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Előfizetés! á rak :

E ^ é u  érre  . . . 10.— korona
F e lérre  . . . i■ . 5.— korona
N egyedévre . . . 2.50 korona
Községi elöljáróknak  
és tanítóknak 1 évre 8.— korona  

E gyes szám  á ra  20 fillér.

Politikai hetilap
F elelős szerkesztő  " lE R C Z E G H  JENÓ

Megjelenik m inden kedden
S zerk esztőség: M adách-ntca 15. 
K iadóhivatal: Rákóczi«utca 21. 
Hirdetéseket fe lvesz  Engcl István  
könyvnyomdája, RákóczI-ntca 21. 

„Nyilttér-  soronként 80 fillér.

A lkalm atlanok és 
fe lm entettek  pót- 
szem léje

A honvédelmi miniszter az 
1872— 1891 évben született, 
de eddig alkalmatlanoknak ta
lált vagy a szolgálatból elbo
csátott és a szemlén való meg
jelenés alól fölmentett népföl
kelésre kötelezettek uj össze
írását, pctazemiéjét és behí
vását rendelte el. A felhívás 
szerint az említett időközben 
születettek, akiket az eddigi 
szemléken alkalmatlanoknak 
találtak, vagy alkalmasságuk 
folytán bevonultak, de később 
alkalmatlanságuk miatt tény
leges szolgálatból elbocsájta- 
ttak, továbbá azokat, akik fel 
vannak mentve, s végül olya
nokat, akik az eddigi szem
léken való megjelenési köte
lezettségüknek eleget nem te
ttek, hogy a február 3-án szét
osztandó népfölkelési igazol- 
ványi lapot töltsék ki és a

virágos ablak
Irta: Túl a  k Lajos.

Alkony felé közeledett. Az öreg 
nap lassan lünedezett a hegyek 
mögé. Gyönyörű nyári este volt. 
Horvát Pista, kinek kicsi házuk a 
falu végén feküdt, idegesen fel s 
alá járt szobájában. Majd megállt, 
rövid ideig gondolkozott és azu
tán a virágos ablakhoz sietett. 
Kinyitotta a két ablakszárnyat és 
hosszan nézett végig a gyönyörű 
panorámát nyújtó határba. Sze
mei gyakran a nem messze fekvő 
gémes kútra vetődtek és mélyen 
gondolkodott . . . Ugyan mit 
nézett ?

A nyári szellő hangokat hozott 
magával. Pista arcán az öröm 
sugár futott végig. Ö már ismerte 
a hangokat. Az aratók danája

házfelügyelőknek átvételi elis
mervény ellenében adják át.

Nem tartoznak jelentkezni a 
tartalékosok, valamint a szol- 
gálatonkivüli viszonyban levő 
és nyugdíjas katonai havidí
jasok, amennyiben katonai 
rangjukat megtartották, végül 
a népfölkelési tényleges szol
gálat alól felmentett tisztek 
és tisztjelöltek. Az ekként 
öszszeirtak a február 26-tói 
március 19-ig terjedő időben 
pótszemlén kötelesek jelent
kezni. A szemlére való idézés 
behivási parancscsal történik. 
Aki behivási parancsot már
cius 15 ig nem kap, az tar
tozik a lakóhelye szerint ille# 
tékes szemlebizottságnál e 
nélkül is jelentkezni. A fel
mentettek kötelesek felmen
tésük jogcímének fennállását 
az eddigi módon február 12- 
én, I3-án és 14-én az illeté
kes kerületi elöljáróságnál 
igazolni. Akiknek betegségét 
az előző szemle után helyőr
ségi kórházban lelettel meg
állapították, saját érdekükben

volt. A hangok mindig tisztábban 
és közelebbről hallatszottak, t lár
vát Pista még egy kis ideig gyö
nyörködött, aztán becsukta az 
ablakot. Kijött az utcára és végig 
nézett a falun. Majd gyors lép
tekkel a gémes kúthoz sietett. 
Ott leült a kávára és mint rend
szerint, most is ott be várta az 
aratókat.

Nem sokáig várakozott. Már 
tisztán látta az aratókat midőn 
kivált és előre sietett a csoport
ból egy leány — Teréz, — kit 
Horvát Pisla várt. Egymás felé 
intettek. Azután összetalálkoztak.

