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HIRDETÉSEK
Q' centiméterenként • 4 Alléi
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 80 Allér.
Gyakori hirdetők éa a velünk 
>H8zekölteté8ben levő bírd, irodák 

árengedményben részesülnek.

HETILAP.
A kéziratok a azerkssztfiaéghez küldendők. Megjelen vaaéznap reggel.

Kéxiratok vissza nem adatnak SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS.
FŐSZERKESZTŐ: Lr. KERSEK JÁNOS. |i FŐMUNKATÁRS: JAROSS FERENC.

A hirdetéseket, elölIzetéeeket s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója . NYITRAI ás TÁRSA r. t

Műveljünk meg minden 

talpalattnyi földet!

Az ezredes.

Az ezred parancsnoka. Legna
gyobb ur a regimentben, mert a ka
tonák minden ügyes bajos dolgában ö 
a legfelsőbb fórum. Az ő szava parancs, 
amelyet csak követni és teljesíteni 
szoktak. De a legnagyobb felelősség 
is az ezredes vállán nyugszik, mert a 
katonáinak kiképzéséért, jólétéért, a 
rend és pontosságért ő viseli a fele
lősséget. Mint jó családfő tartozik gon
dot viselni a regimentre, mert a le
génység és az ezredes közötti viszony 
most a háborúban igazolta azt a fel
tevést, hogy a szeretett parancsnok 
szavára bátran mennek a legnagyobb 
tüzbe is a katonák.

Ha az ezredes tudja, hogy nem 
a katonái vannak az ő kedvéért, ha
nem ő van katonák miatt azok élére 
állitva, akkor tudja azt is, hogy úgy 
kell állania az ezred élén, hogy min
denkor példányképül szolgálhasson az 
alatta levőknek és rangban utána kö
vetkezőknek. Mint a sor szélén álló 
katona, aki után igazodik az egész arc
vonal.

Egy ilyen ezredesről olvastam a 
minap, aki valóban mintaképül is szol
gált katonáinak, mert nemcsak a férfi 
és katonai erények igazi példányképe 
volt, de a Baját életének hősi feláldo
zásával azt is megmutatta katonáinak, 
hogy miként kell a királyért és a ha
záért meghalni is tudni. Egy ezredes
ről olvastam, aki exegit sibi monumen
tum aere perennius nem csak az ezred 
krónikájában, nem csak a világháború 
most Íródó lapjain, de a haza történe
tében, ahonnan belekerül a magyar 
szivekbe, melyek nevének hallatára se
besebben, lelkesebben fognak dobogni. 
Egy ezredes, aki jobban teljesítette kö
telességét a legutolsó katonájánál, aki 
nem csak feljebb valója és parancsno
ka, de atyja és jó bajtársa volt embe
reinek.

A 19. gyalogezred, a Károly L’c- 
rencz József nevét viselő regiment 
most hősi halált halt ezredesét látom 
magam előtt az emlékezés tiszta vilá
gosságában, Ez az ezred most Léván 
állomásozik. Ez az ezred a harc meze
jén számos ütközetben mindig dicső
séget aratott. Már azelőtt is ismertük 
a győri bakák jó birnsvét, magyar vi
tézségét, rettenbetetlen bátorságát, mert 
* lapok egymás utáu számoltak be 

I a tisztikar tagjainak és a legénység
nek kitüntetéséről. Ezt az ezredet a 
legnagyobb rokonszenvvel fogadtuk 
Léván s büszkék voltunk arra, bogy 
szállást adhattunk vitéz bonvédeink ü- 
resen maradt laktanyájában ennek a 
derék, magyar ezrednek. — Ennek az 
ezrednek parancsnoka volt nemes Fe- 
leky Rech Sándor ezredes, kinek hősi 
haláláról lapunk múlt számában ad
tunk hirt.

Nem tudok napi rendre térni a 
háborús események felett anélkül, hogy 
az elismerés és tisztelet zászlaját meg 
ne hajtsam az ő oly magasan álló, ne
mes jelleme előtt. Most már megértem 
az ezred oly nagy számú Kitüntetését, 
mert nem is lehetett máskép, hiszen 
ő vezette diadalról-diadilra, dicsőségről- 
dicsőségre. Most már tudom, hogy mit 
tesz az, mikor maga az ezredes áll 
élén katonáinak s a vezényszava min
dig csak az : Utánam, tiuk. Most már 
tudom, hogy az ezredek dicsőségének 
és vitézségének forrása az ezredes lel
kében veszi eredetét. Most már látjuk, 
csak az ő életére kell tekintenünk, 
hogy milyennek kell lenni egy igazi 
ezredesnek, ki korának történetébe ki
törölhetetlen hetükkel akarja beírni 
ezr<.de nevét, aki azt akarja, hogy rája 
királya és hazája büszke legyen min
denkor.

Első volt katonai között a köte
lesség tudásban, a reá bízott feladat 
pontos teljesítésében, utolsó a pihenés 
beD. Olt élt velük, mint akármelyik 
katona, a lövéaz árokban, a harcme
zőn. Ha jött a parancs előre, ment ka- 

j .ouái elén. Velük örült, velük busult. 
Ligutolsó közlegényének is szivén vi
selte sorsát, amelyet velük megosztott.

