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Előfizetési ár :

Egész évre ....................  10.—korona
Félévre ..........................  5.— korona
Negyedévre .................... 2.50 korona
Községi elöljáróknak és 

tanítóknak 1 évre .. 8.— korona
Egyes szám ára 20 fillér.

Politikai hetilap
Felelős szerkesztő: HBRCZEGH

Megjelenik minden kedden este
Szerkesztőség Madách-utcaI5. szám 
Kiadóhivatal Rákóczi-utca 21. szám 

JENŐ Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal.
„Nyilttér* soronként 80 fillér.

9 negyedik nemzeti 
hadikölcsön

A magyar kormány kibocsátotta 
a magyar nemzethez intézett felhívását 
a negyedik nemzeti hadikölcsön 
ügyében.

A győzelmet nemcsak meg kell 
vívni. Meg is kell venni. Ingyen sem
mit sem ad az ellenség. Vért és pénzt 
kell áldozni a harci sikerekért. Kiki a 
magáét adja a háború véres oltárára, 
melynek füzéből végre is a béke fog 
kiforrni: az erősebb és fiatalabb fér
fiak az erejüket adják s tán az éle
tüket; az itthonmaradottak pedig a 
pénzüket. A hősi véradóból a magyar 
nemzet politikai megerősödése fog 
tiszta haszonkint kinőni. Akik pedig 
pénzt kölcsönöznek a háború folyta
tására, azok 57, vagy 6 százalékos 
kamatot kapnak. Az utóbbiak határo
zottan jobban járnak. S az előbbiek 
önfeláldozása egyenesen kötelességük
ké teszi az itthonmaradottaknak a ha
dikölcsön jegyzését. Erre nem is illik 
a hazafias áldozatkészség kifejezése. 
Hisz olyan előnyös a most aláírásra 
bocsátott uj hadikölcsön jegyzése, hogy 
ez a legjobb tőkebefektetés. Nem ál
dozat ez, hanem üzlet.

Még pedig igen jó üzlet, ügy 
annak, ki nagy kamatban biztos év
járadékot akar magának gyűjteni, mint 
annak, ki spekulálni akar állampapí
rokkal. A kormány azért kétféle for
mában fogadja el a nemzet kölcsönét 
az állam javára. Kibocsát 6 százalé
kos adómentes állami járadékkölcsönt 
melyet 1921. előtt föl se mondhat s 
mely már májustól kezdve kamatozik. 

yEzt 50 koronától 10.000 koronáig ter
jedő különböző címletekben állítják ki 
s a 100 koronás névőrtékért csak 97 
korona 20 fillért kell fizetni, ami a, 
időközi kamatok figyelembevételével 
az előbbi kibocsátás 97.10-es kurzu

sának teljesen megfelel. Ehhez tehát 
hozzájuthat a legszegényebb ember 
is, ki a takarékban sokkal kevesebbet 
kap az összegyűjtött garasaiért. Nem 
is szólva azokról az összegekről, me
lyeket kamatozatlan bankókban elrejt
ve tartogatnak a sifonérban. A józan 
ész és a hazafiasság parancsolja tehát, 
hogy elő kell szedni a rejtett pénzt, 
melynek semmi kamatjövedelme sem 
volt eddig s be kell cserélni a bankót 
kamatozó állampapírrá.

A másik formája az ul hadiköl- 
csönnek 572 hzázalékos adómentes ál
lami pénztárjegyekből áll. Ezeket két
ezer koronától 50.000 koronáig terjedő 
címletekben állítják ki. Ezt a kölcsönt 
az államkincstár 1926. junius elsején 
teljes névértékben visszafizeti. Az alá
írás ár itt minden 100 korona után 
91 korona 90 fillér. Tehát például 
tízezer koronás címletért fizet most 
valaki 9190 koronát, 1926-ig kapja 
az 5 '/, százalékot s aztán teljes tíz
ezer koronát kap vissza. Az állam 
tehát e papírnál biztosítja az árfolyam
differencia ellenében az egész név
értéket.

