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Milyen legyen a nők 
választójoga ?

Irta: dr. báró Wlaasics Tibor.

A választójog- tervezetének egyik 
legérdekesebb és legnevezetesebb 
kérdése kétségkívül : a nők választó
jogának behozatala. A háború előtti 
és háború utáni világnézet áthidal
hatatlan külömbsége itt lép elő a 
leghatalyosabban. A nők jogának 
érvényte emelését szinte természet
szerűen követeli a világháború. A 
„ók választójogának régebben me
rően agitatorius politikai théma gya
nánt kezelt kérdése egyszeriben 
átalakul általános társadalmi köve
telménnyé. A demokráczia minden 
modern fegyverével küzdünk, hogy 
eljuthassunk a nemzetek békéjéhez. 
Ebben a küzdelemben óriási erőt 
ielent a női nem felszabadításának 
korszakalkotó ténye. Nekünk, fér
fiaknak legelemibb kötelességünk 
i női jogok teljes erejű megválosi- 
tását keresztülvinni, hogy megvált
hassuk a világot.

Leplezetlen örömmel, megértő 
iflszkeséggel, lelkes szeretettel azt 
a nagyszabású, napról-napra, óráról- 
Tara egyre növekedő, egyre crős- 
bödő mozgalmat, amelyet a nagyra 
hivatott küzdő női csoport hatalmas 
erőkifejtéssel megindított, s bámula
tot és csodálatot érdemlő lendület
tel vezet a diadal fele.

Boldogsággal tölti el lelkcinet az 
örvendetes jelenségek egész soro
lta, amely mind a magyar nő 
tehetsegének és reátermettségének 
fényes tanujelétll szolgál.

A hadisegély felemelésének nehéz, 
kérdését a kormány gróf Karolyi 
Uszlóné-nak, egyik legkiválóbb és 
fegagilisabb főúri asszonyunknak, 
bölcs tervezete alapján fogja meg
oldani.

Apponyi Albert gróf újabb 
minisztersége első hónapjaiban is 
már előbbre vitte a női jogok ügyét 
Legközelebb megnyílik a nők előtt 

egyetemek jogi fakultása is. Al
kalmasint már a második félévben. 
A pozsonyi egyetem pedig az ar- 
thaeologia rendes tanszékét, amint 
htrlik, egy jeles tudományu magyar 
nó nyeri el.

Az eddigi ismertetés szerint 
körülbelül két-háromszázezer magyar 
n'' kap az uj törvény alapjait 
Választójogot. Ez a választójog 
korántsem jelenti azt az ideált, 
amelyért a feminizmus hívei küz- 
I nek, de a kezdet kezdetének 
Wkes örömmel fogadhatják.
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Ez a választójog nem lesz alta
lános, nem minden magyar nőre 
kiterjedő, bár osztálykiilömbseg nélkül 
ád jogot a magyar nöntK.

Iskol ázottsag, vagyoni czenzus, 
önálló kereset, ipar folytatása, saját 
birtokon önálló gazdálkodás mind
megannyi megszorítást képeznek, 
amelyből önként értetődik, hogy a 
megválósitandó törvény szerint a 
nők szempontjából csak selcctált 
választó jogról beszelhetünk.

Az értelmi fokot tekintve pedig 
bizony tisztelet-becsület a vitéz 
Károly keresztes ifjaknak, akik a 
hazáért harcoltak s Így vérükkel 
váltották meg a választói jogosult
ságukat — de már a magyar paraszt 
menyecskéknek van annyi intclligen- 
cziájuk, mint az ő leszármazott 
fiaiknak. A hősök özvegyeinek ily 
alapon vindikáltam is már e tárgyú 
cikkeimben a választójogot.

De ha csak a diplomás nők, a 
négy polgári iskolát elvégzettek, az 
önálló ipart űzök, az önálló 
keresettel bíró tisztviselőnők, a saját 
birtokon önálló gazdálkodó nők 
jutnak is a reform alapján választó 
joghoz, az mar első lépésül elfogad
ható és örömünkre szolgai.

Igen ám, de ott rejlik mindjárt 
az öröm mellett a kétkedés is lelkünk 
mélyen, Vájjon ez a választójog aktív 
lesz-e, vagy magában foglalja a 
passzív választójogot is? Mert a 
csupán aktív választójoggal a magyar 
nők évtizedes propagativ munkál
kodásuk igazi eredményéül be nem 
érhetik. Valami egyenlőtlenséget 
jelentene ez, legkicsiny lest mutatna 
a férfiakkal szemben. Mintha azt 
mondaná: „Tessék, megengedjük, 
hogy reánk szavazzatok, de törvény 
hozókká nem lehettek" I Azt hiszem, 
könnyen átlátható, minő sérelmes 
állapotot szülne az. ilyen rendelkezés. , 
Emellett egyedülálló is volna az. i 
egesz világ legújabb törvényalkota- i 
sában. Mert csak passzív női választó- j 
jogra újabb időben volt példa Hollan
diában ; de csak aktív női választó- | 
jog : ez a XX. század törvényhozása j 
bán teljesen magyar specialitás — len- j 
ne. Ma a minek a parlamentben a , 
helye. A bábom utáni speciális 
munka törvényhozása nem nelkü 
lözheti a művelt magyar no közre
működését. A háborúban elvérzett, 
elveszett java férfielem kitűnő 
helyetteseként lép elénk a nők kép
viselete, amely nemesebb irányzatot, 
melegebben érző szivet varázsol 
majd a törvényhozás rideg légkörébe. 
Uj levegőt, áldásos szociális áramla

« hlrd«lsí«kal, ilöllistíMkit ■ ■ reklamtclókat • 
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tot hoz majd a nőképviselő, akit a 
habom megedzett, alaposan rcánevelt 
jelentőséges szép hivatására. Anya 
vedelem, gyermekvédelem es nevelés, 
általában a patronage-ügy, tuber
kulózis elleni védekezés, a köz 
egészségügy javítása, a mii munka 
háború utáni elhelyezkedése, a 
rokkant-ügy végleges elrendezése, 
a közcllátás gyakorlati kérdéséi, 
mind oly a bábom után sürgős meg
oldásra váró problémák, amelyeknek 
keretében a nők tevőleges részvé
tele mindenképpen kívánatos, az 
eredményes kivitel szempontjából 
pedig kétségkívül csak előnyös lehet.

A világháborúban végképpen 
megbukott a férfi-egyeduralom ; 
elvesztette az erősebb jogára 
alapított önkény uralmának jogosult
ságát, amelyre hivatkozva a nőt 
eddig minden magasabb emberi 
munkálkodásából kizárta.

Európa szeme rajtunk! Sok ezer 
szem vigyázza, hogy mennyiben 
térünk a haladás útjára, meddig 
kürtölhetik még világgá a mi sötét 
elmaradottságunkat, amely állítólag 
jogot ád a bábom kérlelhetetlen 
folytatására. I la most a nőt merően 
formaságból a nyugati eszmeáram
latok befogadásának puszta divatjá
ból csak választóvá tesszük meg, 
akkor igenis leosztályozzuk és fordu
latosán kijátsszuk öt s ezzel uj alapos 
érvvel szó’gátunk az ellentábornak; 
bizonyságát annak, hogy a demo
krácia a modernség követelményeinek 
mily kevéssé tudunk és akarunk 
eleget tenni.

Adjuk meg a magyar nőnek a 
teljes választójogot! Legyen a 
magyar nő választó és választható !

Vallási állapotok Lévan a hitújítás 
első századában.

(Folytatás.)