Minden veszélyben ott volt legelöl. 
Természetes tehát, hogy rajong

tak érte katonái s jobban feltették őt, 
mint saját életüket, mintha érezték 
volna, hogy az ellenség valamennyi 
fegyvere csak őt, a bátor és vitéz ve
zért keresi, mert máskéut úgy sem le
hetett őt ezrede éléről eltávolítani.

Dicsőséges, szép tettek sorozatá
ból állott élete, dicsőséges volt a ha
lála. Az ellenséges golyó, mely kiol
totta nemes életét, csak földi életére 
tette a végső pontot ; de a hálás utó
kor immár bele helyezi emlékét a hő
sök panteonjába b leteszi előtte az el
ismerés és hala koszorúját.

Adakozzunk a Vörös

kereszt Egyesületnek!

Beharangozó.

Rasvirsljás a h«raugouat. Az egyház 
megválik a régi trzditiók által megszentelt 
tárgyaitól és minden panasz nélkül, sőt bi
zonyos büszkeséggel, önérzettel, számos 
helyen pedig ünnepélyek között búcsúzik el 
azoktól. A ki ismeri a magyar nép termé
szetét, az tudja igazán csak értékelni, bogy 
mit tesz az, a mikor a templomom tornyaiban 
elnémul az imára hívogató ércnyelv A 
A magyar vidék, a magyar táj lyrikus hzn- 
gu'alshoz mindig hozzá tartozott a harangszó, 
,«z öreg temp óm nagy harangja,*  ,*  ká- 
po na kis ciengetyüja" régóta annyira bele- 
vésödött a magyar néplélskbe. hogy termé
szetesnek kell tatáluuak azt a híradást, a 
mely annak a messze Szerbiába hurcolt 
magyar hadifoglyoknak haláláról szó1, aki az 
orosz temp om harangjának ismerős hangjára 
holtan rogyott össze. Az ismert hangok, a 
hazai földet, az édes otthont idézték emlé
kébe és a messze távolság, a rabiág tudata 
megölték szivét.

És most ezektől a kincsektől is meg 
tud válni a nemzet. Papjainak első hívó 

■ szavára, teljes készséggel ajánlja fel a múl
tak em ékeivel kö. ülövezett harangjait és 

' szives örömest küldi azokat oda. a hol 
, majdan más alakban éreztetik védő hatalmu- 
; kst é.i hallatják dörgő hangjukat.

Az a nemzet, a melyik e háború hu
szonkettedik hónapjában ekkora áldozat
készséggel tud megválni legkedvesebb em- 
lékoitöl, szó nélkül tudja tűrni a háborúnak 
anyagi és egyéni terheit és veszteségeit, az 
a nagy küzdelemben csak győzhet. Ellensé
geink azt hitték, hogy nemcsak katonailag 
fognak megverni, de gazdaságilag, anyagilag 
is tönkre lesznek és íme mit látunk, katonai 
sikereink fényesebbek mint valaha, kiéhez- 
tetési poitikájuk csődöt mondott, anyagi 
tekiiAetben pedig önmagunkat felülmúló 
eredményeket produkáltunk.

Németország az imént lezárult negye
dik hadikölcrönéuek eredményével valóság
gal ámulatba ejtet'e a világot, Magyarország 
aa eddigi bárom hadi kölcsönben oly tőkee
rőt mutat.tt fel, a tuely várakozásainkat 
messze felülmúlta.

A közeledő húsvéti ünnepek idején 
negyedszer fog szólni a kormány a nemzet
hez, hogy harangjai mellé a pénzét is tegye 
a haza oltárára. A katholikus egyház paran
oiái értelmében nagy héten a még maradt 
barangol is némák lesznek, az egyháznak e 
mé'yaéges csendjét és gyászát csak emelni 
és ünnepélyesebbé fogja tenni a hívőknek 
nemes adakozása, a kik önként fölkínált 
pénzük hangjának érces csengésével teszik 
majd ezúttal kivételesen hangossá és igy jó 
időre emlékeztessé ennek az esztendőnek 
huivétját,

A nemzetnek ei a kettős áldoiatkées- 
sége lesz a közeledő ünnepekre a legszebb 
beharangozó.
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ÁPRILIS.
Fukar bo’tódban — mi lelt ma téged? 

Be dús a kosztod;
Bolondon csókját legény szivednek

Be korán osztod.

Tarkább vagy máma s vakítóbb fénye 
Szép napszemednek.

(Gyermekvirágok kint a harctéren 
Még megijednek.)

Haj nyitott ablak nyeldesi fáid 
Színes mosolyát;

Domb völgy kitűzte báli jelvényed'. 
Gyepet, ibolyát.

... De semmi, semmi . . . korai kacaj . . •
(Még visszakapod !) 

Májustól loptad, hej idötolvaj,
Színed és napod.

Kora szerelmed, gyors vallomásod 
Még kétségbe ejt:

Ki korán sztret — ugye leányok ? 
Az korán — felejt . . .

Várjdor Károly.

