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IVéhánv szó a nők választó
jogáról.

IrtcUájLiXF. REVICZKY MARCI I.

i a fővárosi lapok már több ízben 
Lgvalták ízt az örvendetes eshe 

hooy már az általános 
(titkos vála-zlójoosal kapcsolatban 
a nők választójoga is a megvalósu- 

Us stádiumába lép. Es ha ez csak
ugyan meglesz, az évszázadokig oly 
igazságtalanul mellőzött női nem 
Slk azokat a jogokat kapja meg, 
amelyek őt, mint embert, teljes 
joggal megilletik.

Nagy tévedés azt hinni, hogy a 
nők politikai érettsége legkevésbbé 
is háttérbe szorítaná az anya és 
háziasszony fogalmát. Hiszen felem
líteni is szükségtelen, — mert látjuk 
eleget a mindennapi életben, 
hogy az a nő, aki fárasztó iskolai 
tanítás után, vagy erős gyári mun
kából hazatér, szabad idejében épp 
oly buzgalommal stoppolja meg 
gyermekei harisnyáit és oldja meg 
i háztartás mai nehéz problémait, 
mint az az asszony, aki meg van 
kiméivé a kenyérkeresés nehéz 
munkájától.

De ettől eltekintve nagy tévedés 
azt is hinni, hogy az „uj asszony" 
* .régi asszonyoknál" csak egy 
szemernyivel is nőietlenebb lesz. 
Mennél több lunkciót teljesít, mén 
nél több dologhoz ért, annál maga
sabb fejlettségű lény és intelligen
sebb Az intelligentiával jár pedig a 
Wki finomság, s az emberszeretet.

Hát nem jobb-e és nem ki- 
ránatosabb e már csak nemzetgaz
dasági szempontból is, hogy az 
utódok ilyen anyáktól származzanak? 
f..‘Y1”°Hern nő tehetsége rohamos 
fejlődésének semmi köze a férfias 
6 nö'es vonások felcseréléséhez; 
nem egyéb, mint mindkét nem kö- 

emberi vonásainak emelkedő 
eJódése a nőben, s ez mindenkép- 

csak jóhatásu lehet. Aki elfő- 
witlan szemmel néz maga körül, 

™ zárkózhatik el a folyamatban 
ü 'áltozás felismerésétől. A tár- 

h, ”" öntudat növekedése és in 
íon" .jlödése a modern életnek 

,Éln világos jelensége, mint ‘^clvzetének megváltozása.
De v keltíl Sz°rosan összetartozik. 
’n6hA?nt' !l,nilyen helyes és jogos 
Benő váhZClel’en manaPSi‘S végbe- 
•flen | °Z:iS| éppen annyira hely- 
lelhjnVU-n:! :i '"''Unt már bolygatni, 

yni és az eltűnt igazságtalan-

sagokta keserűséggel gondolni. A 
női nemnek, — eiedeti fölényének 
teljes tudatában, - mást nem kell 
éreznie, mint mély és jóleső büsz
keséget a lelett, hogy évezredeken 
át türelmesen tudott szenvedni és 
arra várni, hogy a férfiben lassan 
lassan kifejlődjék a teljes faji egyen
lőség tudata. Türelemmel győzte a 
válást és győzte a szenvedést. És 
éppen azért most már el kell jönni 
annak az időnek', hogy elnyerje ju
talmát.

Ahol ma elérhetetlen erények 
után törekszünk és kapaszkodunk, 
olt ezután természetesen és könnyen 
fejlődnek majd ezek a tulajdonságok. 
Ahol a fenmaradt kezdetleges erők 
hátráltató befolyása eddig meggá
tolta az emberi haladást, ott köny- 
nyen és gyorsan folytatja majd 
útját, ha a férfiak és nők egyenlő 
gazdasági viszonyok közt élnek.

Még csak annyit: 11a a faj anyja 
szabad, a születéssel nyert egyenlő 
jogoknak és a társadalmi evolúció 
nyugodt, csendes és barátságos erő
inek hatása jobb világot lóg terem
teni.

Ezt hiszem és vallom.

A liatlignndozas

A liéboi'U, mely iuiiuár CH.ktieiu teljes 
lióroui évig Űrt a alig nóhAny nép mulve 
negyedik óvóbe lép, uióg mindig a régi 
hoveaeóggel folyik a bár eok aló eaik a 
békéről, még aeuimi biztoaitékunk nincs 
aria nóavo, hogy aa a köaeli jövőbe*!  be 
ia követkoeik. Mágia minden téren megin
dult már a békéé idők munkaaaágának «!#. 
kéasitéae.

Eszel egy idejüleg mind |obban előtérbe lép 
a hadirokkantak éa hadiözvegyek éa árvák 
gyámolitáaáuak, aogitéaének kérdéae, szóval 
a hedigondo-záa.

A hadigoodozáa intézményének lontoa- 
Ságéval társadalmunk még nincs teljesen 
tisztában, még nem lueut át a köatudatba, 
hogy ennek népintézményuek kell lennie, 
melynek a társadalom miden rétegét át kell 

hatnia. t ... . . .
A hősökkel szemben, kik egészségüket, 

testi épségüket, sokamr életüket hagyták 
ott a híre mezején s elvégre nem mindig * 
az utóbbiak a legszerencsétlenebbek, e 
hősökkel, valamint a családjukkal szemben 
elévülhetetlen kBte'esaégeink vannak.