Emellett a barsi földesurak nagyobbik 
része akkor már szintén a hitújításnak hívei 
közé tartozott. így Balassa Menyhért, a lé 

majd barsi főispán vajmi cse- 
cs inált abból, ha 

az egyházi birtokokat megsarcolhat la vagy 
lefoglalhatta s papjait megkinozhatta. A 
Forgnehok jobbágyaikat a lutheránus hit el 
fogadására kényszeriletlék, amiért is a folté 
telek kézé, amelyek alatt Ferdinánd 1550-ben 
a Fm gáeh testvéreket hűségébe visszafogad 
ni hajlandónak mutatkozott, a hittévelyektöl 
való tartózkodást s a kath öshit megtartá
sát is felvette. A hatalmas Kislapolesányi 
György Stöckel l.énárttal, a bártfai híres 
prédikátorrá! összeköttetésben állott

vili vár ura, 
kély lelkiismereti kérdési
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Ily viszonyok közt nem csoda, hogy a 
magára hagyatott, földesuraitól és a török
től egyaránt zaklatott kath papság egy ré
sze ősi hitét elhagyta.’A garamszentgyörgyi 
plébánost 1558-ban a török fogságba húr 
colta, Nagysallóban pedig 1561-ben Márton 
papot a török martalócok félholtra verték. 
Léván alul a plébániák mind üresen ál
lottak

Oláh Miklós a nagynevű prímás 1559. 
és 1561-ben Barsmegyében is kánoni vizs

gálatot tartatott, melyet Derechkey Török 
János honti föespéres végzett. A vizsgálat
ról szóló jegyzőkönyvek rövidek. Néhány 
szóval a templomot s a benne talált egy 
házi szereket és ruhákat Írják be. majd a 
plébános hitére s életmódjára vonatkozó 
megjegyzéseket közölnek. Itt-ott a földes
urakról és a népnek erkölcseiről rövid, de 
jellemző kijelentéseket találnak. Az akkori 
egyházi és közállapotok megismeréséhez igy 
is megbecsülhetetlen adatokkal szolgálnak. 
Léváról az alábbiak olvashatók benne :

Léva 1559 Temploma teljesen puszta 
s üres, olyan, mint egy istálló. Csak egy 
oltára van silányan felszerelve, sem mise
ruhája, sem szentsége nincs, mert a temp
lomot a németek felégették, amikor Balassa 
Menyhért idejében <1549.) a várat megostro
molták. Plébános Vizkeíethy Mátyás*),  Tom
pa György püspök szentelte fel Pozsonyban 
Feleséges, családos ember, fiai vannak, 
minden izében eretnek, aki Luther, Me- 
lanchton, Buliinger Henrik és Brenz János 
irataiból táplálja szellemét. A főesp réssel 
fel napon át nyugodtan vitatkozott, védel
mezvén tévedéseit; de midőn a vizitator az 
érseket szóbahozta, kitört belőle a düh, 
amelyet iránta érzett ; „miért akarsz le en
gem — kérdezte — az Antikriszlushoz 
vinni?! Persze — hozzáteszi a főesperes — 
el volt bizakodva a várbeli katonaság oltal
mában

A föesperes Dobó Istvánt is megláto
gatta, nála ebédelt és megkérdezte tőle, 
miért tűr meg ily makacs eretnekei kato
nái közt ? Azt felelte, hogy latja tévedései
ket, de a paphiány miatt egyebet nem te
het. A föesperes Vizkelethynek meghagyta a 
kiközösítés terhe alatt, hogy a következő 
papi gyülé-en jelenjék meg, Dobó is meg 
igerte eljövetelét.

A föesperes Lévát 1560. és 1561-ben 
is többször felkereste, de Vizkeíethy mind
annyiszor elrejtőzött előle; mikor pedig a 
garamszőllősi plébánost, a barsi kerület es
peresét küldte ki hozzá, hogy a zsinatra 
szóló meghívót neki átadja, Horváth Berta
lan várkapitány azzal fenyegette meg. hogy 
arra, aki még egyszer valami Írást hoz, 
három botot fog veretni.

A főesperesi vizsgálat végeztével Derech
key a papságot Garamszentbenedekbe hívta 
össze, hogy velük a további teendőket 
megbeszélje. A zsarnóczai. újbányái és lé 
vai plébánosok azonban kétszeres meghí
vására sem jelentek meg.

A nagyszombati zsinat végeztével Oláh 
prímás 1561. évre uj tőcsperesi vizsgalatot 
rendelt el, melyei Barsvármegyében Konya
falvi György barsi föesperes végzett. A 
jegyzőkönyvben Léváról a következőket o - 
v ássuk.

Léva Dobó Istváné. Temploma sz. 
László tiszteletére van szentelve teljesen 
elhagyatott, omladozófélben, még tisztessé
ges ajtaja sincs, sem szentség, sem rend 
benne. Bizonyos lutheránus prédikátor Ma-

•) Kétségkívül Vizkeíethy Jakabnak, aki 1556. 
lévai várkapitány volt, rokona. 

tyás (Vizkeíethy) van ott, akiről nem tudni, 
Kálvinista-e vagy sem ? Mikéül a múlt évben, 
most is elrejtőzött, de egy skolasztikus 
utján sok nemes és katona füleballatára a 

főesperes a zsinatra idézte.
Ez az utolsó egyházhatósági intézkedés, 

amelyről a 16. században tudomásunk van 
A kath. templomot később a kálvinisták el
foglalták s a 16. század végén Léva egész 
környéke (GaramszőllÖst kivéve) kálvinis ává 
és lutheránussá lett. A bécsi béke s az 
1604. 22. tcikk a protestánsoknak szabad 
vallasgyakorlatot biztosított s a lévai prote
stáns hitközségek az elenyésző katholikussag 
mellett virágzásnak indultak. 1613 bán Gön- 
czy Miklós superintendens maga is Léván 
székelt.

Az ellenreformáció Léván és környékén 
jő sokáig alig éreztette hatását. A prote
stáns hitközségek egymásközti viszonyában 
annyiban változás történt, hogy Altban Já
nos lévai várkapitány lt>20 táján a temp
lomot a kálvinistáktól elvette s a lutheránu
soknak adta. Emiatt viszály támadt köztük, 
melyet békés ulon elitézni nem sikerült. 
Végül is. mint alább látni lógjuk, a kálvi
nisták elhatároztak, hogy uj templomot fog
nak építeni

Pázmány Pé’ter i 629-ben a nagyszombati 
kollégiumnak egy missió telepét létesítette 
Lévan. a melyben két jezsuita tartózkodott. 
Ettől kezdve azután a katholizmus lassan uj 
erőhöz jutott. Az 1629. évi zsinatra meghí
vottak közt már Léva plébánosa is szere
pel, a következő évben pedig Bolmslavszky 
Pál a plébános. Ilivé persze igen kevés 
volt

1635-ben Bossányi Mihály alispán a 
nádorhoz intézett levelében említi, hogy a 
lévai ág. ev. templom omladozó félben van 
s az ottani katonák annak kijavítását ké
relmezik A vármegye maga is segítséget 
igér nekik.

A kálvinisták 1638 bán imaházuk épí
téséhez fogtak Minthogy azonban erre en- 
délyük nem volt, a. király előtt panaszt 
emeltek ellenük. A garamszentbenedeki kon- 
vent Kováchy Miklós a lévai vár es birtok 
tisztartójának kérésén' kiküldte Podskannienus 
János és llalászy Gábor konventualistákal, 
akik jun. 7.-én Lévan megjelenvén, sok kál 
vinista jelenlétében felolvasták a királynak 
gróf Slelia Jakab, a lévai uradalom kormány
zójához intézett rendeletét, mely a megkez
dett kálvinista imaház további építését meg
tiltja A varkapitány az építés vezetőit há
romszor a varba hivatta, de azok meg nein 
jelentek, az egybegyült kálvinisták pedig a 
kapitány felhívására kijelentették : nem azért 
hívtak őket össze, hogy erre feleljenek.

Időközben a katholikusok régi templo
mukat visszaszereztek s igy az ag evangé
likusok is templom nélkül maradtak. Az 
1647. évi 9. tcikk azután megengedte ne 
kik, hogy uj templomot építsenek

16-17 ben Lippay György prímás Schlegel 
Mátyás barsi főesperessel a barsi negyei 
kath. plébániákon vizsgálatot tartatott, mely 
Léváról a következőket jelenti :

Temploma sz Mihály tiszteletére van 
szentelve (tehát védszentet változtatott), fel
szerelése rendes. A várkápolnában 1 oltár 
van kellő felszereléssel. A plébános panasz
kodik, hogy a gróf (Csáky László) az ólévai 
kilencedet visszatartja, két szöllöt sokkal 
rosszabbakkal cserélt fel s a plébánosnak 
és iskolamesternek várbeli illetékét is vissza
tartják A lévai gabona 16-odot pedig sem 
tavaly, sem az idén meg nem kapta, mint
hogy a gróf azt a városnak ajándékozta.