Néhány szó a csatornázáshoz.
— Levél a szerkesztőhöz. —

lg>n tiutelt Szerkesztő ur l

Ilyen rendkívüli időkben, amikor minden 
fül a haroi bireket lesi egy kissé stokatlan- 
naX fog fel tűnni szerkesztő ur élőt*,  hogy 
akad még valaki aki a nagyvilági esemé
nyek be'yett kicsinyes helyi ügyekkel kíván 
foglalkozni. — Pedig es a helyi ügy sunyira 
fontos, hogy a nagy, világi események me'- 
lett is aggodalommal tőit el, hogy szó néh ül 
napirendre térni felette, a s»j»i é elün t és 
egészségünk megvetése nélkü1, nem lehet.

A bsrotéren elesett hősöknél mostohább 
és szomorúbb sors vár azokra és bozzátar 
totóikra, akik váiősünk ha'ó-ágának figyel
metlensége miatt lázbetegen szemeink elölt 
hetekig én hónapokig, tarló lassan sorvadás
sal estek a tífusz-járványnak áldozataivá. — 
H.roolai szép és hősi feladat, de a tífusz- 
járványnak dobni oda magunkat éa szeret
teinkéi, az megbélyegző könnyelműség, kü
lönösen ma, amikor a tudomány és kutató 
emberi elme fe fedezte elöltünk mér a fer
tőző betegségek keletkezésének okaié.

Ha tehát tudjuk ma már, hogy aa ázsiai 
ko'era éa a tífusz betegség baoillusait föképen 
as ilyen betegségben szenvedő emberek 
ü ülékei terjesztik, nem is kell hozzá valami 
éles látás, csak pusztán a szaglási érzékün
ket kell követnünk Léván, hogy a tífusz 
betegség eredetéi és terjedésének irányát 
minden kétséges kizáró lódon meg állapít
suk. — Tessék csak elindu'ni a lamtóké- 
pezdélöl, amely most hadikórbáz is és a 
városi közkórhástól lefolyó csatorna menten 
a kákái utón a S>uer-féis fatelep mellett le, 
as úgynevezett ördög árok-felé, különösen 
este 8—9 óra tájban, rögtön észre fogja 
venni minden laikus megfigyelő ír, hogy a 
Honvéd-utca, Bim is Ladányi-utcai tífusz
esetek osak is ebből as irányból terjedhettek 
•I. — Nagyon szomorú, de úgy keli lenni, 
hogy városunk vezetősége nem osak a sze
mét, és fülét dugja be, amikor ea a legna
gyobb éa legállandóbb eíenségünk a „tífusz*  
ostromolja jól kiépített magaslati fedezékéből 
városunk védtelen lakosságé-, hanem még 
as orrukat is befogják, vagy olyan magasan 
hotdják.hogy a t.tusa bacilluaokat ömlesztő 
büzbomnák szagát valahogyan észre ne 
kelljen vanniök,

, H “e8 gondoljuk, hogy a tanitóképez- 
dei pöce-gödör összes tarfa'ma és a kőskór- 
házi betegek ruháinak kimosásánál elhasznált 
nagymennyiségű szennyvíz, egy teljesen 
nyttott csatornán fo'yik I. é. a váró. mé- 
magéba f il rél”“ * bete8,é*’k Osiráit 

l ’ u f g al* ‘«»8< rre! önti el, igazán van 
okunk a panaszra mert ez állandóan v,uf. 
lyeatetni fogj, életünket éa egészségünket 
mert tartok tő é, hogy a mikor városunk 
közegészségügyi vezetői iz tudomást fonnak 
érről szerelni, akkor már késő lesz. .

Jó lenne megalapítani) hogy ha a ti
fuss járvány tényleg a tanitóképesde a 
kösk órház fertőt ölt váladékaival terjed*  el a 
váróiban, kit terhil ízért e’eö sorban a fe- 
la'ódég és annak meg or.ása kinek volaa a 
feladata, mert ilyea közegészségügyi viaao- 

, nyok miatt még talán Kor u ez'getén is fe- 
le'öisé tennének va’a^it.

kiváló tisate'ettel

Tori Nagy János
főállatorvos

A világháború krónikája.

Április 3.
Német hadi és tengerészei léghajók 

hsrmadizben is meg'fmadják Anglia keleti 
partvidéké’. Edin burghot, Leiihet, a F rth 
of Forth melletti dokkokat, Ntwcastlei es a 
Tyne melletti gyárakat bombázzak. A fran- 
O'ák Vaex faunái visszavonulnak. Douau- 
moottó1 délre heves harc folyik. A Hauco- 
urt és Báthiooourt közötti francia állások 
egészen a németek kezén van. Az oroszok 
lüiérsége csaknem egész barcvontlunkon 
fokozott tevékenységet fejt ki. A törökök 
elsülyesztenek egy nagy orosz szállító gő
zöst es az angolokat Sajt Oimm vidéken 
megverik.