Már most az egyszerű polgárok, 
faluhelyen az iskola tábláján krétával 
vagy nagy urak s kezdő milliomosok 
az arany ceruzájukkal egyforma gyor
sasággal kiszámíthatják, hogy az uj- 
hadikölcsön mindkét formája az eddigi 
papirosoknál mennyivel kedvezőbb kon- 
jungturát kínál s mindenki viszonyai 
s gesztusa szerint válogathat a kettő 
közül., A vásárlást azonban mindkettő
nek megkönnyíti a kormány egy okos 
intézkedése. Az osztrák-magyar bank 
kamat mellett kölcsönt ad úgy a já
radékkötvényekre, mint a pénztárje
gyekre, még pedig a névérték 75 szá
zalékáig.

Nagyon természetes, hogy a rész
leteket minden hatóságnak, pénzinté
zetnek és általában mindenkinek kö
telessége kellőkép megmagyarázni 
azoknak, akik az eféle műveletekhez 
kevésbé értenek, amint hogy magától

értetődik az is, hogy az a nagyszerű 
szervezési munka, melyet közigazga- 
tásnnk fejei és a nép közvetlen veze
tői, kint különösen kiváló és derék 
jegyzőink, lelkészi karunk és tanítóink 
az eddigi hadikölcsönök során végez
tek, ezúttal is teljes erővel szegődjék 
a meginduló aláírás szolgálatába és 
az elérhető legnagyobb siker bizto
sításába.

Mindössze azt kell még feljegyez
nünk, hogy az aláírások e hó 19-től 
kezdődőleg május 23-ig bezárólag 
tartanak és az aláírási helyek ugyan
azok lesznek, mint a legutóbbi hadi- 
kölcsönnél.

Meleg szerntettel és bízó remény- 
nyel bocsátjuk útjára ezt a mostani 
felhívást is és megvagyunk mélysége
sen győzőeve arról, hogy ellenségeink 
ellen újból sikerül a nemzet hatalmas 
összetartó erejét a legfényesebben ki
fejezésre juttatni.

A balassagyarmati kir. pénz- 
flgyigazgatóság mellé rendelt

szám vevőség uj főnőké
A nevezett számvevőségnél Madách 

Imre elhalálozott főnök helyére a főnöki 
teendők ellátásával a m. kir. pénzügymi
niszter Bródi József számtanácsos, helyettes 
főnököt bizta meg.

L e s z  tő r ö k  d o h á n y
A dohány ára a háború alatt az egész 

vitágon emelkedett s külföldről származó 
dohánykészitményekhez, ha egyállalán hozzá 
lehet jutni, óriási árakat kell fizetni. Ezen 
állapoton mindenesetre változtatni fog az a 
körülmény, hogy a Törökországból való 
dohány és szivarka kivitelére vonatkozó 
tilalmak hazánkra s szövetségeseinkre nézve 
megszűntek, ebből természetszerűen követ
kezni fog, hogy ismét kapni fogunk a fel
séges illatú török dohányból s az árak se 
lesznek megfizetethetlenül magasak.

ADAKOZZUNK iJtT !
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Az alkalmatlanok uj sorozása
A hivatalos lap szerdai száma rende