Nem akarjuk a hőst mithoszi dicsőik
ben látni csupán, de vissza .karjuk öt adni | 

eddigi munkakörének.
Sajnos, leesnek a háborúnak olyan rok , 

kantjai, kiket egés.ségügyi állapotuk -un- , 

kaképtelenné tesz, ,
„eg kell könnyíteni h“«

1 uaszerü nyugdijat kapjanak, mely nem en
gedi őket éhen halni, de jóllakni Bem, ne- 
künk — ha sserényen is — de gondtalan 
megélhetésüket bistuaitani kell.

8űkau lesznek közülük, kik az ipari 
vagy kereskedői pólyán voltak, ha megrok 
kanva i«, fo'ytatni tudják mesterségüket, 
(a evek tán a legszerencsésebbek) meg kell 
nekik a módot, a lehetőséget adni ; munká- 

| hoz ke*l  őket juttatni vagy önnállósítá- 
sokat előuioaditani. De vannak és lesanek 

' olyanok, kiket rokkantságuk majd arra kény- 
| szerit, hogy hivatást váltoatassanak. Etek

nél ssükség van a gyógypedagógia állami 
fejlesztésére és támogatására. A rokkantak 
álta'ánoa nevelése és ’-épsése oly kérdés, 
mely nemzetünk erejét fejleszti, sőt biztosítja.

Mezőgazdasági, ipari, kereskede'mi is
kolákra van szükség e rokkantak saámára, 
sőt főiskolai kiképzésről is gondoskodni kell.

Mert sok hadirokkant lei a, kinek tanu1- 
mányai maradtak félbe, esőket segíteni kell 
abban, hogy tanulmányaikat befejezzék.

Nagy szerep jut a hadirokkantak, ép 
úgy a hadiözvegyek fentartásánál, megélhe
tésük biztosításánál a munkaközvetítésnek. 
Munkakösvetitőketarokkan*katonák  ssáoiára 
eddig fölállítottak :

Budapesten hármat, Besztercebányán, 
Debrecenben, Ka'ocsán, Kassán, Kolozsvárt, 
Pozsonyban, Rózsahegyen, Sátoraljaújhelyen, 
Szegeden egyet egyet állítottak fői. A rok
kant katonák munkaközvetítése több helyütt 
a népsegitő irodák vagy népirodák utján 
történik.

A bevonultak családjai saámára kiutalt 
hadisegélyt a mai drágaságból kifolyólag ép 
most késéül a kórmány felemeli s méltányos 
is, hogy ások számára, kiknek fentartójuk 
a harctéren küzd, a viszonyokat megjavítsák.

Minthogy a hadigondozásnak valóságos 
népgondoaáanak kell lennie, ssükség van 
különféle jóléti intézményekre.

Ezek között az otthonoknak biztosítása, 
kis földterületek megszerzése ások számára, 
akiknek egészségügyi állapotuk miatt állandó 
orvosi felügyeletre vsgy legalább szakszerű 
ápolásra van szükségük, kórházszerű ottho
nokra van ssükség. A hadiözvegyek megél
hetésének biztosítása, mit kellően szerveaett 
munkaközvetítéssel, továbbá a segélynek, 
illetve nyug dijnak megfelelő mérvével fog
juk biztosíthatni.

A hadigondozásnak legtöbb sikert ígérő 
ága a badiárvákról való gondoskodás. E 
gyermekek közül sokan az elégtelen táplál
kozás következtében visszamaradtak, eseket 
gyógykezeltetni, ápolni, gondozni kell. 
Később iskoláztatásukról, pályára való kép 
zésükről gondoskodni kell.

Hisz ők képezik a nemzet jövőjét I
Sokszor azonban minden segitségnél töb

bet ér egy-egy talpraesett, életrevaló tanács 
is, mely egy egy gyámoltalan rokkantat útba
igazít.
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Rengeteg munkája van itt as államnak, 
a társadalomnak, valamint mindenegyes em*  
beinek. — A rokkantügyi hivatal eddig mint
egy 55 orer rokkantat tart nyilván, a nyil
ván nem tartott rokkantak aráma ped-g sok
kal nagyobb ennél.

Eddig már sok történt értük, de ez 
még nagyon ia nem elég. Az eddigi sike
reket aem tudtuk volna elérni, ha a felaégeB 
királyi pár nem jár elő jó példával, hisz 
a koronázási ajándékot is rokkant katonák 
földje megszerzésére ad ák.

Aki m ’ga nem hadigondozó, támogasson 
minden hadigondozó, hadisegélyző munkát; a 
hadigondozásnak népgondozásnak kell len
nie ; eszel tartozunk hőseinknek és magunk
nak.

Katonasors

Ma kapta az ötödik kitüntetést Hajba 
Gyuri, szukaazvezető az oroiz frouton.

Megvolt már neki a nagy ezüst, a kis 
ezüst, meg még egypár ; az ember uem is 
tudja mind az eszébe tartani. Szóval : ma 
kapta az ötödiket.

Hogy miért kapta? Minek arról beszélni! 
As bisto?, hogy nem prófuntrágásért. A fő, 
hogy megkapta.