Plébános Nagy Miklós, 37 éves, 8 éves 
pap, 2 éve van itt, körülbelül 60 család hi 
ve van a németekkel együtt, a többi tu|nyo. 
mólag kálvinista, akiknek nagyobb része 
mi templomunkat látogatja s a beszedeket 
hallgatja, itt kereszteltetnek és házasságot 
is nálunk kötnek A protestánsok részére 
a templom helye még ki nem jelöltetett

Az 1657. évi főesperesi vizsgálat, melyet 
Szily András barsi föesperes végzett, már 
részletesebb adatokat sorol fel. Teinplo- 
mának 4 oltára van : a főoltár sz. Mihályi 
jobboldali mellékoltára sz Miklós, baloldali 
sz. Ferenc, a 4-ik ugyanitt sz. Katalin, 
Borbála és Dorottya tiszteletére szentelvék 
Ez utolsó oltár a pálosok altariája, mely
hez két falu : Belleg és Csata tartoznak 
Felszerelése elég nagy. A plébániaépület 
omladozóban. Katholikus hívők száma 360 
az ág evangélikusoké s a várban lakó 
kálvinista prédikátor hiveinak száma 450.

A várkápolnának egy oltára van a szen
vedő Krisztus képével. Felszerelése elég- 
séges.

Plébános Moró Ignác, nagyszombati, 
35 éves, 12 éves plébános, magyarul tótul, 
németül beszél, hívei nem szeretik jó len
ne áthelyezni.

A plébános panaszai ugyanazok, mint 10 
év előtt. Hívei az omladozó plébániát fel
építeni nem akarják Az iskola kéményét 
sein akarják felépiteni, bár igy a templom 
és a vár is tüzveszedelemben forog. Az is 
kolamester házán sincs kémény Évi fizeté
sét a vártól kapja, iskolásgyermeke kevés.

A főesperes a fentiekhez még az alábbi 
megjegyzéseket fűzte : A lévai templom oltar- 
noksága, mely a grófné bevallása szerint 
régesrégtől fogva a pálosoké, akik e címen 
kél falut, Bellegct és Csatát, birtokolnak, 
annyira el van hagyatva, hogy a törött 
faszobrokon kívül egyebe nincs. Meg kellene 
inteni őket, hogy ha az oltárnokság jövedel
mét évenkint szorgalmasan beszedik, köteles 
ségeiknek is tegyenek eleget. Ezt könnyen 
meglehetnék, ha a bencések példájára akik 
Deákil és Dénesdet fDienesdy) adminisztrál
ják, a pálosrend tagjainak szaporodtával 
e#y vagy két tagjuk a lévai plébánián székelne.

A grófnét, aki földes- és kegyurnság 
létére a plébánia és iskola szükségleteiről 
gondoskodni tartozik, miután a föesperes 
intése dacára mitsein tesz, szintén komolyan 
kellene meginteni, hogy a plébániát és 
és iskolát hozassa rendbe s az iskolamester
nek legalább a szerződésszerű fizetését adja 
meg, miután a plébánosnak ólévai kilencedét 
és tizedét teljesen elvette.

A régi levelesládák poros aktáiból 
ki böngészte

Dr. Haiczl Kálmán.
(V^ge )

Éjjeli gyermekotthon.

Egész csendben, minden külső sallang 
nélkül nyílt meg f. évi november I 4.-én 
Hódoqh Lajos polgármester jelenléteben * 
Jóttef kir. herczeg Szanatórium Eyyesma 
lévai fiókjának ^éjjeli gyermekotthon*  ■*.  Azt 
a czélt szolgaija, hogy olyan család gyerme
két, amelyben tüdővészes beteg van, lehelő 
lég megmentsük a fertőzéstől azáltal. h°gy 
a napnak legnagyobb részében távoltarlju 
a fertőzés forrásától, a tüdövészes betegtől, 
hogy ezen gyilkos betegségnek csiráit ^ne 
szedje magába. All ez különösen a tél' •> ' 
napokra nézve, amidőn a gyermek többnyi 
szobában tartózkodni kénytelen. Csak az, 
saját szemeivel látta hogy 4—6, sót 8 “a 
családban összezsúfolva miképfen ss5í>ro’‘^11. 
felnőttek és kicsinyek, betegek és 
gesek együttesen, lakásnak nevezett ne f
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éJZCS dohos odúban, csak az fogja kel
ti" méltányolni, mennyire szolgaija a köz- 

, sz>eg ügyéi, a tuberculosis ellen való vé
tkezést az" ilyen gyermekotthon, melyben 
"jenevész, tüdövészes, fertőzésnek kitett gyér 
"Lek délutáni 4 órától másnap reggel 8 

ráiB megfelelően tágas, jól szellőzött helyi- 
“ „[jen nyernek elhelyezést, kapnak ozson- 
’í kielégitő vacsorát és reggeli!, azután 
hazaborsajlatnak szüleikhez, hogy délután 4 
„rakor ismét éjjeli otthonukba gyülekezzenek.

Ezen hasznos intézménynek létesítése 
kizárólag « tüdőbeteg gondosé intézet gondozó 
Ifiznttsáirinak érdeme, melynek tagjai nevsze- 
rint: Bándy Endrené, Bitesek Józsefné, Bor- 
csányi Béláné, Boros Gyuláné, bús Ilona, 
Faragó Samuné, Dr. Frommer Ignáczné, 
Griinni Györgyné, Guggenberger Lajosne, 
Hoíímann Árpádné, llonecz Józsefne, llubvrth 
Vilinosné, Dr. Horváth Gyuláné, Jakabfalvav 
Barnáné. Kabina Ervinné. Liebermann Ja 
kabné, Dr. Priszner Gyuláné, Rudnyánszky 
Olga, Schubert Pálné, losonczi Szabó Imrénc, 
Szauer Izidorné, Tóth Ferenczné, Túri Nagy 
Jánosné, mély megértéssel és lelkesedéssel 
állottak a tüdővész ellen küzdők sorába, sze
mélyesen fölkeresik nyomorult lukasaikban a 
tüdőbetegeket, vigasztalva, buzdítva, sokszor 
sajátjukból is segélyezve ezen szerencsétle
neket. Ez a gondozó bizottság tűzte ki fel
adatául a gyermekotthon létesítését is. Me 
rész vállalkozás a háború és drágaság szülte 
nehéz viszonyok közt 1 De a gondozó bi'ottság 
szívós kitartással szerencsésen leküzdött min
den akadályt. Ö teremtette meg a vállalko
zás alapját 1916. évi deczember havaban 
rendez”tt élelmiszer-kisorsolásából és a f. 
évi szept. 2,-an rendezett népünnepély jöve
delméből ; az ö példáján felbuzdulva követ
ték azután a Kabina-szappangyár részvény 
•ársaság fejedelmi adománya, a lévai járás 
(Aszolgabirájának gyűjtése és több magányos 
adománya úgy. hogy a gyermekotthon jövőre 
is biztosítottunk latszik. Elősegítette a vállal
kozást. különösen az élelmezés tekintetében, 
hogv >choelbr Gusztáv Öméltósága, amennyi
ben a gyermekotthont naponta 5 liter ingyen 
tejjel segíti, de közismert bőkezűségével még 
tovább ment, amennyiben kilátásba helyezte, 
hogy jövő tavasztól kezdve egyik uradalmi 
épületet bocsájt rendelkezésre. Addig is ide
iglenes hajlékot talált a gyermekotthon a 
Széchenyi-uteza 9-ik számú házban, melyet 
a tulajdonos édes atyja. Steincr Henrik ur
1918. május hó 1.-ig díjtalanul engedett át