Ily, szép hotdvilágos nyári éj
jeleken át szőtték szerelmüket 
Horvát Pista meg Teréz. De nem 
sokáig volt ez igy. Egy szép 
napon hiába nézett Pista ki a 
virágos ablakból s hiába ment 
ki a gémes kúthoz, Teréz nem

február 5-én, 6 -án és 7-én 
délelőtt jelentkezzenek köz
ponti városházán lévő sorozó 
helyiségben, hogy előző kór
házi leletüket ez alapon besze
rezhessék és a szemlebizott
ságnak rendelkezésére bo- 
csájthassák. A bevonulási idő
ről az alkalmasakat későbben 
fogják értesíteni.

Tűz a katonai 
kórházban

A katonai tartalékkótház- 
ban a napokban rövidzárlat 
következtében tűz támadt, 
melynek a konyha és a mel
lette lévő raktár esett áldo
zatul. A kivonult készenlét 
gyors közbelépése meggá
tolta a tűz további terje
dését.

A rum maximálása
Mint hírlik legközelebb a 

rum detail eladási árát maxi
málni fogják.

vált ki az aratók csoportjából.
Horvát Pistát rossz sejtelmek 

bántották. Busutásnak adta a 
fejét. Az evés sem esatt jól neki. 
Öreg szülei faggatni kezdték, hogy 
mi baja van. De Pista csak mé
lyen halgatott. Nem felelt egy 
árva szót sem, csak a szive do
bogott hangosan. Majd az öreg 
Horvát kitörő hangon kezdett be-, 
szélni: Alighanem az a leány, 
— a Teréz — az oka minden
nek. No de azért az semmi! Sose 
busulj azért fiam I Egy helyébe 
száz is akad. Halottunk már ilyet 
anyjuk? Egy lányért . . ,?l Az 
öreg ily beszédekkel befejezte 
mondókáját és pipára gyújtott. 
Pista tovább is csak halgatott. 
Továbbra is szomorkodott . . .

Már igy tett el jó pár hét, mi
dőn bekopogtatott Horvátékhoz 
az öreg Szarvasné „a falu nagy

Uj ügyvéd Losoncon

Nemrégiben közöltük, hogy 
dr. Keczéry István ügyvédi 
diplomát nyert. Az uj ügy
véd Losoncon telepedik meg 
és irodáját már meg is nyi
totta Súkey-utca 12 sz. alatt.

Tanitóözvegyek és árvák, 
valamint nyugdíjas tanítók, 
óvók segélyezése

A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter az 
Országos Hadsegélyző Bi
zottság elhatározása alap
ján az e célra rendelkezésre 
bocsátott fedezet keretén be
lül a nyugdíjas tanítóknak 
(óvóknak) és tanító özvegyek
nek a támogatásra leginkább 
ráutalt egyrészét 1 0 0  és 80  
koronás egyszersmindenkori 
segélyben részesíti.

A dakozzunk az áldo
zatkészség szobrára

dobja.* Hirt hozott, hogy Teréz- 
nek ma vasárnap délután lesz az 
esküvője Kerekes Józseffel a falu 
kovács mesterével. Pista csak 
hallgatta a szószátyár beszédet, 
csak a melle dőngütt belülről, 
mintha kalapáccsal ütötték volna.

Eljött a délután. Oda ment a 
virágos ablakba. Szemei mélyen 
be voltak esve. Arca sápadt volt. 
Végig tekintet a határon. Fájó 
emlék. A gémes k ú t.. .  T eréz ...
Amint igy nézett egyszer csak 
fülét zaj üti meg. A lakodalmas 
menet. Mikor elrobogott házuk 
előtt Teréz vőlegényével villám
gyors gondolatok futottak át 
agyán. Egy perc. Az ablakot be
csapja. Nem sokára egy durranás 
hallatszik. Mire a nép össze 
szaladt, Horvát Pista már halott 
volt.
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FÜRÉSZPOR- KIS A SSZON Y  

Züllött ajkadon fakul már a festék.
Táncossxofcpyád fodrát régen letépték.

Nincs már számodra hely a szeparéban,
A stricid ölében is más leány van.

Pezsgővel nem pezsdit már senki í%ed, 
Aranyat, ékszert nem fizetnek néked.

Illatos-dohányt sem ad már a pincér —
(Nem érsz neki annyit egynéhány csókér’!)

A lokálban senki sem néz többé rád:
Menj haza! . . .
Talán befogad az anyád!