De még ennél is főbb, hogy kapott 
melléje négy heti szabadságot, ami nem sok 
ugyan ké*  esztendei háborúskodás után, de 
arra éppen elég, hogy nyélbe lehessen ütni 
azt a kis sort az Esztivel. A lakodalmat 
tudniillik.

Meg kellett volna annak már történni 
jó régen, még a csöndes világban, de a 
hozzávaló készülődés közben ütött ki ez a 
kavarodás, mire astán a Gyurinak is ruk
kolnia kellett.

Azt gondolták akkor, hogy úgy sem 
tart soká a csetepaté, könnyen ki lehet 
várni a végét. Hiszen a mieink egykettőre 
legyűrik majd a szerb királyt, a muszka 
cárt, de még — ha úgy fordul — a német 
császárt is. Akkor az’án a lakodalom is 
zavartalanul megtörténhetik.

Igen ám, de a csetepatéból — ki az 
ördög gondolta volna — világháború lett, 
mert ha egyik ellenséget jól elpáholták is 
Gyuri szakaszvezető, meg a többiek, hon
nan, honnan nem, megint csak termett he
lyette másik.

Úgy látszik, hogy most már addig nem 
is lesz vége a bálnak, amíg valamennyinek 
egyenkint bele nem nyomjuk a f-jét a sárba.

Az pedig — már be kell vallani — ki
csit sokáig tart; nehéz vo na azt kivárni a 
Gyuri gyereknek, meg biztosan ez Esztinek is.

Éppen kapóra jött hét as » négy kis 
hét a legénynek. Mindeddig még C3ak meg 
sem sebesült; kutya baj*  sinc«, olyan vigan 
megy hasa, mint aho^y ké'< esztendeje eljött.

— Hát Isten veletek testvérek, ne bu- 
gu jatok utáuam, én se busu'ok, buaul majd 
úgyis az uj asszony elege*,  mikor visszajövök.

Aztán fölült a tábori vasútra, később 
meg a rondes vasútra.

— Hej Istenem, de sokáig tart, n»ig 
eljut az omber Vasmegyébe, szép Kemenes
aljára csúf Musakaorazágból . . .

Még a hideg is borzongatja a türelmet
lenségtől . . . Vagy nem attól ? . . . Csak 
nem esik valami betegségbe . . . éppen most. 
Nem hát I Be ke l ciak csukni a vonatab
lakot, biztosan a külső levegő okozza ezt a 
boraangást . . .

Ámbár hiszen mel^g van ottkinn, vagy 
mi . . . No, se haj I Lesz öröm otthon I 
Mag sem irta, nem is tudják, hogy jön . . .

. . . Fütyül a vorat, aztán megáll.
— Pozsony I kiáltja a kalauz. Siirög- 

nek, forognak az emberek, még két vörös*  
knroiztes katona ia előkerül valahonnan. 
Hordozó-ágyat omolnék.

Ugyan kinek kell az V
Egy szegény katonának, ő; viszik rajta 

kórházba.
— No, itt agy kisbaj van — o,unii(a 

•• orvot. — Hogy éried m.gedit üaaa ?

Nam felel * lcsóny. Jótormán nem i« 
tudja, mi történik vele. C«k úgy iejti, csak 
úgy álmodj*,  hogy valami . . . valanv . . . 
hogy másképen kellene lenni valaminek . . .

Cíunya helyre került. Maga is megijedne, 
ha tudná. Ragályos betegek közé . . .

. . . Katoüfttemetés a hullaházból t ki 
tudja, hányadik ? Nincs ott. mán, csak a pap, 
a kopoisóvivő katonák, meg egy rendőrtiszt. 
Neki o«t kell lenni, mert kiütéses tífuszban 
halt me< a katona. .

Mind, va>amennyien sietnek, mind ya a- 
meunyien közönyösek .* m(g a pap is siet a 
szertartással. Ö is belefásult már a sok te- 
me*-ósbe.  Sok szép szál, jó magyar legény 
pusztu'ásába.

Hajba György, ez a név áll a dísztelen, 
feketére mázolt koporsón. De hiába á*l  ott ; 
a lógó bajszu, gyűrött ruhóju öreg népfö'- 
kelŐkuek nem jelent az a n-’v semmit. Ka
tona neve vo't, mint a többi. Cipelni kel), 
aztán elíöldeln», mint a többit. Ez az ő ele
inte ezomoru, de most már százszor megunt 
napi foglalatosságuk. O'yan egykedvűen 
tűrik a komisz munkát, akár a tikkasztó nyári 
förróságot, ami sűrű irzadságcifppcket gör
get az arcukon, * ho'» okuson. 11a iusa nem, 
legalább a jó Öreg nap gondoskodik arró', 
hogy a tenetés alatt elkerüljenek a nagy 
piros zsebkendők s massziröl — ha ugyan 
nézné valaki — csakugyan úgy látni, mintha 
sírás is esnék ott a koporsó körük

Pedig hát — nera sir ott senki . . . 
ltej, hanem valahol messze, «gy vasmegyei 
kis faluban, egy muskátlis, rozmaringos ab- 
laku kis házbau 1 Ahol még most olyau vi
dám minden. Ahol a vén saodcrfa, aae'yik 
már húsz esztendeje ott őrköd k a nagy ud
varon, a kút mellett még most olyan vígan, 
QQrgeiéiredet'on hajtogatja az ágait, suhog- 
ta'ja a lombjait! Ahol a miiekét ik, o'yan 
dzép pirosán virítanak, min'h*  csak tudnák, 
hogy menyasszony ablakában ál nak !