letet közöl az 1866—1897. évig bezáiólag 
terjedő időben született, eddig alkalmatlan
nak talált, vagy a tényleges szolgálatból 
alkalmatlanságuk miatt elbocsátott népföl
kelésre kötelezettek újból való összeírásáról, 
pótszemléjéről és behívásáról. A rendelet 
szerint az 1866. évtől 1897. évig bezárólag 
terjedő időben született összes népfölke
lésre kötelezettek, ha eddig a szemléken 
alkalmatlanoknak találták, vagy alkalmat
lanságuk miatt a tényleges szolgálatból el
bocsátották őket, valamint a népfelkelés, 
tényleges szolgálat alól meghatározott, vagy 
bizonytalan időre felmentett összes népfől- 
kelésre kötelezettek, vagy akik eddig nem 
jelentek meg szemlén, ezek közül az 1864. 
évi születésű egyének is, kötelesek össze
írás céljából jelentkezni. Nem tartoznak 
jelentkezni a tartalékos, a szolgálaton kí
vüli viszonyban lévő és a nyugdíjas kato
nai havidíjasok, feltéve hogy rangjukat 
megtartották. Az összeirt népfölkelésre kö
telezettek közül az 1897—1878. évi szüle- 
letésüekre nézve a bemutató pótszemlék ez 
évi május 16-tól június 24-ig, az 1877-^-1866. 
évi születésüekre nézve pedig ez évi augusz
tus 21-től szeptember 12-ig terjedő időben 
lesznek. Nem tartoznak megjelenni a pót
szemlén azok, a kiknek valamelyik vég
tagjuk hiányzik, a kik mindkét szemükre 
vakok: hasonló okok: a siketnémaság, a 
hülyeség, a biróliag kimondott tébolyo- 
dottság, őrültség, vagy gyengeelméjűség, 
egyéb elmebetegségek, vagy a kiket annak

idején sorozáskor töröltek. Nem tartoz
nak megjelenni: a kiket felülvizsgáltatá
suk alkalmávál mindennemű népfölkelési 
szolgálatra alkalmatlannak nyilvánították 
és ezt igazolni tudják, a hadsereg, illető
leg a honvédség nyilvántartásában álló és 
rokkantsági nyugdíjjal ellátott egyének és 
a kik a háborúban történt megsebesülésük 
folytán felülvizsgálat utján 1916. április 
1-e után a tényleges szolgálatból elbo
csát ttak. Részletesen intézkedik a rende
let azokról is, a kik a pótszemlén való 
megjelenés alól foglalkozásuk alapján van
nak felmentve. Ilyenek a pénzügyőrök, a 
vasutasok, a postások, a köszénbányák 
munkásai, a hajózási vállalatok forgalmi 
szolgálatot teljesítő alkalmazottai, a iiadi- 
szolgáltatást teljesítő egyének, a határren
dőrök, azok a népfelkelésre kötelezett 
egyének, a kik a népfölkelési szolgálat 
alól már névszerint fel vannak mentve, a 
lelkészek, az orvosok és a nyugdíjas ka
tonai havidíjasok. Illetékes helyről jelen
tik, hogy az 1866—1897. évi születésű nép
felkelésre kötelezettek bemutató pótszem
léjén alkalmasnak talált egyéneket előre
láthatóan csak az aratási munkák befejezése 
után fogják népfölkelésj fegyveres szolgálat
ra behívni. A népfölkelés második osztályába 
tartozó egyéneket az eddig is követett el
járáshoz kédest egyelőre csak az ország bel
sejében és a hadtápkörletben jelenleg 'szol
gálatot teljesítő fiatalok és arcvonalbeli 
szolgálatra alkalmas egyének felváltására 
fogják alkalmazni.

Az iskolák és a
hadi kölcsön

A negyedik hadikölcsön sikere érdekében a 
vallás és közoktatásügyi miniszter rendeletet 
intézett az összes iskolákhóz. A rendeletben 
a következőket mondja a miniszter: „Most, 
amidőn a negyedik hadikölcsön kibocsátásá- 
nck ideje elérkezett bár a legnagyobb mér
tékben meg vagyok győződve arról, hogy a 
hadviselés költségeire szükséges anyagi erő 
kölcsön alakjában, sokkal nagyobb összegben 
fog rendelkezésre bocsáttatni, mint az eddigi 
kölcsönöknél történt—teljes bizalommal for
dulok hazánk minden tanárához és tanítójá
hoz, mint a nemzeti eszme és a hazaszeretet 
lelkes ápolóihoz és munkáiéihoz, hogy e hő 
csönök minél nagyobb, anyagi erőnk teljessé
gét igazoló sikeréhez úgy szóval, mint tettek
kel hozzájáruljanak. Felhívom ezért Címet 
hogy a vezetése alatt álló tanintézet tanárait 
tanítóit saját példájával is buzdítsa arra, hogy 
tehetségükhöz képest vegyenek részt a hadi
kölcsön jegyzésében is. de különösen a ve
zetésükre bízott tanulóifjúságot, valamint ta
nítványaik utján azok szüleit és hozzátartozói 
's buzdítsák arra, hogy minél nagyobbmér- 
vü és széleskörű hadikölcsön-jegyzés által te
ttekben tegyenek- beszédes bizonyságot ál
dozatkész hazaszeretetükről. Hívják fel a 
tanárok és tanítók a tanulóifjnságoi, hogy 
megtakarított filléreiket a haza javára köl- 
csönképpen ajánlják fel, hogy a nagy le
számolásnál, amikor hőseink a csataterekről 
visszatérnek, emelt fővel mondhassa el ki
csiny és nagy egyaránt, hogy maga is 
meghozta tehetségéhez mért áldozatát, hogy 
nemcsak maga adta oda megtakarított fil
lérjeit, hanem szüleit hozzátartozóit is a 
kölcsönben való részvételre buzdította.P á ly á z a t  ö z v e g y i  