Apr’lia 4.
Német léghajók negyedszer támzdnak 

az zi goi partok ellen. Bombákat dobnak a 
öreatii-Jármouth melletti erődítési müvekre. 
Douaumonttól délre a némeek elfoglalják a 
francia védelmi müveket. Az Adamelló-saa- 
kaszón a Lobbi. Alt. és Mon’e Fumo kö
zött levő hegygerincről elüizük íz o'aszo- 
kat, Anconában fia tengeri repülőnk viszo
nozta as o'asaok múltkori kibacbi látogatá
sát, bombázta a vasúti állomást h.jógyárat, 
gázgyára’. A hollandi kormány a kamara 
titkos ülésén informálta a képvise'öáet a 
helyzetről.

Április 5.
A német kancellár a birodalmi gyűlé

sen kifejti, hogy a háború folytatásáért az 
entente felelős. Zupelii olasz hadügyminisz
ter lemond. A nemetek visszaverik JJouau- 
moatnál a franc a ellentámadásokat. Az 
orosz tüzérség a N.roc és Viaznier tó kö
zölt támad. A skandináv álamon tiltakoz
nak as atigol blokád e-len.

Április 6.
A németek elfoglalják Haucourt falut 

a a franciák je.euiékeny veszteségei szen
vednek. Az olasz fronton Selztöl keletre az 
Ólaitokat eifoglilt árkainkból csapataink tel
jesen kiverik es a Davne völgyből is vist- 
ssakerge'ik. Nemet Zeppelinek az ölód k tá
madás. intézik Anglia eben s a leedai és 
környékbeli vasuUkuan es ipartelepekben 
okoznak na y kérő i a’.

Április 7.
A németek a francia hadszíntéren 8-.- 

Eloitói deire e foglalják aa angol tö cserá - 
llsokat. Több francia ellentámadást sikeresen 
visszavernek. Hndenburgot ÖO éves rzolgá- 
lati jubi-euma alkalmából a német császár 
melegen üdvösii. A Naroc tótól délre as 
oroszok erős támadást intésnek a németek 
ellen, akik azonban meghiúsítják. A« ola
szok a tengermellékén élénkebb tüzérségi 
tevékenységet fejtenek ki. A R.uchkotel 
hegygerincről csapataink elkergetik a beto
lakodott olsszokat, akiket még Sanct Oa- 
wsldnál éa a Tonale tsoros mellett is meg
vernek.

Április 8,
Sziléziai éa bajor ezredek llaueourttól 

d ilre e foglalnak két erős francia támasz
pontot éa hatalmukba kerítették a franc.ák 
kél állását. A Doberdó tanaikon elüazük az 
olaszokat néhány loham állásukból, kiket a 
tiroli fronton is visszaszorítunk. Repülőink 
Casaraa éa San giorgio dl Nogara pálya ud
varait bombázzak. H.rom repülőnk nem tirt 
vissza. Angliában a 18 19 éveseket is bebivják.

Április 9,

A harcterekről sert mi változást nem je
lentenek.

Április 10.
A rémetek Vordunnél Béthincourt fa

lut es se ehhez tar oló erődítéseket e fog 
lalják. A franciákat elvágják harovonaluk- 
tói 14 tisztet és 700 katonát elfoguak, 2 
ágyút és 13 gépfegyvert zsákmányo'nak 
Ugyanekkor Corbeaix erdőnél is elfoglal 
ják ea ellenség állásai’. As olaszok Ualdo 
naszót ágjú'üisel fo'gyujtják, a 8 Tonale 

i ut mentén néhány előretolt árkunkba beba 
l tolnak. A Vardar partján a német ütegek 

a lrancia állásokat ágyuazák.
Áprllle 11.

A németek Corbeaux közelében ésllou- 
aumonttól délnyugatra újabb franc.a vé
delmi müveket foglaltak el. A franciák ellen 
támadásai összeomlottak. Az o'astok Rivánái 
harcolnak. A magyar es osztrák csapatok 
támadóiig lépnek fel mindenütt.

Április 12.
R vénái a ciata aa o aszok súlyos ve

reségével ér veget. Az angolok felmentő 
seregét Mezopotámiában a törökök szétve
rik. 3000 angol bilott maradt a csatatéren. 
Verduunél a francia el'eutámadások meghi
úsulnak. Aa angol miniszterelnök válaszol 
B ithman-llo weg békefeitételeire. Már ők 
sem akarják Németország megsemmisítését. 
Némalorssag es Románia kereskedelmi egyez
ményt kötnek, kölcsönösen megengedni az 
áruk ti es kivitelét.

Április 13.
Burián kü ügyminiszterünk Borimba 

utazott, hol a német kancellárral megbeszé
léseket fog folytatni. Hol andi előkelőségek 
feliratot intéznek Vilma királynőhöz béke 
közvetítés végett. Aa olaszon a Ponale-u*.  
menten harcot provokálnak. Az orosz had
színtéren a Naroc-.ótol delre erős tüzérségi 
harc. A törökök es perzsát Saandobulaknál 
három orosz lovasezredet megfutamítanak.

