! h°7 
ilyen “ célú ergedé'y. ts.kö.öljőn kt . vú- 
ros közönsége számára.

__ Csak korpáskenyér lesz. A In- 
vat.ioa lapban megjelent u j.bb rendel.t se
riül a közélelmezési hivatal meghagyta, hogy 
tekinteni a virh.tó fri.s Uk.rtt.Anyr....- 
kor már . korpára n.ncr olyan nagy »auk- 
„Ug .a éllatou oteté.énél és a kdünö Up- 
Lukli korúit emberi lóplilkozésra lehet 
fe |1,wniln.,P- » kenyérlÍBatböl nem fogaik 
törölni a korúit B ezutin csak korpis ke
nyerünk leaa. Így
éa rend.l.l'leg a Koe.pp benyérhe. amely 
m'K .indig jobb, mmt a kukoncakenyér.

_ A hadisegély és a mezei mim- 
ka A tav.SBi “Unka érdekében .a dleté- 
í h.tósigok elrendelték, hogy ni.nden 

‘hadbírón..! k.lonin.k fe'o.ége, a- 
i j- Aiwt kao éB testi eg munkáim alkal- 

h“ó,A»<)k -in

dennap legalább fél napig mezei munkát 
köteles végezni. Ha valaki indokolatlanul 
vonakodik munkát e'vállalni, akkor a hadi • 
segélyt részben vagy egészben elvonhatják 
tőle.

— Burgonya kiosztás. Iimét egy 
szállítmány burgonya érkezett a város ré
szére, annak nagy részét szombaton a pol
gármester kiosztatta a liszt-utalvánnyal biró 
lakosság közt 10, 20 és 30 kilós részletek
ben. Akiknek uincsen lisztutalványuk, mert 
saját maguk á'tal beszerzett és őrletett ga
bonából készült lisztből élnek, azok részére 
május 7-én hétfőn d. e. 9 —11 óra közben 
osztatik ki u megmaradt burgonya, amiről 
a po'girmester lapunk u ján érteaiti az 
érdekeiteket.

— Nyáron ueui lesz petróleum. 
A kereekedelmi miuszter legutóbb rendelet
ben értesítette a vidéki hatóságokat arról, 
hogy miufán a petróleumkészletet a jövő 
t *lre  is biztosítani kell, május 1-től kezdve 
augusztus 31-ig petróleumot előreláthatólag 
nem lehel beszerezni.

Jótékonyság.
Koczab Frigyemé úrasszony a kereszt

hegyi kápolna cMjaira 40 koronát adomá
nyozott.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1917. évi ápril hó 29-től. 1917. évi máj hó 6.-ig.

Születés.

Simonutti Virgilus Zsják Mária fiú 
l’reisich Győző l’ick Margit fiú 
Kovács András Demeter Julián, fiú

A sziliül neve
' a H A gyeinek
< E g neve

M - - -
Virgil Gy.

Név. nem k
Dezső

Halálozás.

Az elliuuyt neve Kora A halál oka

l’reisicb 4 perez Kora születés
Klacsniányi József 51 éves Tiitlóvész
ö/a Mracsnva lakabné i 2 éves Aggaszíl)
|o<lál Imre 18 hó Agyharty. gy.
Berczelly Miklós 48 éves Agyguta

2767—1917. szám.
Hirdetmény.

Láva város területén lakó esküdtszáki 
szolgálatra képesített férfiak 1918. évben 
érvénnyel bírandó alaplajstromának össseál- 
litás^r* megalakított összeíró bizot'ság közzé 
teszi, hogy Láva r. t. város területén és a 
hozzátartozó Lászlómüve, Génye és Szent- 
jános pusztákon lakó minden férfi, aki ma
gyar honos s. f. 1917. esztendőben legalább 
26-ik életévét betölti, a magyar nyelvet ér
ti, azon irni és olvasni tud, aki legalább 
20 korona egyenes állami adót köteles fi- 
setn*,  amennyiben pedig elöleges adómentes- 
aéget élvez, 20 korona egyenes állami adó
nak megfelelő értékű vagyonnal bir, vagy 
az adózásra való tekintet nélkül : köatisai- 
viselő, lelkész, a magyar tudományos aka
démia tagja^tudor, okleveles tanár, ügyvéd, 
mérnök, építész, hajóskapitány, gazdatisit, 
gyógyszerJsz, vegyész, erdész, bányász, ta
nító, sebész, állatorvos, továbbá as, aki a 
felsőbb művészeti, más felsőbb szakiskolát 
elvégezte, végül aki a középiskolai táró- 
vizsgát letette, az alaplajstromba való fel
vétel végett az össaeiró bizottság előtt Lé
va r. t. város tanácstermében (I. emelet 15 
ez.) a kitűzött következő határnapok bár
melyikén nevezetesen :

1917. évi május hó 18 án d. e. 9—11 
órakor, 1917- évi május hó 19-én d. e. 9— 
11 ór.kcr, 1917. évi mújus hó 21-éu <1. e. 
9—II ói'.t>or a.omélyeaen vagy iaegh.t.1- 
in.iolt últ.l is megjelenhetik.