Mint minden uj dolog, valószínűleg a 
gyermekotthon is kénytelen lesz megküzdeni 
a kezdet nehézségeivel; őszintén kívánjuk, 
hogy ez sikerüljön, hogy fejlődjék, gyarapod
jék; töltse be teljes mértékben magasztos 
hivatását és ajánljuk Léva város társadalma 
nak jóakaró figyelmébe és pártfogásaim A 
gondozó bizottság hölgyeinek pedig gratulá
lunk a sikerhez. Áldott legyen kezük mun 
kaja ezentúl is 1

Kard és pénz.
Hajdanában a nemzetek csak egy része 

állott harcosokból, azok pedig zsoldot kap
tak és a dicsőség mellé zsákmányt is sze
reztek maguknak Most nem úgy van. Ez a 
rettenetes világháború az egesz nemzetet 
kényszeríti a legnagyobb erőfeszítésre, a 
megsemmisítésünket áhitó tengernyi ellenség 
feltartóztatására, nemhogy gazdag prédát 
hozhatna, hanem ellenkezőleg, töméntelen 
milliókba kerül; aki tehát nem a harcterén 
küzd, fegyverrel a kezében, annak itthon 
kell áldoznia, pénzzel a haza oltárán.

Vitézeink ellenállhatatlan lendülettel súj
tanak az olaszra, hogy rámérjek megér- 
demlett büntetését és kicsik rják a konok 
ellenségtől mindnyájunk tisztességes békéjét, 
amitől ily fényes hadakozás után mar va
lóban nem állhatunk messze. Nekünk itthon 
pedig azalatt a hetedik magyar hadikölcsön- 
hen kell gondoskodnunk annyi pénzről, hogy 

elér legyen dicső hadseregünk szükség
létére a fényes cél eléréséig.

Minden áldozat árán is kell pénzünk 
nek lenni arra, hogy a kard ki ne hulljon 
* haza jövőjét, életét védő hőseink kezéből. 
1)6 most van is pénz nagy bőséggel s meg 
ft biztonság szempontjából sincs jobb helye 
1 pénznek a hadikölcsonkölvényuél.

VBts^kL'’Üí U1”"UI‘k SZŐ-

széaTn I?" ."Wszen. példája; óriási 
/■ifi ? n"P elnla™dnunl‘ m'döftük a lin- 
í; ? ,e,S ncni,.‘"heS, hanem haszonnal ja 
r< kotelességteljesitésben. Műiden ok nmei-o Koteiessegteljesitésbeii. Minden ok amel
lett szol és egy sem áz ellen hoev kinek 
niennyi pénze van legsuruösebb szüksegle- 

'tol megvonható, azzal sjessen hadikölcsönt 
W®™-. kétségtelen™ és gyorsabbá 
tegvuk diadalmas fegyver- i.k sikerei.

A levélpostai küldemények pontos 

címezése

A Posta cs Táviril.-i 11 ■lulelvi<-k I aia t. 
évi 1:’S számában közzétett '-'JG17 szánni 
kerosk. min. rendelet erlelmél , 
Bosznia Hercegovina és Németország kivé 
telével egyéb külföldre szí ó közönséges és 
ajánlott levélpostai küldeményeken (ideértve a 
szalag- vagy keresztkötés alatt feladott saj 
toterinékeket) és értékleveleken ezentúl a 
feladó nevének és pontos címének a külde
mény kliséjén való feltüntetése kötelezd.

A postahivatalok utasittatta , liogv a 
feladok figyelmet minden adandó alkalom
mal ezen szabályra hívják fel Abban az 
esetben, ha feladó annak a szabálynak ele 
get nem tett volna, de 
is nyílva feladandó küldemény tartalmából 
megállapítható, a küldemény annak pótlása 
végett a feladónak vissza fog adatni. Ha 
azonban a feladót megállapítani nem lehet, 
a küldemény az illetékes cenzúrabizottság
hoz, illetőleg, ha az sajtóterméket tartalmaz, 
vagy ily tartalom gyanújában all, az illeté
kes könyvkiviteli bizottsághoz fog tovabbil- 
tatni.

A postahivatalok utasítást kaptak arra 
is, hogy figyelmeztessék a közönséget, liogv 
a belföldi, valamint a; okban a viszonyla
tokban is. amelyekben a felad', nevének 
feljegyzése nem köteiezö, mindig ajánlatos 
feladó neveitek és cimendk feljegy; • - •• a le- 
vélpostai küldeményekre abból a vlbol, 
hogy a küldemény ek 
esetében a feladóknak \ ■í-z.-i',,.bosith• 
legyenek

Hazafelé

I

Halálos csöndben ül az or< té 
egyhangú erdős lajnn. Magas hó födi a föl 
dót, amely súlyúval lenyomja a fenyők, bök
tök és tölgyek agait Olykor olykor lövés 
hallatszik, egyébként sem a közelben, sem 
a távolból semmi nesz Mintha az ege-iz ter
mészet kihalt volna. A háboríts ellenséges 
kedések is mintha teljesen megszűntek volna 
ebben a zord hidegben. Megint egy magány., 
lövés hallatszik messziről, azután néma csend.

Pedig mindössze < sak néhány száz mé
ternyire vagyok n mi állásunk mögött. Meg- 
merevült újakkal kapaszkodom a nyeregbe 
és lassan lecsúszom a lóról. Körültekintek, 
vájjon jön-e meg valaki? A kitűzött óra itt 
van. de köröskörül senki sem mutatkozik. 
A legényemet elküldöm a lovakkal a legkö
zelebbi táborba; nem akarom, hogy a 22 
fokos hidegben álldogáljanak Azután meg 
szeretnék kis időre egyedül lenni a kedves 
halottal, mielőtt a szomorú művelet kezde
tét venné

Odalepek az egyszerű, dísztelen sirho::. 
Itt nyugszik szüleimnek egyetlen gyereke" 

n~ ez all felírva a kis kereszten Most meg 
akarjuk bolygatni hónapokig tart., álmát es 
haza akarjuk vinni szüleihez, hogy ok lég 
alább felkereshessek sá pit es clz.okoghassak 
fölötte fajdalmukat. Milyen jól emléksz.....
Ilie„ az utolsó napokra, amiket vele együtt 
töltöttem. Akkor volt, mikor az orosz a lég 
hevesebb támadásokat intérte arcvonalunk 
ellen Mire mar kissé szétfutottak, erőteljes 
ellenrohamot indítottunk ellenük. Akkor esett 
cl a közvetlen köz.elembeu. Milyen tragikum . 
Két órával a halála előtt még nála jártam, 
az ő arkabim, hogv atadjam n csomagot es 
a könyvet, amit anyjától kaptam a szamara, 
amikor eljöttem hazulról. Még örvendeztem, 
hogy olyun vidám es hogv olyan buzgón 
követi az ütközet menetet Árkaink k..z.olt alig 
volt kétszáz méter, mégis csak napok múlva 

tudtam meg a halálát — hazulról Mi minden 
nem esik meg a harcban! Fiatalon, ereje 
teljében kellett tovatűnnie! Pedig milyen 
derek katona volt ! S mennyi reményre jogo 
sitotla szüleit, mint ember '

Egy szekér zörgése riaszt fel gondola
taimból. Kimegyek az útra. Mar jönnek az 
emberek, akik ebben az utoiso szomorú ba
ráti szolgálatban segédkezni fognak nekem. 
Egv podgyászkocsin pokrócok takarjak az 
ón — es a tölgyfakoporsót, amelyek majd ma 
gokba fogadjak a züleitivk Imit tetemében 
i olyan drága egyetlen gyermeket A bakon, 
az altiszt melleit a ( alád hűségek barátja 
ül. akit magas kora sem tartott vissza a 
hoss/.u ut fárada maitól, hogy az orosz arr- 
vonalrol a halottat övéinek hazavigye. Nem 
valami kellemes útja lehetett ebben a esi 
korgó hidegben a la■<au cammogó vasutakon, 
Hitetlen kocsiban. A szállástól, ahol az éj
szakát töltötte, még nyolc órás útja volt 
nyitott kocsin a metszőén éles levegőn

Néma, bensőséges kézszoritás után hoz 
z. i útiunk a dologhoz. Még egy imát rebegek 
a nekem olyan meghitt sir fölött es egy utol 
só fényképet veszek fel róla örök emlékül. 
Azután eltávolítjuk az egyszerű keresztet, 
amely elszáradt koszorújával együtt most 
hazavandorol, oldalt takarítjuk a havat és 
nekifogunk az ása>nak A melyen befagyott 
talajban csak nagy vesződség árán tudunk 
lejebb hatolni Az. emberek, akik a halott 
barátságos modorara és bajtársi kedvessé
gere hálásán emlékezve ajánlkoztak e kegye 
leles munkára, megmerevült ujjakkal nehezen 
haladnak az asóvai De a holttest nem fe 
küdt mélyen és végre elértük a vékony ha 
lotti leplet .