s e g é ly d ija k r a
Akereskedelemügyi m. kir. Minister ur 14923 
/1916 számú rendeletével a Ooldberger Er
zsébet által létesített alapítvány kamataibó 8 
egyenként 300—300 koronás özvegyi segély- 
díjra pályázatot hirdet. 1. E segélydijakat szak
májukban kivált, józan életű, de fiatalon el
hunyt, képesi.éshez kötött ipart űzött magyar 
honos iparosmesterek szegénysorsu özvegyei 
vagy szegénysorsu de 18. évet még be nem 
töltött fiú esetleg leány árváinak fogja odaí
télni. 2. Pályázhatnak e segélydijakra az 1. 
pontban említett özvegyek és árvák, ez utób
biak anyjuk vagy gyámjuk utján. Özvegyek, 
kik férjük iparát folytatják, árvák, kik atyjuk 
ipaiát választották életpályául s mint ilyenek 
segéd vagy tanonc minőségben alkalmazva 
vannak, avagy ugyanazon szakmába vágó 
iparri szakiskolába felső ipariskolába járnak 
az odaitésnél előnyben részesülnek. Árváknál, 
ha további keképzésük érdekében több évi 
támogatásra volha szükség, miniszter ur nem 
fog elzárkózni az elől, hogy a segélydijat az 
alapítványi kamatok terhére az előhaladás iga

zolásának kikötése mellett esetleg több éven 
át engedélyezze. Egy és ugyanazon családban 
özvegy és árva, illetve árvák ugyanezen ala
pítvány kamataiból segélyt csakis rendkívül 
kivételes esetben kaphatnak. 3. A folyamod
ványban részletezendő a cél, melyre folyamo
dó a segélyt igényli és a körülmények, me- 

* lyek őt a segély kérésére utaljuk. Feltételek 
megtuthatók a besztercebányai kereskedelmi
és iparkamaránál.

kaszáló marokrakó és kévekötőgépeket hoz
závaló „Manilla" zsineggel szállít a1 M agyar 
Általános Gépgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-ut 141. Telefon 45—15. Sürgönyeim: 

Magomobil. Nagy tartalékrész raktár.

w
S z o b a f e s t ő ,  m á z o l ó  és c i m f e s t ő

&

munkákat modern és Ízléses kivitelben jutányo
sain. készít Szita, István, Alsó-patakpart 6. szám
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A n e g y e d ik  h a d ik ö lc e ő n
A negyedik magyar hadlkőlcsön kibo