Mi lesz ucajd ott, ha megtudják . . . 
aho' mindennap várják . . . Epp^n most for
dul be egy ember az udvarra. Olyan, aki 
jde nem szó’ o‘-t jönni. Levelet hoz, o'yat, 
amilyet ide még soha se hoztak. As a neve 
a levélnek, hogy ’ávjra*.

A Bodri kutyának is felborzo'ódik a 
szőre, amint az órabérré pi lant; dühös mor
gásba kezd, alig akarja Leereszteni.

—- No, csak n<-m érez valami rou-zat 
ez au áilat ? I

Öreg Hajba Györgynek szól a külö
nös formájú lóvé1-, aki az éle'e párjával éppen 
itt van látogatóban az Esstiékn í). Úgy vau
nak már a lánnyal, mintha az övék volna. 
Most is éppon tervezgettek, beszélgettek; az 
öreg Hajba bácsi közbe még kötődött is 
nagy hu^cutkodva »z Esztivel, már mint 
ahogy az i yenkor szokás.

Df- most ohomolyodó arccal forgatja 
kezében a távirato’.

Mi lehet benne, mi? Alig meri felbontani.
Dj mégis csak feiboutja. Vulamiuryien 

köréje sereglenek.
Aztán . . . D< nőm is mondom tovább. 

Nem is tudom tovább mondani. Ciak annyit, 
hogy az öreg szederfa odakint a kút mellett 
egyszerre elfelejt suttogni, hajlongni. Néma 
és mozdulatlan, mintha sohase élt vo'ua. A 
muskátlik, rozmaringok lehajtják fejüket és 
virágkönnyeket sírnak, sírnak.

A Bodri kutya meg, hol ki, hol be jár 
a küszöbön, behúzza a farkát és fájdalmasan 
nyüszít. Ilyen borzasztót, ami otthon a ház
bau most történik, soha nem látott még.

Hering János.

Különfélék.
— Főispánunk Installációja, ö 

Felsége vármegyénk föiepánjává BetlicZky 
Odún volt oraaággyUléíi képviselőt neve.vón 
ki, a k invnaett főispán beiktatja céljából 
dr. Kuduyinaaky Titusa alispán ÍVJ 7. évj 
jnlius hó 26 ára rendkívüli kilagyülóst kivett 
iissía, melynek tárgyát a belügyi kormány 
leirata Mailátli István főispánnak ezen állá
sától történt felmentéséről, Binicsky Ödön
nek főispánná történt kinövéseiéről éa ezael 
kapcsodban a főispáni oskliletótele lógja 
képezni, EseukivUl az alispán fog 0|öter- 
jesstén tenni a főispáni helyiségeknek as 
uj főispán ré.sére leendő áteugedése iránt.

— Az aratás eredménye Mi. 1 
lyik as aratás és bár a junius első napjaik’' 
a kapáanövényeknek, különösen a i,U(, *” 
nek 0 yen áldásos esöaés az aratási és c é 
lési munkálatokat némileg liá’ráltatia' *’ 
m r egCBZ tiszta képet lehet alkotni a i,01 
és rozsterinásrő1. örömm 1 írhatjuk M7*  
hogy a busában és lozabm a gaxcl&l. 
ország legtöbb terme'ő vidékén előnyöst 
csalódnak, amennyiben a reméltnél egy-kj. 
métermázsával mindenütt nagyobb a kata!)z. 
trália boldankinti átkg, amint ízt a kareez*  
tek éa a próbsciéplésik alapjón meg |e|ie^ 
tett á'lapitani. A búza minősege kiváló a 
minőségi kilogrimmok néhol két-hÍrom kj. 
logrammal haladják meg az egy08 vidékek 
szokott átlagát. Rozsban is sokkal kedveiőbb 
az eredmény úgy a minőséget, mint a mOí)y. 
nyiséget illetőleg ; de az árpa- és zabfermég 
sajnos, olyan maradt, raict ahogy azt olöre 
várták. A kukoricának rendkivü segítettek 
az esőzések. A ciővek gyorsan ^ifejlődie* ’ 
nagyok éa szépek. A késői burgonya a főbb 
termő vidékeken szemmeliálhatólag javult. 
A irőlőtermés kilátása jó, a l^goptun szti. 
kusabb joloniések érkeznek a Ifvata oihelyr.,

— Az 51-52 éves fölmentettek. 
M othogy az 1865—1866. évi uzüleiéíü 
öreg népfelkelőket hazaküldték a k*tun ai 
szolgálatból, szükségessé vált, hogy az 
ugyanazon évfo’yambeli fölmentettekre nézve 
ii mtgfe'e.'ő intézkedés történjék. A hit- 
védelmi miniszter tehát, mint a Külügy- 
Hadü»y jelenti, az 1865 -1866. sviiete ü 
évfolyamú népfölkelésre kötelezetteknek a 
népfö.kelési szolgálat alóli fe'mentési tekin- 
tétében elrendelte, hogy az 51—52 évet 
fölmentettek fö'mentese továbbra is érvény
ben marad, il'etőhg öze’"-, még fö'iuintésük 
lejárta előtt, szonnal azibadságolandók.