Készen volnánk hát a nehéz munkával. 
Kedves fiatal barátunk puha párnán némán 
fekszik koporsójában A földből, amelyben 
eddig nyugodott, egy rögöt teszünk a lábá
hoz, a fákról pedig, amelyek suttogása eddig 
őrködött örök alma felett, néhány ágacskát 
a mellére helyezünk Ajtatosan álljuk őt ko
rul. Kezem imára kulcsolódik, majd uj kam
rácskájában is megáldom Hogy csakugyan 
ö az és hogv tévedés nem történhetett, 
áfelól semmi kétségünk. Noha hosszú hóna
pokat töltött a nedves fő dben, óvó koporsó 
nélkül, mégis jól felismertük.

Az anya kivansaga szerint még egy kis 
koszorút helyezünk feje köré, egv csomagot 
pedig, amely fiatalkori írásait tartalmazza, 
a fejvánkosa alá teszünk. Azután egy utolsó 
Isten hozzád és a koporsót lezárjuk. A mun
kások nyomban összeforrasztják és csavar
jait megrögzitik Erre feltesszük a szekérre 

és megkezdődik az ut hazafelé. Én azon 
bán még néhány pillanatig elgondolkozva 
állok a nyitva maradt sírnál, amelyben nem
sokára más keres pihenést Azután lassú lép
tékké! visszaindulok Folytatom szolgála- 

1 tómat
I

Különfélék.
— A hetedik hadiköicsön. Wekerle 

Sándor miniszterelnök ma egy hete adta ki 
a hetedik hadiköicsön aláírási felhívását Az 
aláírás időtartama 1917. november 15-én kez- 

i dődött és bezárólag dec 1 1-ig terjed. Alái- 
* rási helyek : az összes állami pénztárak és 

adóhivatalok, a postatakarékpénztár, az összes 
; postahivatalok és a hazai pénzintézetek. Hisz 
i szűk, hogy az ország áldozatkész lakossága 
. a hetedik hadiköicsön jegyzésénél is teljesi 
! leni fogja hazafias kötelességét

Törvényhatósági választások.
I Barsvármegye törvényhatósági bizottsága 
' 1917 évi november S an tartott rendkívüli 

közgyűlésében, miután Galdy Kálmán. I.ates 
Sándor, Harkányi Gyula, Gáspárét/. Béla és 
Volnhoffer Pál bizottsági tagságukról írásban 
lemondottak, elrendelte, hogy ezek helye vá
lasztás utján betöltessék s a választást 1917. 
november hó 28 napjára tűzte ki Választási 
elnökül a közgyűlés a verebélyi kerületbe 
Kása Andor a nemcsényi választókerületbe 
Skoda János, az alsószeiez.sényi választóke
rületbe Ifr. Pongrác? József a geletnekibe Ka- 

a chehnann Károly törvényhatósági bizottsági 
tagokat küldte ki
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— r Virágból “ g yűjtés A minden*  
szentcknapján szokásos temetői „viragszaP- 
gyűjtés az idén a Kedvezőtlen időjárás miatt 
elmaradt A tüdőbeteg katonáknak mindazon 
által mégis kijutotta szereletadomanyból, a- 
mennyiben l.iebermann Manczi, Rohonyi 
Géza, .íaross Margit. Kregczy Anna, Smgr 
Rózsi és Rappeporl Elza urleauyok minden
szentek hetében 768 K. tekintélyes .összeget ; 
gyűjtöttek részükre. Köszönet es elismerés | 
a kedves kéregetőknek '

— Gyászliir. L”va varosának egyik 
kivaló pedagógusai ragadta ki a halai < sa- 
ladja kö-éböl A is Gyula, a ref egyháznak 
37 even át volt buzgó tanítója, I. lm H» an 
délelőtt Dórakor 56 éves komban öveinek 
fájdalmára — váratlanul elhunyt Evek 
óta betegeskedett, de erős szervezete szinte 
dacolva küzdőit a benne lappangó smyos 
kórral, amely végre is győzedelmeskedett 
rajt'i és sírba döntötte a varosunkban s a 
messze vidéken is általánosan tiszteit tan- 
férfiút, aki a társadalmi téren is buzgó teve 
kenységet fejtett ki. A lévai ref egy ha zsa- 
ját halottjaként gyászolja a boldogultál. aki 
mar több generációt nevelt az egyháznak es 
a hazának. Eiai, liéht es László, akik a haic 
téren vannak, a legjobb és leggondosabb - Ivat, 
jólelkü nővére a forrón szeretett testvért, a 
tanügy pedig egyik lelkes es páratlan szor
galmú bajnokát vesztették a megboldogultban, 
akihez szeretettel párosult, kedves és nyajas 
bánásmódjáért úgy ragaszkodtak kis tanítva 
nyai, mint édes atyjukhoz. Melyen megren
dítő halála rokonai, baralai es ismerősei 
körében nagy részvétét kellett, Földi ma
radványait holnap d. e. 10 órakor a ref. sir- » 
kertben helyezik örök nyugalomra Emié ; 
két őszinte kegyelettel őrizzük.

— ÖBBLotrják a tauárnöket és i 
tanítónőket. Megindul a nagy mozgalom: ! 
a nők is kapnak választójogot A váiosok | 
összes iskolaihoz leirt a vallás-es közok- , 
tatásügyi miniszter, hogy az igazgatok sür- ' 
gősen terjesszék be hozza az iskolánál alkat- J 
mázott ama női tanerők névsorát, akiknek j 
négy polgárijuk vagy azzal egyenrangú i 
képesítésük van és mar elmúltak 24 évesek.

— Az állam konvex tatja a KÖzdszt 
viselők adósságait Nagyszabású és jelen
tős szociális reform keresztülvitelével foglal
kozik jelenleg a pénzügyminisztérium Arról 
van szó, hogy az állam konvertálja a köz- • 
tisztviselők összes adósságait, hogy ezáltal az 
anyagi gondoktól nemileg mentesítse okét. A ( 
jelentős reform előkészítő munkálatai mar , 
annyira elun haladott stádiumban vannak, 
hogy megvalósítasara való.-, umieg mai a jövő 
év elején, január havában »or kerülhet A 
konvertálás olyképpen történnek, hogy a 
tisztviselők évenként ötodtcl százalékos amor
tizációt fizetnének, inig a törlvszteses köl
csönhöz megkívántaid életbiztosítást az ailam 
kötné meg es fizetné a tisztviselők helyett.