Különfélék.
— Viszik a harangokat. A vallás- 

és kösokiamsugyi miniszter eries.tette aa 
egy hasai egyék lohstóságait, hogy a hadve- 
zetőség a tel.jaulo.t harangokat ki oggram- 
monkiut nezy korouabau megállapított egy
ségár saermt veszi ai. Leiratában azi aerie 
a miniszter, hogy a községek lelkeszelnek 
tájesoztaiasa végett mar uiost tegyek meg 
az intéz.edésekei. A megyés püspöaök a 
miniaster leiratát küxÖiiok bzt'Aiuogyojün 
pMpaagavAi üb eireudeMék, hogy as Átadásra 
Keiüiü harangok Köriraiait ea jegyeit zárják 
le ea böiyozao^ el a&oaai a piehauirt tévéi*  
tarában.

— Kitüntetés. Oielsége elrendelte) 
hogy az tbeuáég u.OU lauuúcokt viiea maga- 
lartasauak ehtmercaeüi űr. Tóth bandor 
népfelkelő fohaüna^ynaa Konkoly-lliege Ala
dár b. honv. huszár ezredben tonaduagynaz 
de Bittera Imre 14. houvedgyalogezrcdboli 
baúuagjuaa a iügie.BOub dicaarö eiunerea 
tudiui adattaek. Locakay Gyula 14. houved- 
gyaíogezredüeh haUaprod pedig a nagy e- 
ZÜ8i> liieteegi áieuintei leli knuuieltve.

— Magyhétl szertartások a r. k. 
templomban. k'irayvawnay: 9 ör.Mor 
baraadsenieled ea padd.O eneKee iui«eve. 
Bterdán: d. u. 3 érakor jL»meuiác óas Csü*  
törlőkön; U diakor eueáea miHO) d. u. 3 óra- 
kor Lsmeutációk. lenieken: 9 óiaior csou- 
s» m.s, passió es eseumeseed, d. u. 3 óra
kor Lsmeuiaciós. Szombaton ; 7 érakor reg 
gei tüsszentelek es a húsvéti gyertya meg
adása, 9 ór.kor euekes mise. Helutáu tel 
7 óraaor feltámadást körmenet.

— höjtl előadások férfiak szá
ntára. Nagybot három napjta — kedden 
szerdán és csütörtökön — esti 8 órakor, 
böjti konferencia beszedek lesznek a Katb 
Kör dísztermében. Tartja dr. Porubezky 
tueg* ’ K a4rÓI,g Os" ,ért* közönség jelenhet

— Lelkész beiktatás. Holló öésá', 
az ujb.rsi^ret. egyház uj lelki pásztorát f. 
hó 9.-eu iktatta h.v.Uláb. P.lay K4rol 08. 
peres Kon’a Károly K skálnai lelkész segéd- 

eU- A be“t‘, ‘"eni tie.tel.ttel 
kezdődött, .mely után presbiteni gyűlés 
volt, meiyjn a lelkmk után a j.vadaiom 
tényleges jegyzőkönyvi átadása ment végbe.



1916. április 16. -B A. K. S 8

— Eljegyzés. Taubinyer László tőrei 
földbirtokül a héten váltott jegyet Kara/iáth 
Erzsiké urleánnya1, dr. Kzrafiáth Márius 
tb. megyei főorvos kedves leányával. Zavar
talan boldogságot kívánunk az uj jegyes
párnak.

— Gyógyfürdő Varsányban A 
Nyáry uradalom Alargitniajorja alatt a ka
nyargó Szikince pata- mellett még a 77-esek 
bórvizü meiegforráera akadtak, mely fölé 
szerény kis medencét építettek ; pár lépéssel 
tovább pedig egy kis vetköaés-öllözésre 
szolgáló bódét. Élénken érezve Léván a 
nyilvános fürdő hiányát, a künn állomásozó 
század kiváló parancstoka. Szabó kapitány 
kapva-kapott a természet nyújtotta meleg 
fürdő. A rendelkezésére álló szerény eszkö
zökhöz képest nagyszabású tervet készített 
s valósított meg. Ma áll a aii a dicséri 
alkotóját. A régi medence helyeit szatá'yos 
négyszögben 61/, meteres oldalakkal, kofa- 
lakaal uj medence épül*.  A medence l'/a m, 
mély ; leneket finom, aprószemü, fo yami 
kavics Borítja, melyen át bőven bugyborékol 
a kénhydrogéu—szénsav, s bőven ömlik a 
a meleg 28°-os (C) víz. — A víz zsilipen at 
lebocsáiható, s a medence 20—25 perc alatt 
megtelik. — A medence fölött hatalmas, 14 
m. hosszú, 10 m. széles, 3 m. magas köepü 
let áll, lapos, enyhén lejtő tetővel, s felső, 
könnyen nyíló, szellőztetésre is szolgá.o 
ablakokkal. Az épületben körösi örül padok 
lubaakaaztók s ka.yba képezik a berende
zést. — Ma mér vígan lubickol benne a 
legénység. — Fúrással, szakszerű kátatássai 
egész biztosan melegebb vizet is lehetne 
kapni — vajha a felépüli fürdő egy kis 
Trencsén-Tepliczn?k vagy Postyennek ké
pezné magvat 1

— Egyházi hír. WeiterscküUz József 
újbányái r. k. seged.eikesz katonai lelkész
nek hivatván be heiyébe a megyes püspök 
(jyurkovits latvau segedlelkészt helyezte at.