— Bodó JAU08, vár megy fax főjegy
zője, aki egészségi okoki ól egy esztendeig 
fztbadsigon volt, a múlt napokban újból 
e fog alt*  hivatalát.

— A korai burgonya maximális 
Ara. A hivatalos lap csütörtöki Hzám*  a 
Közélelmezési Hivatal elnökének körrende
letét közli, amelynek értelmében a korai 
burgonya max malis ára további intézkedóeig 
50 koron*.  Ebb’n az árhan a vasiilbo?, 
illetve a h*jóá  lomá^bor- történő szál iúi 
kö tsége is urndenütt herfoglalta’ik.

— Részleges tisztujitószék. Kúr- 
möcZbúnya képviselőtestülete o hó 14. én 
tartott rész eges tisztujítóazéken nagy szó
többséggel I itván dr. városi j^gyiftt,
gazdasági tanscmoRká és Peterect Jóaaaf 
városi számvevőt egyhcngu'ag pénztári ellen 
Őrré választotta.

— A gúzsbakötés niegazüuéHö A 
hivate'os lap mi egy heti i«zátua közölte 
azt a junius hó 19.-én keit kiráyi p iaiéi- 
•rato*,  amely elrendeli a guzabakötés bünte
tésének megszüntetését.

— Eljegyzés. Dr. Vári E«-nő ére áuj- 
vári ügyvéd, boldogult Vári Lajoi lévai 
vead^g'őjunk fia, e hó 8.-án ojegyezle 
Nyitván özvegy Uraun^einer ákeo n\ leáoyá’, 
Jankái.

— Gyauus jelzések a vasúti ko 
cslkou, A vasuti alkalmazottainak ul^r 
többször feltűnt az utóbbi időben, hogy kü
lönösen a katona*,  de po'gári s^állitmátiyok- 
kai megrakott vasúti kociikon is m üsse1, 
krétával va;y festékkel különös jelaések 
vannak. Kémkedésre is goudo'hatnának, de 
sokkal valószínűbbnek tartják, hogy ezek
kői • jeJekko) a vasúton elszaporodott tol- 
v#js<övetkezetek értesítik egymás*  a v-euti 
kocsik tartalmáról. Mos*  azonban ret-daM 
jelent meg, hogy a vasúti kocsikon a hiva
talos jelzéseken kívül más jdaéseket al<*l*  
mazni iioua szabad. Va ószinüleg eddig seui 
volt szabad, ds a tolvajszövet ••esetek n«uj 
is azon törik a fejüket, hogy valamiképp’” 
olyasmit ne kövessenek, ami nem szabad,

— Elkobozzák a háborús uzsora*  
uyerőséget. Törvényjavaslat kerül *s  or' 
siággyü'és elé, amely a sok hadfai'lb0*?, 1' 
naic bizonyára nagy fejfájást fog okoaui. ’ 
a javaslat kimondja a háborús nyeraa^M e* 
kobzáaát. A javaslat szövege — mint érte 
sülünk — a következő: Aki illatéíl«®“ 
nyereségre tett szert asáital, hogy 
ségleti tárgyak, élelmiszer, takarmány, 1“
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U«i'ó»ny»g®k v*«y  hidiízükaégleti cik- 
él " jlliiíi11'*  vonatkozó szerződést elölté- 
k‘kH kösvo'itotf vagy kötőt', amennyiben 

i ’t k lamnak és a népnek háborús hely- 
nver<‘Hskedési vágyból kil.asználts, az 

•j.L, nyereaégot, mint jogaién gazdái 
' ji i az illamkincstirnak kiszolgáltatni i 
k’" I ’ [ lot-Sktetennek tekintik a iwi mális ' 

kilépésével és a lánckereskedéasel elér’ 
„Lresége! '»• . . .. .

Nagy viaszává ndorlás A nyert 
>1,.ülésekből és a jelekuöl Ítélve, a há- 

útin if»n “W v.sfziváudorláa fog 
Lindáin. Európába. Több, mint egy 

ló ember jolenikeaett eddig a hajózási 
jguk amerikai iigynökségeiné', ezeknek 

kürülbelül ötödrésze Magyaréi szögbe tér 
riiua.

__ Hazabocsátják a rokkant kato 
nákat. A hadvezotöség rendeletét adod ki, 
hoM á harctéri h egyéb azo'gá atra alka1- 
nzllan katonákat helyörs.'genkint Írják össze. 
Ewn rendelőt azt célozza, hogy azokat a 
légyveres szolgálatra nem képes legénységi 
államányii egyéneket, akiknek áílspotz a 
bíbora a'att előreláthatólag nem fog javulni, 
. katonaságtól végleg eiboesá ják. Azok pe
dig kiknek áll.pola sem nem rosszabbod k, 
leni som m‘Bt Végleges segéd, zolgá-
latosok fognak továbbra in szolgálatot »e je
nien'. Akikről a fsiii vizsgálat azt álapilja 
meg, hogy állapotuk javu'hat, őrszolgálatra 
(ogjákbeuHZ an<.

— Huszouötéves találkozó. Kubinyi 
Oáta Selmecbányái tanító kéri volt osztály
társait, akikkel huszonöt évvel ezelőtt a 
lévai tanítóképzőben végzet*,  hogy ígére
tűkből híven augusztus hó 1-én Lévén, a”, 
intézet épületében találkozzanak.