— A király a parbaj ellen. A király 
hadsereg-és flottaparancsot bocsátott ki, amely
ben egyenesen megtiltja a hadsereg minden 
tagjának a párbajozásl es a parbajozasban 
való bárminő részvétéit Az indokolás szerint 
olyan időben, amikor minden egyes ember 
eleiét a hazanak kell felajánlani, m in sza 
bad többé fegyvereden elintézni a beesület- 
sértési ügyeket, hanem minden iovagiasan 
gondolkodó férfinak önként kell alávetnie 
magát a becsület ügyi választmány Ítéletének 
A demokratikus eszméktől áthatolt had ipa 
ranes természetesen nem vo nalkozik i pol
gárságra, de nyilvánvaló, hogy nagy hatás 
sál lesz a polgárság becsületbeli ügyeinek 
fegyveres elintézésére is

— Óvóitok tanítói vizsgája. A köz 
oktatásügyi miniszter megengedte, hogy az 
okleveles óvónők, tekintet nélkül arra, hogy 
mint magán vagy mint nyilvános tanulok sze 
rezték meg oklevelüket inagan utón meg 
szerezhetik a tanítónői képesítést Ezen ren 
deleire nyilván az szolgalatot alkalmat, hogy 
rengeteg nagy azon okleveles óvónők szama, 
kik óvodai állást nem kapvan,\gyümöicsöze« 
lenül hevertetik képessegeiket, mig a most 
megadott kedvezménnyel tanítónői állashoz 
juthatnák s a nagy szambán megüresedett 
tanítói állasokat is be lehel túliéin.

— Szomorú számok Nemcsak a 
nagy háború szedi egyre bővebben az ál
dozatot. hanem a természetes szaporodás is 
nagy hiányt mutat lel Valóban komoly ag
godalmat kellhet fel mindenkiben, hogy hova 
vezet a népesség e rohamos logyása .«» - 
tünk fekszik a központi statisztikai hivatal 
havi közleményeinek ■füzete, mely szomorú 
adatokat tartalmaz. 1917 március hónapban 
például a Duna Tisza közén 233 emberrel 
több halt meg, mint született. A Duna jobb 
pártján a márciusi fogyás 1903, a Duna ba- 
pártján 1186, a Tisza jobbpartján 617. a 
Tisza balpartján 1101. a Maros l isza szögen 
2243, a Királyhágón túl 1777. Fiume váró 
sában <84 s igy tulajdonképeni Magyarorszag 
bán 11.270, llorvalorsz.igban 1189, az egész 
Magyarbirodalomban lehal 1917. március 
hónapban a habomban elesetteket nem 
számítva, fogyott a lakosság 12 759-el - -í 
törvényhatósági varos közül egyedül Szatmar 
Németi mulat lei 12 szaporodást, a többiek 
mind fogytak, az összes hiány az idegenek 
leszámításával 1565. az 58 rendezett tanácsú 
varos közül 8 mulat fel néhány szaporodást, 
legtöbbel 24 et Pápa, a t >bbiek lakossága 
mind fogyott, összesen 734 1. A tízezer 
lakosnál többet számláló 62 nagyközség 
közül csak tízben volt szaporodás, a lég 
nagyobb 12, a többiben mind fogyott a lakos
sá-, összesen 329 lélekkel. 1901 töl 1913-jg 
szaporodott Magyarorszag lakossága 47 06
ezer lakossal. 1914-ben 78-116 volt a sza
porodás, tehal a maximumot értük el. 1915- 
ben meg 30 ezer a szaporodás, 1916 bán 
mar 40 ezer a fogyás 1917-ben pedig 31 
ezer. Ha tehát a műit évvel szemben némi 
javulás állott is be, de a regi időkkel szem
ben közel 90 ezer leiekkel fogyott Magyar 
ország lakossága az év első negyedében, a 
habomban elesette,k be nem számításával-

— Utazó bírósagok az árutusora 
ellen. A kormány fontos újítást léptet életbe 
az árdrágítók üldözésére es az áruuzsora 
megszünteteserc Egy bíróból, egy ügyvéd
ből és szakértőkből összeállított bíráskodó 
bizottságok lógjak legközelebb a vidéki va
rosokat beutazni. A bíróság elölt bárki pa
naszt emelhet árdrágítás vagy áruuzsora 
miatt. Ezek a bíróságok statárialiasan, azon
nal ítélkeznek az árdrágítók lö'ött A bizott
ság működését a belügyminiszter és közélel
mezési miniszter egységesén szabályozta.

— A mozi mai 3 előadásán mulatja 
be a Mire nietjvénülünk cimü .lókai filmnek 
II. részét, mely nemcsak tárgyának érdekes 
voltánál fogva, hanem remekszép felvételei 
miatt is méltó érdeklődésié tarthat szamot. 
Ezt egy bajos vígjáték : Elza utolsó nevelö- 
HÖie követi. Csütörtökön szintén érdekes 
lesz a műsor s ezek a csütörtöki előadások 
szinten Apói lo műsorából veszik darabjaikat, 
ami annak előkelő nívóját biztosítja

Jótékonyság.
A Lévai Erzsébet Filléregylelhcz a 

szegény gyermekek fémházasára befolyt 
adományok :
Halász Lipótné 10 K. Kingcr Izidoráé 10 K. 
Missak Zsigmondiul lő K. (írotté Vilmosné 
20 K. Grófié Eanika 10 K Groltn Janka ti) 
K. Wi-rllieiiner Izidomé 10 K Dr. Wein- 
berger Adollne 20 K. Dr. Gergely Fülöpiié 
20 K Beígér Ernőim 60 K. Engel Gyuláné 
őo K Weisz Benőne 10 K. Dr. Priszner 
Gyuláné 10 K. Dr Steiner Oszkámé 10 K. 
Weinberger Z.igmondné 10 K. Iv.app 
Dávidné 50 K. Goid- lein Henrik 20 K. 
Ivi.ipp Ignácné 20 l\ Fischer Natal 5 K. 
Polliik Kálmán lo K. Sstreichcr Józsefné 
15 K Beilmmm l'idorno 10 K. Silbinger 
Z igmondm 10 K. Kovács Sándorné 10 K 
Scliule Ignucné 10 K. Iloth Ignác 10 K. 
Schwitaer Gyuláné 20 K. Weisz Ignácné :> 
K. Kteimr Sándorné 5 K. Kertész Lnjosné 
5 K. I’reisi -h Gyözőné 5 K. Sugár Mór 5 K. 
Weisz József 20 K Weisz Gyuláné 20 K. 
Wilheiin Grimm 20 K. Vámos Mérné 2 K. 
Erőmmel' Mór 10 K Dr. Balog Sándorné 
50 K Steinei Ernő 5 K. Deutseh Milmlyné 
10 K. Beilmann Ignácné 5 K Ungár 
Adollnc o K. Kiiinpfner Izidoráé 5 K. 
Kámplner Jakabue 5 K. Keisniann Alajosué 

ij K. Werthoimer Vilmosné 20 K. Pintér 
Kamimé 3 K. Hecksch Samu 3 K. Sollner 
Kamimé 4 K. Bác Hugóné 3 K. Bisitc 
Mérné 2 K. Steril Józsefné 2 K Weisz. 
Adolfné 2 K. Weisz Bernátné 3 K. Takács 
Kamimé 5 K. Hollós Miksáné 5 K. Sztranszki 
Mérne 50 K. pörsö lyadomány. Sclivaie 
BlIánélOK. Grotte Vilmosné 20 K. pörsöly 
adomány. Buhanemiiek Schönstcin Henrikné, 
Tribitseli Ignáczné, Blumentliál Jónása^ 
Deutseh Izidoráé, Link Bernátné, Werllmiumr 
Izidoráé, Werlheirner Vilmosné.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
igl7. Ovi nov. hó 11.-től 1S17. évi nuv lió 18

Születés.

A sziilök ncn < § §
"c
M)

p,o<l,,ki l’.tl Kelemen Erzséb leány 
Petra-. János Korát) Mária |fiu

Házasság

A gyermr.k 
neve

utónevei
nem kapott

Vallása

rkatlt.özv. Cbrenko János özv. Velicsá- 
nyi Katalin

I legyező Annin Weisz Emészt na 
llerka Géza Jarábek Etel 
ifj llanuszka Pál Kubi Julianna

Halálozás

izr. 
rkath. 
rkatli reí.

jz e'hum uen Kora A lialá1 oka

özv. Torda János 
Bodoki utónevet nem 

kapott leány
özv. Kiss Gyula 
özv, Silingi Janosné 
Pólya Krisztina

79 éves
10 perc
55 éves
7O éves

A gyaszaly ~ 
Koraszületéü 

l térelinrszcs 
Szerv iszivbaj

A k i
csekély készpénzzel, könnyű szerrel

hadikölcsőnt
akar jegyezni, az kössön a

Fonciére, Pesti biztosító-intézetnél
hadikölcsönbiztositást

A dijak olcsók. A dijak garantálva 
vannak. A dijak nem változnak, mert 
az esetleges kamatláb ingadozásnak 

nincsenek alávetve.