— Ismeretterjesztő előadás. A 
Kath. Körben múlt vasárnap taita ott meg 
az utolBÓ ismeretterjesztő előadás, melyet 
szintéit tekintélyes számmal látogatott a kö
zönség. A természet es müvéstet csodái igen 
szépén sikeiuit iz'nes vetített képekben let
tek bemutatva dr. fárubszky Géza admi
nisztrátornak általánosan tgyeemmel hall
gatott te olvasásával kapcsosaiban. Kuller 
Ferenc káplán kiváló zenei talentuma nyi
latkozott meg azon harmóuium játékban is, 
mellyel Tokody Olgának kellemes haigú é- 
uessaámait siserte; az ének valóban melió 
voit a kísérethez, a kiaeret pedig a szép 
enekhes. Krügcr Aladárnak hatonuiúdikák 
című költeményét a zárdái szerepcserül oly 
eiouyösen ismert Keindl Jauka ügyesen es 
nagyhalászai szavalta e1. Mint aa előző elő
adások alkalmával, úgy ez utolsó esten is 
preciz játékával tűnt ki a katonai aenekar, 
melynek minden egyes számát szűnni uem 
akaró taps honorált. Aa előadás végeztével 
Idodek János köri igazgató köszönte meg a 
aoaouaegnek azon izives érdeklődést meiyet 
a lendezelt estelyek szorgalmas látogatása 
altat tanúsított, egyben kérte a közönség 
pártolását a jövöbeu is.

— Lóoszt&lyozás. Léva város ren
dőrkapitánya hirdetményt telt közzé, amely 
szerint Levan a lóosztalyozás e hó 25én 
reggel 8 órakor lesz a főtérén. Egyúttal 
tgyelmeztett a íóluiajdouoiokat, bogy lovai
kat a kitűzött hataridöbeu vezessél e ö, 
mert akik ezt elmulasztják, 200 koronáig 
terjedő pénzbüntetéssel sujtuatók.

— Néprajzi előadás. Körmöozbáuya 
városának naphagyományorat gyűjtő helyi 
bizottsága e tó 9 eu, d. u. 4 órakor a 
föreá.iskola dísztermében tájékoztató es be
mutató néprajzi előadást rendese.t az alábbi 
sorrenddel; 1. Szereim Odescaicbt Aithurr 
Elnöki megnyitó. 2. Waguer G. Ede ; Kör- 
möcabénya es vidéké németségének múltjá
ról. 3. L>r llermaun Antal: A gyűjtés ceija 
és módja. 4. Patsch Ágost éa társai (Jauos- 
hegy): Mutatványok Körmöozbáuya és vidéke 
népdalaiból. 5. Ország Keasö ; Körmöczbánya 
éa vidéke népien éjét öl. 6. Biiterer Káioiy; 
Körmöcbánya és vidéke németségének 
tájeaóláaáról. 7. Ernyey József: Körmöca- 
bánya és vidéke német sainjáléksi. Enek- 
mutatvány okkal.

— Körmöczbánya város múlt hó 
27-én tartott rendkívüli közgyűlésén az elnök 
réstvétfeljesen parentálta el néhai Kelts 
Gyuiát vármegyénk volt főiapái jit s ugyanaz 
alkalommal az újonnan kinevezett főispán 
beiktatására küldöttséget tüdőit ki. A múlt 
napokban e városban járt a trencaéui 15-ik 
houvédezred egy kiküldöttje, aki a szatmári 
12-ik honvédgyalogezred egy pó'.záazlóal- 
jának és lábadozó osztagának (mintegy 
4800 föook) Kö’möczbányán leendő elhelye
zése ügyében tárgyalt a város vezetőségével. 
A kiküldött a jelenlegi háborús viszonyok 
között a terepet tlka masiak találta, csupán 
elegendő férőhely nem áll a város rendel
kezésére. A város közönsége azouban kész
ségét lyilvanitotta aziránt, bogy barakkokat 
építtet s úgy ezzel, minimbe dolgokkal fel
merülő kiadásokat fedezi, csupán ama re
ményének adott kifejezést, hogy a most 
hozandó áldozatokra vsló figyelemmel az 
illetékes körök a váio bsn annak idején a 
katoraeágot állandósítani fogják. Végűi 
ugyauszon a közgyűlésén a titz'viselök es 
aizalmazottak részére az eddig megái apiíott 
napidijakhoz és a háború Urtamára 5ü°j0os 
pótlékot engedélyezett.

— Elgázolttá. A iévi—surányí vonat 
pénteken ebte 8 Órakor a nagykáluai vasúti 
hídon egy psprikaárus asszonyt elgázo t, ki 
olt uyombau meghalt s kinéz kilétet edoig 
még nem alapítottak, Az eddigi nyomozás 
szerint valószínűleg öngyilkossági szándékból 
maga ieküdt a vonat elé.

— a 103. ez. gyorsvonat, mely 
Bécsböl Budapestre a nyugati pályaudvaréi 
2 órakor délután érkezik es a 104. siamu 
gyorsvonat, mely reggel 7 óra 55 perckor 
indul ugyanonnan, újra loigalomba helyez
tetett, ami által a közönségnek egy fontos 
óhajtasz teljesü.t, mert most már a reggeli 
vonattal is lehet iodu ni Budapestre.