G A T ERVIN

ALKONYIDÓBEN  

Valahonnan muzsikaszót hoz a szél.
(A nótában minden émlek újra él!)

Visszatér suttogón sok, régi álom.
(Én ismét csak a csókod után vágyom —

És amíg a szivem a láztól dobog :
A muzsika halkan, lágyan felzokog.)

G Á T ERVIN

Hadijelleg a háborús 
szolgálatok kitüntetéseihez

A király -  mint e g y  bécsi | 
katonai yjság jelenti — a kö
vetkező legfelsőbb parancsot
intézte a  hadügyminiszterhez: 
Elismeréséül azoknak a  Kitű
nő szolgálatoknak, amelyeket 
a  mögöttes országrészek ka
tonai közegei a  hadviselés és 
a hadsereg harcképessége ér
dekében teljesítettek, minda
zoknak a katonai személyek
nek, akik a jelenlegi háború 
folyamán megszerezték Fe
renc Jözsef-rendem kitünteté
sét, továbbá a katonai érde
mérmekhez, az arany, ezüst 
és vas érdem keresztekhez a 
hadiékitmenyt, illetőleg a ka
tonai érdemkereszt vagy vi
tézség! erem szalagját ado
mányozom.

Százkét tanár halt 
hősi halált

'
Az Országos Középiskolai Ta- 

náregyesiileti Közlöny összeállí
totta a magjar középiskolai ta
nárságnak a háborúban való 
részvételét feltüntető adatokat. Az 
összeállítás szerint — az időköz
ben szabadságolta ivat nem szá
mítva — 1C40 tanár ali fegyver
ben. Közülük hősi halált halt 
lüz, eltűnt 14, hadifogságba esett 
124, megsebesült 158, rokkant 
lett 11, önként ájlott be 22. Ki
tüntetésben 246-an részesültek, 
akik együttvéve 315 kitüntetést 
széreztek (a kitüntetések között 
van 3 vaskoronareüd, 4ó katonai 
érdemkereszt és 5 arany vitézség! 
érem.) A beszámoló összeállítás 
külön is kiemeli a győri állami 
főreáliskolát, amelynek tanári kara 
a legsúlyosabb részt kapta és 
viseli minden magyar középiskola 
között. Ez intézettől ugyanis öszr 
szesen 14-en vonultak be katonai 
szolgálatra. Közülők megsebesült 
6, beteg 1, hősi. halált halt 3, 
bizonytalan sorsú 2, megrokkant 
2, a harctéren van 2, helyi szol- 1 
gálatot végez 1, kitüntetést ka
pott 5 tanárkatona.

nyomtatványait lapunk
nyomdájában készíttesse.

Uf pénzek Károly 
király képével

Legközelebb Károly király ké
pével teljesen uj arany- és ezüst
érmek kerülnek forgalomba. Szó 
van arról, hogy nagyobb mennyi
ségű ezüst egy- és kétkoronást 
vernek a király mellképével, sőt 
egy egészen uj pénznemet is 
forgalomba hoznak, a félkoronás 
(ötven fillér) ezüstpénzt.

A munkanélkülieket 
berendelik hadimunkára

Hazai Samu báró hoyédcl- 
mi miniszter leiratot küldött 
a törvényhatóságokhoz amely
ben utasítja a katonaügyosz- 
táiyokat, hogy az összes mun
kanélküli munkásokat írják 
össze és azok névsorát az ille
tékes népfölkelő parancsnok
ságokhoz terjesszék fel. A le
iratban megemlíti a miniszter.

hogy igen sokszor előfordult, 
hdgy az 1912. évi LXVIII. t.-c. 
18. §-a alapján, üzemük foly
tatására kötelezett vállalatok 
magas bérigéretek dacára sem 
tudtak munkásokat kapni. A 
dologkerülő vagy, önhibáju
kon kívül hosszabb idő óta 
munkanélküli egyéneket kell 
kirendelni ezekre a munká
latokra. Mindazok, akik kato
nai szolgálatra alkalmatlanok, 
külön számbaveendők és 
számszerűleg kimutatandók.

Cukorlilalom 

a kávéházakban

Az országos Közélelmezési 
Hivatal legközelebb —  úgy, 
mint Bécsben történt — ná
lunk is el fogja rendelni, 
hogy a hávéházban, vendég
lőben és más nyilvános ét

kezéshelyen cukrot csak jegy 
ellenében szabad kiszolgálni. 
Minthogy a cukorjegy nem 
szól olyan kis mennyiségre, 
amelyet a kávéhoz szoktak 
adni, a kávéházak megfogják 
szüntetni a cukor kiszolgá
lását. A vendégnek tehát, 
aki a kávéházban kávét akar 
inni, magával kell majd hoz
nia a cukrot.

