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Elmennek a harangok.
A megyés püspökök elrendelték, 

bogy az egyházmegyéknek összes nél
külözhető harangjait a hadvezetőség 
rendelkezésére kell bocsátani.

Még a harangok is elmennek te
hát a háborúba s ezzel felujuluak szók 
a legendás idők, amikor Gábor Áron 
a székely harangokat is besorozta Bem 
apó regimentjébe s ágyukat öntve be
lőlük ; azokkal verte ki az ellenséget 
Erdélyországból. A tornyokban eddig 
Isten dicsőségét szolgálták, ahol vivos 
voco, mormog plango, íulgura frango 
szavával hívták az élőket, temették a 
holtakat, megtörték a villámokat. Ha 
pedig a ritmus eDgedné, most hozzá le
hetne tenni: hostes devinco — legyő
zöm az ellenséget !

Mennek a harangok, mennek . . . ! 
Mennek véres csatákba, a magyar nép 
önvédelmi háborújába, bogy éppen 
úgy, mint 1848-ban, most is mint 
ágyúgolyók folytassák közpályafutá
sukat.

A falakban és városokban is el
némul a legtöbb harang ; de ez a 
némaság nem az elnémult harangok 
némasága lesz, amelyek gyászos hir
detői voltak nemzeti pusztulásunknak 
— hanem ékesen tündöklő némasága 
a magyar nemzet áldozatkészségének, 
kitartásának, erejének, a végleges győ
zelembe vetett bitének. Mert ha meg
lesz a győzelem, amiben uem kételke
dünk, a háborúba menő harangok 
visszatérnek majd hirdetni tovább az 
Isten dicsőségét és a magyar nemzet 
győzelmi mámorát, hálatelt szivének 
harangzugásos zsolozsmáját.

Mennek a harangok, mennek . . .! 
A vén templom-szolga búcsúztatót kon
gat s a kis falu tornya ezu.án csak 
némán integet felénk. Valamikor, régen 
múlt időkben, diákkoiunkban, ha egy 
hosszú esztendő után hazatértünk az 
édes szülőfaluba, — sírva fakadtunk, 
miikor először hallottuk meg a kis 
harang ismerős szavát.

Hiába 1 Más községek harangja 
sohase szólt olyan szépen, mint az 
elhagyott szülőfalué s ebbeu a gyer
meki egoizmusban van benne a ha
zának szeretete. Most a hazaszeretet 
nevében búcsúzunk el tőletek, keljetek- 
utra, menjetek utána falutok legényeinek 
s éppen úgy szeressétek a lövészár
kokban a falubeli legényeket, amint 
titeket szerettek a legények otthon, a 
faluban. Harmonikusan összecsengő 
ezüst szavatok ezután ágyubömbölés 
lesz, félelme az ellenségnek, reménysége 
a magyar népnek.

A harangok elmennek, de a hang
juk itthon marad. És amikor az ideje 
megérkezik, pontosan fogja hívni tovább
ra is az élőket az Istent imádni, teme
tőbe kisérni ki a megholtakat. Hasadó 
hajnalon belecsendül hangjuk majd a 
madarak dalába ; s ha az asztali áldást 
mondjuk el, nem is lesz néma a temp
lom tornya, — délben ; és ha belehall
gattok a csendes alkonyatba, este, — 
figyeljétek csak meg ! — harangszót 
fogtok halkan hallani. Ha harcba in
dulnak is a harangok, a harangszó itt 
fog maradni.

Ha az összes harangjaitok is el
mennek, a harangozó a torotiykulcsot 
nyugalomba meneszti és még a szobái
tok ablakait is bezárjátok, hogy a nagy 
némaságban ne zavarjon semmi, ha 
leborultok imazsámolyotokra sírni, — 
akkor . . . még akkor is felcsendül a 
telketek mélyén az az ismerős hang, 
a harsogtok szava.

Virágot szedjetek, kedves leányok 
és fonjatok koszorút ! Mert a harangok 
is mennek ! . . , Tavasz van. Virágo
sán menjenek ! llgy illik. Oda mennek, 
ahová már előbb elmentek a fiuk. Ok 
is virágosán mentek el!

Elmennek a harangok — dörögni ; 
de mostani hangjuk itt marad .... 
Egyszer azután, amikor az idő betelik, 
kimegy a harangunk szava is a haran
gunk utáu. De akkor már fehér ga
lambok fognak arrafelé röpködni ; attól 
a percztől kezdve testvér lesz újra a 
testvér és elkezdődik a köni.ypatakok 
apadása . . ,

Most még csak a harangok men
nek el. Jól vall ! meuniök kell. De a 
szavuk itt marad 1

Menjetek harangok, csak menjetek! 
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____  __ a._________ _  __ foglalkozást kiván. (C pészség, saijgyárlóság,
I szibóség) Ámde az ülő foglalkorárokban is 

A rokkantak oktatása. tesznek kü'önbségeket. Itt is osztáyozták a
Irta: Szobolovezky István áll. siketn int. tanár. iokkantatat. Hasonlóképpen a kar, kéz hi-

Az idevonatkozó statisztika szerint a ' ányánál is. A művégtagok és egyéb ténye- 
monarchia rokkantjainsk mintegy 70%-a ' aök valói ággal pótolják a hiányzó testrésze- 
magyar katonaságból való. í ke», avagy a bénultakat.