csátására vonatkozó aláírási felhívás, mint 
értesülünk, legközelebb fog megjelenni és a 
nyilvános aláírás április 19-én fog megkez
dődni. Ai aláírási időhatár, május 23-ika 
lesz, tehát teljes 5 hét. Az aláírási helyek 
lesznek ugyanazok a pénzintézetek, a melyek 
az első három hadikölcsönnél közreműköd
tek. Kibocsátásra kerül, hatszázalékos állami 
járadékkölcsön, még pedig 50, 100, 1000, 
5000 és 10.000 koronás címletekben. A köt
vényeket 1921 november elseje előtt nem 
lehet fölmondani. Az aláírási árfolyam há
romféle : Ha az aláirt összeget egyszerre 
befizetik, úgy április 19-től május 5-ig 
történő aláírásoknál — 97.50 korona, ha az 
egész ellenértékét az aláírók nem '  azonnal 
fizetik ki, úgy az egész aláírási határidőben 
az kláirási árfolyam 98 korona. Azonkívül 
kibocsát a pénzügy miniszter 5 ’/, százalé
kos állami pénztárjegyeket, még pedig 2000, 
5000, 10.000 és 50.000 koronás címletekben. 
A pénztárjegyeket teljes névértékben minden 
levonás nélkül 1926 január elsején a kincstár 
mindenkinek visszafizeti. Az aláírási árfo
lyam itt is háromféle: Ha az aláirt összeget 
egyszerre kifizetik, úgy április 19-től május 
5-ig 91.90 K, május 5-től május 23-ig pe
dig 92.20 K, ha pedig az aláirt összeget 
nem egyszerre fizetik ki, úgy alkalmasint 
92.60 K lesz. A betétek feloldására vonat
kozólag az első nárom hadikölcsönnél ér
vényben volt rendelkezések lépnek hatályba

A P e s t i  N apló

a legtökéletesebb hírszolgálatot nyújtja a 
közönségnek. Külön tudósítói minden sem
leges országból érdekfeszitő és hiteles érte
sítéseket küldenek a háború eseményeirő 
A szövetséges államok minden nagy . váro- 

! sából eredeti és megbízható értesülésekei 
szerez. A harcterekről és a sajtóhadiszállásró 
több kiküldött tudósilója küldi a legfrisseb 
híreket. Állandó rovatai, az asszonyoknak és 
a gyermekeknek Írott tanulságos és érdekes 
cikkek, riportok érdekes és bőséges napihir 
rovat és a napi kérdéseket megvitató sok 
értékes írás teszik nélkülözhetetlenné és 
népszerűvé a Pesti Naplót. Album-ajándéka 
páratlanul áll a hirlapkiadás történetében 
Előfizetési ára negyedévre 8 kor. Kérjen mu
tatványszámot a Pesti. Napló kiadóhivata
lától, Budapest VI., Vilmos Oászár-ut 55.

Uj nyári menetrendek ez évben nem 
lépnek életbe; a jelenleg használatban levő 
menetrendek tehát az uj időszámítás beve
zetése után, vagyis május hó 1-étől folyta
tólag továbbra is érvényben maradnak.

Mindezek a személyszállító vonatok, 
amelyek a kiindulási állomásról az átmenet 
időpontja, vagyis április hó 30-án éjjeli 11 
óra előtt indulnak és végállomásukra me
netrend szerint április hó 30-án éjjeli 11 
óra, illetve az uj időszámítás szerint május 
hó 1-én éjjeli 12 óra 1 perc után érkeznek, 
attól az állomástól kezdve, ahol éjjel 11 óra 
előtt utoljára megállanak, egészen a végál
lomásig, a menetrendhez képest egy órai 
késéssel fognák közlekedni. Azok a személy
szállító vonatok ellenben, amelyek menetrend 
szerint április hó 30-án éjjel 11 óra, illetve 
az uj időszámítás értelmében május hó 1-én 
éjjel 12 óra 1 perc után indulnak, a kiin
dulási állomásról a menetrendekben kitün
tetett időben, már az uj időszámítás szerint 
rendesen fognak indíttatni.

A Konstantinápoly felől április hó 30-án 
menetrend szerint éjjel 10 óra 47 perckor 
Zeinun állomásra érkező Balkánvonat a me
netrendhez képest nem csak a magyar ki
rályi államvasutak vonalain, hanem a csat
lakozó idegen vasutakon is, egészen a vonat
végállomásig, vagyis Berlinig illetve Strass- 
burgig, 1 órai késéssel fog közlekedni.

Budapest, 1916. évi április hó 20.

A magyar királyi államvasutak 
igazgatósága.