— Tankönyvek a szegény tanu
lóknak A va'láf- óh közoktatási gyi mi- 
■isitor értesítette a tanfelügyeÖségkot, 
hogy aa egyetemi nyomda jövő iskolai év
ben a háború elöidczío súlyon gazdasági 
viasonyokra va'ó tekintettel fokozottabb 
Mértékben ád ingyen tankönyveket az isko
lák aaegénysorau tanu'ói róssóre. Fe hívják 
ennélfogva az iskolákat, miiyen mennyiség*  
ben van jzükaégüc ingyen tankönyvekre.

— A gyapjukészletek forgaloiuba- 
liozatálát, korlátozó 1157/917 M. F. 
iiéiuii rendelet 1909/917 M. F. számú ren
deletiéi oda módosíttatott, hogy az 1000 
kg.-nkl nagyobb bruttó súlyú Mailetekre is 
kitörje<t'étik a gyapjú ■•észletek de a cterseit 
gyipjaebőr (prémhftr) huHzdébok lo'ga'nw- 
bahoia'alának koríátoaáoz t‘s az értük kö
vetelhető legmagasabb árak tt e^óllapiláaa 
Hugikban kiadott 115/1917 M. E. számú 
rend-let 4. §-áuak az w rendelkezése, hogy 
Biokat a gyapjuWwletek®*,  amelyek ^gyes 
■inÖnégeinek bruttó »«lya 1000 kp. vagy 
ennél kisebb, a Üyapjuköapot megbecsülteti 
ée ezen az alapon a felajánlónak árajánlatot 
tesz és megegyezés esetiben a féllel vég eg 
elaiámo1. Ennek megtol" öeu az idézett 
rende'et 4. § inak az. a további rende ke-
aéie, hogy a« egye-’ minöségenkint bitit'o 
1ÖÜ0 kilogrammon felüli tételek egyenként 
gyárilag kínosainak éa azok minőségét és 
végleg es árát a Gyapjubecslö bizo'taág | 
állapítja meg, csak abban az esetben nyer 
alkalmazást, ha a felajánló ós a Uyapjuköa- 
pont között a felajánlott gyapjukószlet 
vételárára vonatkozólag nőm jön létre mog- 
•gyesés.

— Cimmásolatot tegyünk a pos 
UcBOüiagOkba ! E.*yre  (i fibbek a pena- 
••ok a miatt, hogy a postára adott caomago 
címlapját a’ feladók oly lazán ragasztják, 
vagy kötik csomagjaik burkoia'áboz, vagy 
• felragaeztásra oly rosna minőségű ragasz 
tóanyagot haszuóinak, hogy » c oinagok 
cimrata szállítás kösben leválik és elkalló- 
dik. J!y esetben a cim nélkül maradt cso- 
•agokat tovább küldeni, vagy késbesitaut 

lehet és be keil tehát várni, míg a 
reklamálás után m< ginduló eljárás és nyo- 
■uiáii a csomag rendeltetését megállapítja, 
•*í  rendszeriül hosszabb időt igényel. Idő 
hőiben aionbau, ha a csomag tartalma rom
landó holmi volt, azt el kellett adni, vagy 
“&K kellett, eemuaioiteni. Minthogy a posta 
» késedelmes kézbeiitéaért és romlandó 
kőldsuényekárt egyáltelában nem szavatol.

• kozónstg saját érdekében cjeleksaik, ha 
feladott csomagjainak a oimiratát jobb mi- 
nőségü rsgafz óanyagg.l, vagy zsineggel 
tartósan és eresen illeszti fel a küldemény
ró. Ezenkívül a ci ni irat ponto rnágát a fel
adós előtt ki ki helyezze el csomagjába, 
mert az esetben, h*  a csomagról azállitás 
közben a cimirat leválik a e miatt a taita- j 
lom mogállapitása és a romló tartalom el
adása végett azt bizottságilag hl kell bon
tani, a bizottságaik módjában áll a bent ; 
talált cím más ólat alapján a kü'deménynek 
helyes irányába terelése és kézbesítse iránt 
késedelem nélkül intézted*  i. Ciomagjóba ’ 
tehát a cimirat másolatát miudanki helyez 
ze el.

— A mozi mai íőképe egy bájos sze- . 
rölaai történet, melynek címe A kis herceyw”, 
mdybcn a két leghíresebb dán mozi aüvéss 
Winda Trcumann é^ W ggs Líráén játsaá': 
a főszerepet. A fi na technika e mestermü
vének móító párja a Usnjamin Karrierje 
cimü vígjáték, melynek négy felvonása a 
legderüsebb hangulatban fogja tartani a 
közönséget. Kiegészíti ezt egy természetes . 
felvétel az E ba völgyébeu virágzó c^ereainye 
fákró1.

Dl*.  Gergely Fülöp >r «'h pályaőr- 
voa 1917. óv augusztus hó l. tö T*l«ki  utca 
7 sz. alatt (néhai j)r. Weinbe .,er-fó n hóz) I 
lakik.

r. ka tli

Az anyakönyvi híva al bejegyzése
1qi7. évi jul. hó 8-tól. 1817.