A vas forgalmának 
szabályozása

A kormány a vas forgal
mának régóta sürgetett sza
bályozására megtette az első 
lépést. A hivatalos lap va
sárnapi száma közli a kor
mány erre vonatkozó 465. 
számú rendeletét, amely szinte 
valamennyi vasanyag forgal
mát korlátozza.

Laptulajdonos: Harcaegh JanO. 

Lapkiadó : F.ngel latrán.

Ny i Itté r )
Dr. Keczéry István ügyvéd 

ügyvédi irodáját Losoncon, 
Siikey-utca 12 sz. alatt meg
nyitotta.

*) E rovat alatt közűiteknek tartat- 
máért nem válal felelőséget* a szerk.

la p u k  nyomdájában

ó i t * r á f i i g  <!> ftáfl

p r  “
1 Huszár Mihály Losoncz Kossuth Lajos-utca 10,

Gőzerőre berendezett mükelmefestő, vegytisztító és gőzmosó intézete. 
Gyászpuhá k soron Mvül festetnek. :-s
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Közgyűlési meghívó.
R  „Losonczi Takarék- és Hitelbank Rész vény társaság'* 
az „O sztrák M agyar Bank" mellékhelye Losoncon

XLIV. évi rendes közgyűlését
1917 év i február hó 25-én délelőtt 9 órakor tartja meg sa já t  
helyiségében, m elyre a t. részvén yesek  tisztelettel m eghlvatnak

Tárgyak:
1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére 2 jelenlevő részvényes megválasztása
2. Az 1916 évi zárószámadás és mérleg előterjesztése és felülvizsgálata, valamint az igazgatóság jelentése, az 

abban foglalt javaslatok elintézése, a felügyelő-bizottság jelentésének tárgyalása és a felmentés feletti határozat hozatal
3. Az osztalék megállapítása.
4. Szavazatszedő dizottság megválasztása.
5. 3 számvizsgáló és 3 leltározó bizottsági tagnak megválasztása.
Losoncz, 1917 február 3-án.

R z  igazgatóság.

A felügyelő- és számvizsgáló, bizottság által megvizsgált eredeti vagyonmérleg, veszteség- és nyereség-számla
I. évi február hó 15-étől kezdődőiig a hivatalos órák alatt az intézet helyiségében megtekinthető.

Jeg y ze t: Az alapszabályok 2 2 . §-a érteimében, csak oly részvényes gyakorolhat szavazati jogot, akinek részvénye a 
közgyűlést' megelőzőleg (3 ) három hónappal előbb nevére íratott s az igazoló-bizottság előtt igazolja azt, hogy 
az illető részvény tulajdonában van. • 1
Ezen jogok meghatalmazottak áltál is gyakorolhatók, a meghatalmazottak azo nban csakis részvényesek lehetnek. ,

- m m r n m m  o

Meghívó
A J ő g r á t a g y e i  Népbank Losonczon41 cégű r t o á n j íá r s a s á g n a k  Losonczon

az intézeti ház gyűléstermében 1917 évi február hó 24-én dőlelőtt 9 órakor tartandó

re n d e s  évi k ö z g y ű lé s é re .
Tárgysorozat:

1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére 2 részvényes megválasztása.
2. Az igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak az 1916 évi üzletről előterjesztett jelentései és az azokban foglalt

javaslatok feletti határozathozatal. 6

3. Az 1916 évi zárszámadások és mérleg felülvizsgálata és megállapítása, a felmentés iránti határozathozatal 
valamint a nyereség megosztása iránti intézkedés.

4. Az osztalék megállapítása. ,
5. Ernők, igazgató, helyettes igazgató, 12 igazgatósági tag, 24 választmányi tag, 3 számviszgáló-bizottsági tae

3 leltározó bizotsági tag megválasztása. ^  s
6 . Fenti választásokhoz 5 tagn szavazatszedő-bizottság választása.
7. Alapszabályszerűleg beadott esetleges indítványok tárgyalása.
Kelt Losonczon, 1917 évi február hó 10-én.

Stephani Ervin s. k.
elnök.