Kelt Lévén, 1917. évi május hó 4.
Bódogh I>ajO(, 

polgármester.

Eladó zongora.
Használt szárnyzongora jutányos 

áron eladó, özv. Baksay Péterné Al- 
sózsadány p. Göletnek Hars vin.

sseezf%25c3%25b6.de
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Kiadó lakás.
Emeleti lakás. 3 utcza és 1 udvari 
szoba, bérbeadó. Bővebbet Bole 
man gyógyszertárban. Léván.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz.
Kis ftveg 1 K 30 f. dupla ftveg 2 K. 20 f.

Ezt éxj-ö.3c zxaixid.exx-ü.ttI
A bo> nem kapható, oda postán l'J kis v.-gy 6 “agy 
üvegei tizenhárom koronáért küld ingyen ládában a 
készítő

KATRENYAK JÁNOS 
gyógyszerész ZSAHNOCZA.

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut
cák sarkán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó l.-töl bérbeadó. Bővebb felvilá
gosítás a lévai uradalmi irodában 
— — nyerhető. — —

Iskola vagy iroda szol
gának ajánlkozik. Cint a 

kiadóhivatalba.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

Pezsgödugót
használtat, de nem töröttel, 40 
fillérért veszünk darabonként. 
Küldhető előzetes tudakozódás 
nélkül utánvéttel.

Uj palack-dugókat
minták előzetes beküldése mel
lett a legmagasabb árban ve
szünk

Frommer Testvérek
Budapest, Teréz körút 23.

I

1

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE

MMTUATOII ifcfeS. LÉVÁN. TELEFOW &

Legjobb fűszer- és csemegeáruk. Naponta friss felvágottak.
Fitt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k á v 6 k. „Glória*  pörkölt 

kávé különlegesség. Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.
Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vasáruk és konyhafelszerelési cikkek.

Vége a fcávfhiánjnak.
Keverjen egy pohár tejbe egy kávés
kanálnyi Fischer féle pótkávét és 
édesitse meg egy kocka cukorral 
Kitűnő izü, tápláló reggelihez jut 
és a cukorral is takarékoskodott A 
Fischer-léle Folyékony pótkávé 
kapható nagyban a : Ftscher-íéle 
Folyékony Pótkávé r. t. köz
ponti eladási irodájában. Buda 
pest. I. Átlós ut. 22 24 26-28 
»z. Telefon : 10— 22. Kicsinyben 
minden jobb füszerkereskedésben.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 
modern háztartási cikkex. Villamos főzőedények, forralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 
ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, a.ezőgazdasáei , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

Építési anyag ok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

Jótállás a biztos

Reitter

eredményért
Törvé
nyesen 
védve

Oszkár
uagybecskereki ny. föánpitany 

fnjbaromii tényé-ztönek nagyszerű 
találmánya a

„P A T K A N I N“
Patkányirtó-szer, (nem méreg) mely ! 

emberre és háziállatokra nem ártalmas és 
felülmúl minden más irtószert.
1 doboz ára 3 korona 

mely elegendő körülbelül 60 patkány kiir
tásához Minden dobozhoz használati utasítás 
van mellékelve. Ismertető prospektust, mely 
ben le van írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a PáTEANIH gyár egyedüli

és

elárusítója a Torontáli Agrárbank líész- 
vénylársaság, Nagybecskereken.

NAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Teleiül 33. L é V FI H. T.lslss .lés. ■■ 33.

É Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
, céljára épült házamban nagy választékú

| állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

: , Ganz-féle motorok minden nagysnghan Hopferr ás
Selmáit tz gözcséplő készletek, eredeti Meliohár-féle 
vetogépek, Bftcher-féle ekék és talajművelő esxközök 
valamint minden e szakba vágó gépek 6b gópréesek 

U - - Világhírű RAPID lánozoskutak.
a •*'  Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