Születés.
évi jul hó aa-ig

A sziilólí neve
U £) A gyérnek 

neve

!• nb;;ii) János Sclunidt V. fiú József La- sió
Szmidák István Kontár M leány Mária

Házasság

Volökiiuy iis meuvasszonv HM Vallása

Eckhardt János Bures Kunigunda
Halálozás

it

Az clUMl iicte Kora A halál oka

Lerzki János I5 éves 1 lenne
ö.v. Halász Márton 71 Aggkori kun
Kakovszki Maria 6 hó 1 levenybelluirut
ö.v. Spisák Antal •jó éves Aggkuri kun
Budaváry b t váll 17 ét c? Csontszu
özv Kovái . Mihályné ' 0 éves Agvas/ah
Szüdi Zsigmond 40 éve« Ha l ha
özv. Kipke Józsefné •;/ éves Aggaszaly

i

4420—191'Z. -zám.

Hirdetmény
Bsravármegye slispáninoak 7083—1917. 

.... rondelote alapján l örlórré 'essem, hogy 
mindenki, «ki együ'lvévo -gy métermiw.únél 
több ammoniskeiódá’, krisUlyssódát (moso- 
móds') ce meronátront (marósaddá', «sir- 
szóilál, lugkövet) tart s magyar szent ko
rona orsséiaiban, síjkt vagy idegen helyi
ségben késaletbeu vsgy mós réssére oriaet- 
bin köteles kÓMletét aa 1917. évi jaoius 
hó 25 napján ve t áilspot ssir.nl legkésőbb 
a« 1917. ívi jU’iu1’ hó 30. napjáig a keres- 
kede emügyi m. kir. miniszt érium ipari mü 
maki uszályánál (Budapest II. Lánobid utca 
1_3 se, II. nmein ) bejen'.en'. , , , .

A b-jolentóabesas illetékes kerec edelmi 
és ipar lamarékuál iiaphaió megfelelő ur- 
lapokit k.41 fnlhasinálm és a.okat sót pél
dányban az összes rovatok pontos kuolté- 
Bével kell benyújtani.

A?i jelen rendelet valamely rendel- 
kenését megszegi vagy kijitszs, « 
ny.bon nselokménye súlyosabb büntető ronda - 
ke-,.és alá nem esik, kibigást követ e> s b.t 
lónapig terjedhető elaára.sal és kéteanr 
(20<Hl) koronáig terjedhető pén.bhntetés.ol 

nüDtetendtt,
Lót*,  1917. évi juliuB hó ifi.

Bódogli Lajos, 
polnkriuaaler.

Fürdővendéglő 
bérbeadó 1918. január 1-től. Bővebbet 
a tulajdonosnál. Cím a kiadóhivatalban.

Kulcsár kerestetik, 
liiulnay Béla gazdasága Alsőzseinberen 
nős vacy nőtlen kulcsán keres. Jelent
kezni leiiet személyesen vagy Írásban.

Egy lóra alkalmas könnyű kocsit 
vennék. Cz ni a kiadóban, hová eset 
— íeg ajánlatokat is kerek. — 

Egy budapesti uricsalád elfogad a 
jövő tanévre egy középiskolai tanu
lóleányt vagy egy egyetemi haliga 
tónőt teljes eliatasra. Cím a kiadóban.

Egy családos iparos 
szolgai állást keres.

Czim a kiadóhivatalban. —

Bottka utca 4. szánni ház szabad
kézből eladó. Bővebbet Mángorló 

utca 3 szám alatt-------

Eladó szőllő.
Közép Ó-t.éván két egymás melletti 
parcellából álló szőllő eladó. Bővel) 

bet Budai Máténál Léván. —

Kulcsárnőnek 
vagy házvezetőnőnek menne egy in 
telligens szorgalmas 34 éves római kath. 
nő. aki kitűnő bizonyítványokkal rendel
kezik. A varráshoz is ért és önnállóan 
szab is. Kitűnően főz, mos, vasal, ta
karít. Ha magával viheti 3 éves kis 
leánygyermekét, úgy nagyon mérsékelt 

díjért menne el.
i ■ un I. I) Léva Barsmegye, Schoeller utca

24. szám.

■ F
ra

Pk. 3281 12 1915. hi.íni.
A lévai' kir. Járásbíróság.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Neliai B- csák Béla volt lévai lakos ór.ikliagyd 

iy| ’>. l‘k. 32KI hz hagyatéki íigvébeti n lévai kir. já- 
<- örök. .IjáraH 

u, ..... . i <>i i \ ■ <>i -r ÍOG. tf-ai
.•leimében n/. órök-.H k i-lm® folytáu a végrehajtási 
■öveit . ti'. 1 al liiró üiikéutes bi-.ít átverést a

I . ., i V u
. . \ i '. r il 1

■ÍJ1 .IJO- :•! ai.itl íogial’, léhni Be'caák
H l|« . i;. i ■ Fi'.’ ./iii M iii.'i nevén áll.. 1'génr. belte-

1 ' I ’• 4
1(1 il. 12. i I al 18790 kor. 16

t.|| tik, <-« .rnl. I' uh "I <11.. k-. vet elének kielégítése 
végett elrendelte.