Semmiféle illeték nem száiittatik!
A liadikölcsönbiztositás orvosi vizs
gálat néikül 5000 koronáig, orvosi 
vizsgálattal bármily összeg erejéig 

— — — köthető. — — —

Orvosi vizsgálattal mt‘R 
olcsóbbak a dijak.

A biztosítás érvénye kirerjed 
nélkül a bábom minden veszélyére. 
Érvényes iini/iiilkotiságöspárba/esetén ik 
Halai esetén a hadikülcsönpapirük az 
igényjogosultnak azonnal kiadatnak.

Hadiki icsöDbiztoiitásí zőthet minden 
egészséges egyén, aki 18 éves korit 

betöltötte és öö évnél nem idősebb.
Mindennemű felvilágosítással 's 
nyomtatvánnyal szívesen szolgai »
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Eladó ház.
Léván Fnrt tér 3 szám.

Eladó : Simor,- és Zöldkert ut- 
isarokliáz. Bővebbet Forgács Mihály 

Cníaköny'vfizetönél és Dr' Baloí! SiUb 
dór ügyvéd urnái.

Lakást keres.
i-5 szobás lakás kerestetik 1918. 
május 1-rc.— Bővebbet a kiadóban.
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LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE

jMiFrnMTOTT mii. LÉVÁN. telefoh szám ú.

Eladó
a dalmadi gazdaságban 2 teljesen 
eg enlö, sárga 2 és fél éves muraközi 
méncsikó, 1 muraközi heréit ló 3 és 
féléves. Ugyanott eladó 1 női nyereg, 
i villany csillár és 1 bronzcsillár 
25 gyertyát*,  mely villanyra is átalakít
ható.

R a f f i a nincs 
és nem is lesz 111 

nyersanyag hiány miatt a papirspár- 
ga ára napról-napra emelkedik. 
Mindenki lássa el magfát előre 
pátria szőlőkötöző papirspár- 
gávál 
éra 100 kgként 520 korona. 
Kapható: Gottlieb és Sohmiedl 

„patria papirspárgau 
eladási irodája Budapest.

VII. Bákóoi nt 6. |

Legjobb fűszer- ón cseiregearuk Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k á v ék „Glória” pörkölt 

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

Vasáruk ép konvlitifelBzeeeif sí cikkek

alumínium, sphinx, zománcozol • len es tr öntöttvas: konyhaedények 
modern háztartási cikkek, ti. <-n<r törés d<uj■» l. fctrrlók es vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK

Ásó. kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 
ágtűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, mezőgazdasági . méhészeti és te-gazdaság’ szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet r.ad, vasgerendák, horga
nyozott. eodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

A hetedik had'kölcsönre je
gyezni hazafias kötelesség!!!

Meghívó.
A Kabina József Fia szappangyár 
Részvénytársaság felszámolás alatt 
I9t7 évi november hó 25 én délelőtt 11 órakor

Léván, saját helyiségében 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a részvényeseket meghívják 

a felszámolók.
Mérleg Számla 1917

I A közgyűlés megalakulása.
2. Felszámolók és felügyelő-bizottság jelentéseinek tárgyalása.

3 Mérieg msgállapitása és felmentvények megadásit
4 A felszámolók és felügyelöbizotts.igi tagok fizetéseitek 

megállapítása.
5 A felszámolás befejezése és a részvénytársaság vagyoná

nak eladás utján való értékesítésé iránti határozat.

Aki a közgyűlésen szavazatát gyakorolni kívánja, sziveske.liek a köz 
gyűlés .-lön a harsniegyei Népbank lévai telepénél részvényeit elhelyezni

VAGYON

5
60
6

73
79
6Í
82
84

Ingatlanok
Gépek és felszerelések 
Nyersanyag és készáru 
Barsmcgyei Népbank 
Folyószámlák 
Adómentes értékpapírok 
Pénztár
Érrékpapirok

I
T I-: II E K.

433338

november 10 én.

12 10 Rész vény tőke
36 11 Tartalékalap
60 12 Gépek, felszerelések
90 75 Hátralékos fizetések
56 76 Adótiirtnlék

77 Háborús veszt, tart
73 85 Visszafizetések

Nyereség

■27
433338

Rónai Emil s. k.
könyvelő.

Léva, 1917. november 15-én. 

br Lau<ar Arthur s k.
igazgató helyesnek találtuk

Dr. Ardó Sándor 
felszámoló 

Borosányi Béla 
f b. elnök.

Megvizsgáltuk és
Habért 11 Vilmos 

felszámoló.
Knapp Géza

f. b. jegyző

Dr Bnlog Sándor 
felszámoló

Takács Samu 
I b tag
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A hetedik magyar hadikölcsön.
A hosszan elhúzódó háború további nagy pénzügyi követelményeket támasztván az al amhatalommal szent- 

b,.n a hadi szükségletek zavartalan ellátása czéljából u hadikö'csön kibocsátása vall szükségessé. A hadvtselés 
költségeinek tedezésére a pénzügyminiszter ezúttal 6 "/o-kal kamatozó adómentes jaradekkolc.ón kötvényeket 
valamint 5 ■/,»/.,kai kamatozó adómentes járadekkölcsön kötvényeket bocsát nyilvános alairasra. A 
pénzügyminiszter tehát ez alkalommal is közvetlenül fordul a közönséghez.

Az aláírás tartama és az aláírási helyek
Az aláírás időtartama 1517. november 15. töl deczember 

14..ig bezárólag terjed. Aláírási helyekül fognak szerepelni az 
összes állami pénztárak és adóhivatalok, a postatakarékpénztár 
és annak közvetitőhelyeiül szolgáló összes postahivatalok, valamim 
az összes számottevő hazai pénzintézetek.

Az aláírási ár.
A 6 %-kal kamatozó áradékkölcsön kötvény kibocsátási 

ára voltaképen 97 K. 13 f-rel van számítva. De arra való lekin 
tettel, hogy a járadékkötvény kamatozása csak 1918. február else
jén veszi kezdetét, s a jegyzéstől 1918. január 31.-ig jar»> kama
tok az aláirási arba be vannak számítva, a kötvény’ alftirási ái*i  
minden 100 korona névértékért a következő összegekben van meg 
állapítva:

1. arra az esetre, ha az aláíráskor az aláirt összeg eg’ész 
ellenértéke befizettetik :

a) az 1917. évi november 15-tői deczember 1.-ig bezárólag 
történő aláírás esetén 96 K. .0 f ;

b) az 1917. évi december l ét követő időben 1917. évi de
cember 14.-eig bezárólag történő aláiras eseten : 96 K. 32 I.;

2. ha pedig az alább ismertetendő kedvezményes (részle
tekben történő) fizetési módozat vételik igénybe, az aláirási határ
idő egész tartamára szólólag 97 K. 20 f

Az 5 %%-os járadekkölcsön kötvény kibocsátási ara 1917. 
deczember 1 én 91 K. 25 f Ehhez képest

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

a) az 1917. évi november 15-t öl deczember 1. ig bezárólag 
történő alairás esetén 91 K. 25 f.;

b) az 1917. évi deczember 1-ét követő időben 1917. évi de 
cember 14.-éig bezárólag történő aláírás esetén 91 K 45 f.;

2. ha pedig a kedvezményes, részletekben történő fizetési 
módozat vétetik igénybe, az alairasi idő egész tartamara 92 K. 25 f.