Az alapzzabályok 15. §ra szerint a közgyűlésen csakis részvényes vehet részi *  jogga| csakis oly
részvényes bir» kinek részvénye a közgyűlés előtt 30  nappal szabályszerűleg átíratott és a közgyűlés igazoló bizottsága 
előtt bemutatott részvénnyel, vagy azokról szóló letétjeggyel beigazolja azt, hogv az illető részügy ouaj H n n ^ r ,;

'■V
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M EGHÍVÓ.
A L o so n cz) Ip a r  és K e re s k e d e lm i B a n k  R é s z v é n y tá rs a s á g

fo lyó  évi fe b ru á r hó 25-én, dé le lő tt II ó ra k o r 

az in tézet helyiségeiben m eg ta rtandó  ::

XII. évi rendes közgyűlésére
a t. részvényeseit ezennel m eghi ja .

Napirend :
1. Három tagból álló igazoló bizottság, közgyűlési jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes

kiküldése.
2 . 1916. évről szóló igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentés.
3. A zárszámadás előterjesztése. •
4. A nyereség felosztása.
5. Az igazgatóság és felügyelő bizottság részére a felmentvény megadása.
6 . Igazgatóság választása 3 évre.
7. Felügyelő bizottsága választása 3 évre.
8 . Az alazszabályok 60. §-a értelmében esetleg benyújtott indítványok tárgyalása. .
Losoncz, 1917. évi február hó 4-én,

Az igazgatóság.
A felügyelő bizottság által megvizsgált eredeti vagyon-mérleg, veszteség nyereség számla a közgyűlés előtt 8  

nappal az intézet helyiségeiben a hivatalos órák alatt megtekinthető.

Figyelm eztetés : A közgyűlésen a részvényesek csakis azon részvények után bimak tanácskozási és szavazati joggal, a mely 
részvények a közgyűlést megelőzőleg legalább 3 (három) hónappal a társaság részvénykönyvében nevükre szabályszerűen átírattak és a 
mely részvények a hozzátartozó még le nem járt szelvényekkel együtt legalább 3 nappal a társaság pénztáránál a közgyűlés megtartása 
előtt ietéteményeztettek.

VAGYON Mérleg-számla. TEHER

Készpénz . .
Girószámlán és postatakaréknál 
Értékpapírok
Váltók* . . . .  
Kézizálog kölcsönök 
Befizetés a „Pénzintézet Központ- 

nál jegyzett üzletrészre . 
Folyószámlái kölcsönök** . 
Folyószámlái adósok hadi kői 

, csőn lombardért 
Felszerelés
Leírásért . . . .  
Átmeneti kamatok

Korona

2800
300

Korona =

55701
12237
85796

477250
40088

400
368730

159014

2500 
2158671

1223305

* Ebből jelzálogllag biztosítva

61

Korona — ! Korona ~

Részvénytőke 
Tartalékalap*
Veszteségi tartalékalap**
Betétek könyvecskékre 
Folyószámlái betétek 
Visszleszámitolt váltók 
Hitelezők hadikölcsön lombardért 
Saját értékpapírokra lombard köl- 

kölcsön
Óvadék hitelek .
Fel nem vett osztalék 
Fizetetlen tőkekamat adó 
Átmeneti kamat

Nyereség
Áthozat a múlt évről 
1916 évi tiszta nyereség

200000
42651
10000

60879968
2545959 634259:27 

119486J 
13762848

37000
11000
2190
1243

2993

305022:
218039É 24854

1223305

Ez évi dotátióval149320.— K.
199073.96 „ ** „ „

Losoncz, 1916 évi deczember hó 31-én.

44651.11 K. 
15000.— „

39
23
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Schusitzky Vilmos s. k. Rothman Hermán s. k. Stiller s. k.
pénztáros. igazgató. , könyvelő.

Dénes Miksa s. k.r Deutsch Henrik s. k., Dr. Hertsko Jenő s. k., Lázár Benő s k., Rothbárt Izidor s. k., Schwarcz Jakab s. k., Tausz Jakab s. k.
igazgatósági tagok.

Ezen mérleg-számlát megvizsgáltuk s minden tekintetben helyesnek találtuk.
Dr. Matzner János s. k. Fíeiszig József s. k. Kiss János s. k. Kálmán József s. k.

f. biz. elnök. f. biz. tag. f. biz. tag. f. biz. tag.

Nyomatott Engcl István gyorssajtój&n Losoneon.