A .rv- rést 1917. évi atignszliis h«'» ö ik napjáu 
i ■ 1 •' 11 do

h.lv.s i . u (Deák Ferenci ii'fi) t"gják megtartani.
y , . ' . , I t i l k • lit ni II

l lénél alaesonj ■ bb íroa dbatö ■ L
v ereh i < déko ■ : - k bán itpéusiil a 

/ IMI. 1 ■ \ •
, . ■ taitott

óvadék képes tiékp p i.mb.ii ;t kiküldöttnél leteuDÍ, 
x t.v ., bc.fi'.'i n ' - bírói l.tétb-. helyezésé

, . . i kik*lhlöttuek  ít •lm
i 1881. LX. t. c. 147.,

150 |70 -- 1808 XI- ' e. 21
. .• '•• t i . i ■ ■ .i i n ii in igaaabb

i ír, kötalea 
Ulapi 

tó t biuitp íz' ,u általa Ígért ér iigyanauuyi siázalé- 
káig kiegészíteni (190M. XLÍ. 25 §)

L van, 1*.'17.  évi julius l>'» 1 1-'k napjait.
Pogány Virgil,

kir. jbiró.

RepceUrnwsztéöére reiicepogicsakiutalás.
A m»i 90 koron*!  ropooár uiallmt » 

repce termelése kiválóim előnyős. A 
M.gy.r Oisi- é« Zsirip.ri Központ r. t. 
mindsson gsidáknaü, »kik o» idén repcét 
termelni kivinnék, h.jl.ndó velömrgot sdni, 
, I- n.-mé -ér'- mazss minimális árat kis*  
toaitni i, »r iikség esa'^n előleget is nynjlani, 
valaaint minden'e-zá'litot' mé'ermkess repce 
illán » korményrendeletileg moReni-edott 
lennsgyo'ili mennyiségit d" !eg»lkl>i> 30 kg. 
repOM>ngio>át kinolgUtatni. Bevnbl. lelvo 
ligü.jtusssl molgál • Mugy.r Ólai- és Zsir- 
>l*.ri  KSapont r. t VI., Vémo.
osássár-ul 33.

ssir.nl
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Kiadó lakás.
Emeleti lakás, 3 utcza és 1 udvari 
szoba, bérbeadó. Bővebbet Bole 
mán gyógyszertárban, Léván.

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

Ezt 3aéxj-ü.lc xx>lxi<á.exvü.tt!
A hol nem kapható, oda postán 19 kis '''gy 6 nagy 
üveget ti zen bár- id koronáért küld ingyen ládában a 
készítő

KATRENYAK JÁNOS . 
gvógyr'eréaz ZSAKNOCZA

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut I 
cák sarkán levő uradalmi épület 
ben 2 üzlethelyiség 11117. január 
hó 1. töl bérbeadó. Bővebb felvilá
gosítás a lévai uradalmi irodában
— — nyerhető. —

B A F». S

Bérbeadó:
3 lakásból álló Mártonfy-utcza 16. 
számú ház — mely 16 éven át zá
logház volt — esetleg eladó. — To
vábbá : Kákai-Villa sorban — télen- 
nyáron lakható — 2 szoba, előszoba, 
présház és jó borpinczéből álló épü
let, külön gyümölcsös udvarral, a 
hozzátartozó csemege és borfajok
kal kiültetett szöllőterülettel jutá
nyos áron eladó. Bővebbet Forgács

— Mihály tulajdonosnál —

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, óyARMATÁRU- ÉS VASNAfiyKERESKEDÉSE

MIJtmiX’lí-IT BBCt LÉVÁN. TELEFftH U,

« FOTÓ"
FÉNYKÉPÉSZETI 

szak üzlet Budapest 
Rákóczi-ut80.

NAGYBAN - KIC5íNY.atN.

Legjobb fűszer- és caemegeáruk Naponta friss felvágottak.
F itt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k á v é k „Glória" pörkölt 

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

Vasáruk és konyhafel szerelési cikkek.

alumínium, Bphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedénysk 
modern háztartási cikkek. Villamos főzőedények, forrelók és vasalok

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, met.szőolló, 
ágfűréBz, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.
Összes kerti, mezőguzdnsapi , méhészeti és tejgazdasági szerszámok

Építési anyagok cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga 
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

Kérjen időszaki értesítőt.
Amatőr munkát szakszerűen végez.

Jótállás a biztos eredmény Art.

Törvé
nyesen 
védve

Reitter Oszkár

I

negybecskereki i>y. főkapitány 
fajbsromfi tenyésztőnek nagyüzem 

találmánya a
„P A T K A N I N“

Patkány irtó-szer, (nem méreg) mely 
emberre és háziállatokra nem ártalmas és 

felülmúl minden más irtószert.
1 doboz ára & korona

mely elegendő körülbelül 60 patkány kiir
tásához Minden dobozhoz használati utasítás 
van mellékelve Ismertető prospektust, mely 
ben le van írva, hogy küiönléle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld u PATrANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank Kész

vény társaság, Nagybeoak.rek «j
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1 KNAPP DÁVID f
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Ttlrfon szám: 33. 6 V Í1 H Ttlsfos »z»«i: 33. ST

1Í P* £,c*'® ren’ naEy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú

| állandó gépkiállítás van berendezve g
Hazai gyártmányú gépek:

Ganz-féle motorok minden nugysngbun Honferr és 
Hohrantz gözceéplő készletek, eiedeti Melichárféle 
vetogépek, Bttcher íéle ekék ás talajművelő eszközök 
valamint minden e szitába vágó gépek és géuréaaek 

__ Világhírű RAPID lánczoskutak.
MF Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban,

Myotuatott Nyitrai és Tinta r, t, gyottsajiójáu Léván.
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