Kamat-esedekesség-
A hetedik hadikölcsön 6 "'0-os jars dekkotvényei minden év 

február és augusztus 1.-én lejáró félévi utólagos részletekben 
évi 6 %-kal kamatoznak, az első szelvény 1918 évi augusztus 
1.-én esedékes Az ala rástól 1918. január 31 -ig jaró kamatok az 
aláírási árba vannak beszámítva.

Az 5 ‘ a"/0 os járadékköt vények 1917. deczember Elől kez
dődően évi 5 ’/s0 o ktd kamatoznak. Az első szelvény 1918 június 
1.-én esedékes s a kamatok minden év junius 1. én es deczember 
1.-én lejáró félévi utólagos részletekben fizettetnek. Mivel az 
aláirási határidő második szakasza az 1917. deczember 1 et követő 
időre esik, az aláirasi árnak a határidő második szakaszára való 
megállapításánál az első szelvény ellenértekének az aláirási határ
idő befejezéséig terjedő időre eső része mar számításba vetetett

Részletfizetési kedvezmény.
Az esetben, ha a 6 "o-os valamint 5 1 ._."0-OS járadékköl- 

esönre aláirt összeg 100 koronát meg nem hulad, az aláírás alkal
mával az alairt összeg egész ellenértéké befizetendő A 110 K at 
meghaladó aláírásoknál ellenben a befizetés részietekben is 
teljesíthető. Ez esetben az alairás alkalmával az aláirt összeg 
10 %-a bizlositekkepen leteendő és pedig készpénzben vagy meg 
felelő értékpapírokban. A részletek pedig a következőkép fizetendők : 

a jegyzet összeg elleeéitékének 25 7<,-a legkésőbb 1918. januar 9-ig, 
„ » n n • » januar 29 ig,
n n r n * • r február Ib-lg,
n » • " « n * február 28-ig,

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

A befizetési elismervények kiállítása es a 
végleges czimletek kiadása

A befizetés alkalmával az aláíró fél az aláirasi hely től 
pénztári eliBmervéuyt kap amely a fél kívánságára 1918 
január 20.-tól kezdve a ni. kir. pénzügyminisztérium részéről 
kiállított Ideiglenes elisnierveuvre tóg kicseréltetni, aiueuy 
uyiben eddi? az’idöpoutig a végh g».3 czuuletek kiadhatok 
nem l°Bznek. A végleges czimletek kiadására nézve, illetve a 
fél kivánatára kiadott ideiglenes elismervényeknek a végleges 
kötvényekre való kicserlésére nézve idejekorán hirdetmény utján 
fog a felhívás közzététel™. A végleges kötvények kiadasa költség 
mentesen ugyanazon a helyen fog megtörtenni, ahol a pénztári 
elismervények, illetve a fel kivánatára kiadott ideiglenes elisiner- 
venyek kiadattak

Az aláíró felek a czimletbeoszlásra irányuló esetleges kivan- 
ságukat a jegyzés alkalmával az , Aláírási nyilatkozat--nak erre a 
czélra megjelölt helyén kifejezhetik. Ily kívánság hiányában 
a jegyzett összegeket a legnagyobb ozlmletekben fogják 
kiszolgáltatni.

A kölcsön felmondása.
A m, kir. pénzügyminisztérium a kibocsátandó 6 “„-os,

valamint 5 >1, “i„-os. jaradékkölesönre vonatkozólag fenntartja 
magának azt a jogot, hogy előre közzéteeiidő három havi előze
tes felmondás mellett, a kölcsönt egészben vagy részben, név 
értékben visszafizethesse Azonban az esetleges felmondás a 
6 °j0-OB járadékkölcsönnél 1922. augusztus l.-jét. az 5 '/s“/.,-os 
járadékkölcsöunél pedig 1925. junius 1-ét megelőző időre m-m 
történhetik.

Betétek felhasználása
A betéti üzletlel foglalkozó intézeteknél s más ily cégeknél 

1914 évi augusztus hó 1 előtti betéti könyvre elhelyezett, 
egyebbként a moratórium feloldó rendeletben foglalt korláto
zások ala cső betétek a kibocsátásra kerülő kölcsönre történő bo- 
lizetesek ezéljaira — önérthelöleg a kikötött felmondási Idők 
épségben tartást mellett — teljes összegükben igénybe 
vehetők.

Azok, akik a befizetésekre pénzintézeti betétjüket kívánjak 
igénybevenni, annál az intézetnél vagy czégnél illetve annak az 
intézetnek vagy ezégnek közvetítésével tartoznak jegyezni, amelynél 
a hetét el van helyezve

Különleges kedvezmény a hetedik hadiköloeönnél
A kibocsátásra kerülő 6 ” .-os valamint 5 1 2°lo ÜS járadék- 

kölcsön kötvények felhasználhatók lesznek a törvényhozás részéről 
előreláthatólag már a közel jövőben teendő intézkedések alapján 
kivetendő hadinyereségadó fizetésére.

A hadinyereségadó fizetésénél a kötvények — figyelemmel 
arra, hogy az aláirási ar megállapításánál a folyó kamatok is szá
mításba vétettek, s figyelemmel hogy az aláirási helyek ötven fil
lér jutalékot szoktak a feleknek megtéríteni, — minden 100 K. 
nevertek után a voltaképeni kibocsátási ár tehát a 6 " 0-OB jára
dekkölcsön kötvénynél l\ 97.’3 — 50 f. 96 K. 63 f az 5 

járadekkölcsön kötvénynél pedig K 9125 — 50 f. 90 
K. 75 f fog számításba vetetni

Kölcsönnyújtás kedvezményes kamatláb mellett a 
kibocsátandó kötvényekre kölosönjegyzés oéljaira.

A kibocsátandó kötvényekre az osztrák magyar bank és a 
m. kir lladikölcsönpénztár a kötvényeknek kézizálogul lekötése 
(lombardirozása) mellett a né vértét 75 %-£ig, a mindenkori 
hív tilos váltóleszámitolási kamatlábon nyújtanak 
kölcsönt.

Ugyancsak a mindenkori hivatalos váltóleszámitolási kamat
lábon nyújtanak náluk zálogul elfogadható értékpapírokra kölcsönt, 
ha a felveendő összeg igazoltan a jelen felhívás a lápján aláirt ősz
szegek befizetésére szolgál. A mérsékelt kamatlab kedveznie 
nyeben a meghosszabbított ily kölcsönök is részesülnek

A fenti befizetési határidők alatt folyósított és igazoltan a 
jegyzett összegre történő befizetés ezéljaira szolgáló kölcsönök, 
után a 'el kívánságára a mindenkori hivatalos váltóleszámitolási 
kamatláb helyett évi 5 0 0 os állandó kamatlab bizlosittatik. Ezen 
lelül a fent körülirt módozatok mellett azoknak, akik igazoljak, 
ho .y a jelen alairasi felhívásban foglalt befizetési határidők alatt 
az alairásra bocsátott hadikölcsön jegyzése czéljából más hiteim 
tűzetnél (bank, takarékpénztár, hitelszövetkezet stb.), vagy bank- 
czegncl vettek fel kölcsönt, a kölcsön ama részének visszafizető 
sere amely az erre irányuló kérelem előterjesztésekor meg igazol 
tan fenáll, évi 5 '■ 0-os állandó kamatlábon fognak uj kölcsönt nyúj
tani. s ennek a kölcsönnek meghosszabbításánál is évi 5 %<)S 
állandó kamatlábat fognak számítani. Ezek a kedvezmények az 
osztrák-magyar bank jelenlegi szabadalmának időtartamúra szol
unk, de a kormány gondoskodni fog arról hogy azok a jelenlegi 
bankszabadalom lejárta után is 1922 évi deczember 31 ig terjedő 
hatállyal, a jegybank vagy valamely más a kormány által kijei” 
lendó intézet állni nyuj lassúnak.

Az alairók kívánságára a kibocsátandó kötvényeket, a 
szelvények beváltásával megbízott hivatalos beváltóhelyek 1919 
junius 30 ig koitseginentesen fogják megőrizni ős kezeiül

Nyomatúit Nyitrai él Tant# r. t. gyorssajtóján Léván.