(Utánnyomás nem dijaztatik.)
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Magyar királyi államvasasak. Igazgatóság.

Laptulajdonos: H erczegli Jenő. 
Lapkiadó: Iingel István.

Orvosi M ás változás.
98111/1916. szám. F. la.

A n y á ri id ő szá m ítá s bevezetés©  
a m agyar k irá ly i á lla m v a su ta k  

v o n a la in

F. é. április hó 30-ról május hó 1-re 
hajló éjjel a magyar királyi államvasutak 
vonalain a nyári időszámítás vezettetik be. 
Ebből kifolyólag április hó 30-án éjjel 11 
órakor a vasúti szolgálatnál kaszált vala
mennyi óra 12 órára igazittatik s ezzel a 
vasútnál jelenleg használt időszámítás 1 órá
val előre tolatik.

Dr. Aczé l  S á n d o r
a helyi megfigyelő állomás 
volt főorvosa lakását az Er- 
zsébet-utcából a Vasuti-utca 
16. szám alá (Dr. Kufler ház)
— helyezte át. — ::—

Fogad nőgyógyászati és fogbetegeket 

és a fogtehnikai összes munkákat készíti.
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A munkáltatási idényre ajánlunk elsőrendű pestvárosi fehér tábla- és
kitűnő vidéki perzselt

m u n k á s s z a l o n n á t
valamint pestvárosi

d i s z n ó z s í r t
a legmérsékeltebbárban. Felhívásra kedvezőajánlatokkal készséggel szolgálunk

Weiaz Lipót és tápsa
disznózsír- és szalonnanagykereskedők, Budapest, IX., Hentes-utca 17.

Sürgönyeim: „Weiszetett, Budapest." Interurban távbeszélő „József" 14—50

F r e y t a g
ZZ kiadványai ~

Világ zsebatlasz .'

Románia térképe.

Háborús térképek.

Schwapcz M a b
cséplőgépek, szecskavágók, szelelőrosták, 

ekék stb. stb. stb. mezőgazdasági gépek 

gyári raktára. >

Losonc, Kossuth Lajos-utca 7.

Ajánlja kitűnő „S i n g e r "  

karikahajós és központi orsós

v a r r ó g é p e i t
előnyös fizetési feltételek mellett.

A világ a zsebben ! 58 
____ fő és 25 mellék tér

képpel, 17.000 alfabetikus földrajzi elneve
zés tartalmával. Zsebforma, csinos vászon
kötésben 4 K. 50 f. Nélkülözhetetlen minden
családban és íróasztalon. — | — | _| __L

Most jelent meg kltü—
__________________nő felvételben Románia
térképe. Lépték: 1:1,000.000. Ára 1 K. 20 f.
Vászonra feszítve 3 K. 20 f. — | _____ ,

Északfrancia ország
_______  Belgium térképe

I K. 20 f. Török harctér 1 K. Olasz harc
tér 1 K. 20 f. Orosz harctér 1 K. 20 f. —

Orosz foglyok tartózkodásának helyei
Az orosz foglyok internálási és átvonulási 
állomásainak térképe európai és ázsiai Orosza 
országban. Ára 1 K. 50 f. Bérmentesített 
küldésnél minden kiadvány 10 fillérrel 
drágább. - — | — | | | | | —

Megrendelhető:
G. F R E y  T f l  G und B E R N D T  
GES. M. B. H. W I E N VII. SCHOT- 

TENFELDGflSSE 62.

SzErEtetaJománypIiat
■ fr a n tr a  s z á l l í t  a  |2 2O B I

a a H a d e s g é ly z é  H ivata l
á tv é te l i  k U lia itm é n y a

V., V á c z i - u t c a  38.  szám.

/ E N G E L  I S T V Á N  (ír%\

-III-
könyvnyomdája L O S O N C O N - Rákóczi-utca 21.

- i n -

Készít minden a könyvnyomdásza- 

ti szakmába vágó munkát mo

dern és szakszerű kivitelben, jutá- 

nyos árak mellett.

Nyomatott Engel István gyorssajtóján Losoncon.