— Könyvet a harctérré 1 Az Or
szágos Ll.daegéiyzö Bizottság es a M.gyar 
Szent Korona Orsaágaiuaa Vóröskeroszt 
Egylete könyveket, füzeteket, képes újsá
godat kér a harctérén levő katonás resztre. 
A küldemények a Vöröskereszt bzereteta- 
domáuy-oiaiáiy hoz (Budapest V., Lipót-körut 
l.j c.mzendök. A air. póst*  bermentesen 
szállítja a csomagol, ha ráírjuk „Biere.eta- 
domáuy a harctérén levő katonái szamára."

— Kutoniii felmentések íbinéteit 
kérelmezése. lsmete.teu e.öloiduit, hogy 
kereskedelmi és ipart vailalaioa alkalmazot
taik felmentedet célzó kére.műket tömege
sen megismétli*  akkor is, ha a kérvény mar 
egyizbeu elutastliatolt. A kére.mekuea ez a 
megismétlésé saját maguknak, as érdekelt
ség különböző képviseleteinek, úgyszintén aa 
egyes véleményező szerveknek legiöbbssör 
fe.esieges muusat es fáradságot oltor,, a mi- 
niszteriumban pedig kezelési nehezseget tá
maszt, anélkül, hogy a folyamodok ceit ér
nének, miután az egyikben már elbírált ké
re mek amennyiben iűöközbeu valamely 
döntő j’e.entösegü újabb körű mény fii uem 
merül, termeszeiszeruieg ismét eluUsittaluak. 
Információink Baenut aa ilyen újabban be
nyújtóit kérvényeket a minisztérium ezentúl 
érdemleges tárgyalás néikü. irattárba he
lyi zt es csupán oy egészen kivételes ese
tekben lesz hajlandó a mar egyikben eluta
sított kerelmot újabb megfomoláa árgyává 
tenni ba időközben, a kérelem elutasítása 
óta, valamely ■— » folyamodó ipari vállalat 
fenntartása szempontjától — elhatározó je
lentőségű fordulat a 1 be (pl. haláleset), 
amely terméizetsserüeg a kérvény előző 
tárgyalásánál meg figyelembe vehető nem 
volt vagy pedig » telmentéa másodízben 
Oly’döntő jelentőségű körülmény alapjáu 
kéroimoztelik, amelyet folyamodó elsőmben 
bejelentem elmulasztott. A folyamodók ilyen 
körülmény tö mörülése esetén is csak akkor 
számíthatnak a kérelem esetleges újabb tár- 
-yalására, ha tz ügy ujrafelvételéuek indo
kául szolgáló körülmény az illetékes ténye
zők (kereszedeimi es iparkamara V.gy szak
érdekképviselet) á.tal megtsiolelöou es nyo
matékkai igazoitatik es aa ügy pártoló 
véleménnyel terjesztetik fal.

_ új Király-hitunuss jelent meg a 
múl. hónapban, hogy bude.se a megyar-ág 
k.rálybüiégét, a m.gyaroug b.z.s.ere.etét és 
egyúttal noigálja a Vörös Kereszt Egyesü

letnek nemes céljait. A himnusz klasszikus 
szépségű szöveget llelc Ferencz irta, a 
zenéjét pedig iSoltyné bentse Margit szerezte. 
Erő, tűz és magyar temperamentum lobog 
ebben a zenében, amely mégis himnusz és 
kívánja a templom áhítatba hangulatát. 
Kurucz motívumok örködnek a dallam ere
deti magyarsága fölött. A csinos kiállítású 
király-bimnutz c miapját is a nevezett 
úrasszony rajzolta . A mű, amelyet melegen 
ajánlunk a zenekedvelők szives figyelmébe, 
— Vácott jelent meg és * váci Vörös Kareszt 
Egyesületnek tulajdonát képezi. Ara 1 K. 
50 fii. Lapuuk kiadóhivatalában is kapható.

— A lóval huavé'd vásár, mely e 
hó lU.-su tartatott meg, bizony messze ma
radt a híres fekete vásároz rnegelt, mtud- 
azáital még a háborús viszonyokat tekintve 
a forgalom elég kedvelő volt, mert még 
mindig nagyobb volt a kínálat, mint a ke
reslet. Folbajtaíott ÖUO drb. szarvsamat ha, 
380 ló és csikó, 190 sertés, 19 kecske, 3 
szamár és 10 juh ; eladatott ebből 388 drb. 
szarvasmsrua öl drb. ló és csikó, 87 ser
tés, G kecske, 1 szamár és 10 jub. A most 
foiyo tavaszi munkákra vezethető vissza a 
forgalom csökkenése, mert videai ember, 
ha csak uem feltétlenül szükséges, nem jön 
be u vásár kedvéért.

— Tábori csomagokat feladó fe
lek lígy elmébe. A pos.a «» távírda hiva- 
i»i főnökségé t gyeimezteti a tábori csoma
gokat feladó teieaet, hogy a csomagok bő
gőjébe a czimirat maso.ata is elbe.yezendö 
es azon a feladó neve is tel legyen tüntet
ve. bzüateg v*n  arra azért, mivel a tábori 
csomagok czimiratai gyakran olvashatatlanok 
varnak. A tábori postáz az ilyen csomagok
ban o.helyezett czimiral másolat alapján kéz
besítik a Csomagokat, a kéabesnhetetlen 
C.omsgok pedig ugyancsak annak alapján a 
te.adoauaa vissza aéabesitletnek.

— A mozi teguapi és mai fődarabja 
a óimon Judit, amely Kiss József balladá
jában minőén szépséget visszatükrözi, s 
meiy egyike a legsaeou telveielesnez. Most 
indult a fővárosi nagy siker után világhó
dító útjára s na.uuk is a legnagyobb érdek
lődés fogadja. A műsoron ezen kívül meg 
két vígjáték és Kuguza környékéről felvett 
kepek szerepelnek. Ma vasárnap a szokott 
három e.Oadss.

Jótékony súg.
Illetékes helyekről kapott ertesitesek 

alapjan a következő jotekonycelu adomá

nyokat közöljük.

. A Stefánia árvaházat fenntartó lévai 
nöegylet részére a Lévai Taksrékpénatár 
és a Lévai Takarék és Hitelintézet 100 
k., — 100 koronát, a Lévai Kereskedelmi 
Bank éa a Baramegyei Népbank 50—50 ko
ronát adományoztak.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916 évi ápr. hó 9-töl 1916. évi ápr. hó 16-ig

Születés.

A szülök neve
£ j,

K a
80

A gyermek 
név*

Bala J zsef Slcbér Miria fiú János
burányi András burányi J. fiú János
bzabó bamu Záborczky M. fiú Gyula Árpád

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

_________

Petrovics Jo'án 8 hó Tüdőgyulladás
özv. Schvecx Mihály 85 éves Ajg kimerU'és
özv. Gutr»i Károlyné 85 , • »
Weisz Náthán 81 .

bude.se
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KNAPP DÁVID
meiögazdasági és varrógépek nagy raktára

Teleftn »7ám: 33. f © V 8L H • 1llfl111’ 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Ganz-féle mot-rck minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzcréplö készletek, eiedetl Melichár-féle 
vetőgépek, Tácheríéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba végó gépek és géprészek 

Vi’ágbirű RAPID Jánczoskutak.
IV Legjobb minőségű tat írirány kanrák elkészítése 

es felállítása jután}os arakban. "Wíf-
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. KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, SyARtyATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEDÉSE 
JQfflTMWT I1B8L LÉVÁN. Ti ILLEFtoKl 14.

Legjobb iűszei- és csemegeáruk.
Naponta friss felvágottak. 

Főtt prágai sonka, teavaj. 
Legjobb minőségű kávék. 

„Glória pörkölt kévé különlegesség. 
Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb. 

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak 
Vasáru- és konvhafelszerelési cikkek, 

sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények modern ház 
tartási cikkek. Viüamos özőedényelr, forralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:
Ásó kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés metszőolló 

ágfurősz, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.0’ 
Összes kerti-, mezőgazdasági, méhész, ti és tsdazdaeági szerszámok 

Építési anyagok: cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák horga 
nyozott sodronyfonat kerítés nagy,’raktára ’ - - 

'Ti0848"’ ther’ °’. kulacs, gyorsforraló, alumínium ivópohár 
hátizsák, vt lnmos Zablán,pa Cinrpolin vízhatlan bőrkouőcs raktára ’

Tanulók
azonnal felvétetnek Nyitrai és 
Társa r t. könyvnyomdájában 

— — Léván. — —

Kákában
1 villa szőlővel ás földte
rülettel esetleg enélkül 
is kiadó. Bővebbet Bodó Sán
— dór városi közgyámnál. —

Kiadó lakás.
3 szobás lakás egy előszo
bával kiadó. Bővebbet Borosá- 
nyi és Csernák cégnél Léván.

Kiadó lakás.
Mártonfy u- 12. szám alatt 
utcai esetleg üzletnek is 
használható lakás május 
1.-tól kiadó Bővebbet ott a 
házban. Özv. Vankay Fálnénál

Két szobából konyhából és 
kamrából álló lakás kianó. U- 
gyanott bútorozott szobák is 
kiadók. Cim a kiadóhivatalba.

PÉNZTÁRNOKNŐI ÁLLÁS
betöltendő lévai nagykereske 
désben. Cim a kiadóhivatalban.

Icést keresek
nyári vendéglőbe azonnali
— belépésre nő is lehet — 
LZIészároe l_a.joaxxó
— Léva. Halász-csárda —

Egy 6 lóerős Körting-féle cséplő 
motor, garnitúrával együtt jó 
állapotban azonnal eladó. Bővebbet

Dr. Szilárd Samu ügyvédi irodájában 
— — — lehet megtudni. — — —

MA moziba 
megyünk.

Az Apollo mozgószinház
műsora érdekes.

KÖNYVEK
a legdíszesebb kivitelben bekö 
tettnek Nyitrai és Társa r. t. 
— könyvkötészetében Léván. —