Mindez világos és kétségtelen jele a A mai technika mindent tud helyette-
magysr katona baiaszeretotéuek, királyhü- j siteni, pótolni. Hazánk földmivelö ország. Ai 
gégének. A rokkantakat két nagyobb körre oktatás tehát elsőbben ide utalja a rokkan- 
osztjuk. Nevezetesen olyanokra, akik sem- takat. Hisaen a gazdaságban ezerféle mun- 
mieemü munkára nem alkalmasak, számuk kát találunk. Foglalkoznak a gazdasági, házi 
igen kicsiny s olyanokra, akik bizonyos epe- iparral; a kosárfonással, a aeprOkészitésse], 
ciális oktatás és művégtag révén ismét műn- a kalapfonáasal, a székfonással; s méhészet- 
kaképessekké lesznek. A rokkantak oktat*  . tel, a kertészettel, a halgazdasággal, a aző- 
sát az állam vette a kesébe. Ma már főbb | lősaette). Munkát kapnak as erdőőri és a 
ezer rokkant katonát részesítenek a megfe- | főldmives szakiskolák is, ame'yek az ide u- 
lelő oktatásban ; • technika legújabb viv- talt rokkantakat képeznék ki. A háború 
mányai segélyével biztosítják munkaképes- után nagy munkaerőhiányok lesznek. Érté- 
eégét. A rokkantak iskolája ea idő azerint kelni kell minden munkaerőt. Elsősorban a 
még csak Budapesten van ; aaonban remél- ‘ rokkantak munkaerején Ai.igy oktatott'rok- 
bető hogy már nagyobb városokban is léte- kantak nemcsak hassnavehető tagjai lesznek 
sülnek ilyen isko'ák. Amire ssükség is van, a társadalomnak, hanem egyúttal visszatér-

mert, mint tudjuk ; most fogjál kicierélni 
a hadifogságban levő rokkantakat. Ai iskola 
a gyakorlati oktatáson kivü aa elméletet is 

' nyújtja. Az analfabétát megtanítja az írás
olvasásra s általában mindazokra >z ismere
tekre, melyekre az életben szüksége lesz.

Fo’lalkoaik az elemi, polgári iskolát 
végteit tmu'ókkal. Eőkészi’i a vizsgára. 
Gyógyi'ja a gyógypi dogógiai nevelésre izo- 
iuó rokkantakat. Egyszóval arra törekszik, 
hogy minden rokkant munkaképessé, meg
elégedetté legyet,.

Úgy a gyakorlat', mint pedig az e'mé- 
leti oktatás munkát nyújt a rokkantnak. A 
munka pedig legjobb ellenszere az elé, ü el
lenségnek, az ele'untrágnak, a fisu tBágnak, 
a pesszimizmusnak, az embergyü öleinek és 
a I o dogtalanságmk. Ea aa oktatta tehát 
nemcsak munkiképessé teszi e rokkantat, 
hanem egyyuttal a lelki összhangot is cé
lozza. Megmutatja, hogy a láb, kéz stb. hi- 
áryz nem b. n tja meg az éleibe! logulást. 
Pedig hány — meg hány ily rokkant ka
tona mondott ie a boldogulásról; az okta
tás ismét jóvát'sz mindent. A rokkantak 
örömmel, életkedvvel dolgozeak — tanul
nak. Természetes, minden rokkant olyan 
mesterséget, i letve olyan pályát választ, 
amely az ö képességeinek, tehetségeinek, 
testi-szellemi erejének, alkalmasságának leg
jobban mrgielel. Aa oktatás arra törekszik, 
hogy lehetőleg kiki az e öbbi munkát fo'y- 
tassa. A föld<eivés földmives, aa iparos ipa
rosnak maradjon. Csak akkor tér el ettől a 
szándéktó1, hogyha a rokkaitiág minősége 
és foka ezt nem engedi. Ds akkor is inkább 
a rokon pályára készíti <lő a rokkantat, 
így p'd. a mezőgazdaság más rokkantnak 
kedvez, mint a kertérzet, vagy a srö ösret.

A szántás, kapálás stb., nehezebb fog
lalkozás, mint például a fák nernssitéie, a 
szőlő ápolása. A láb hiányos bénultsága ülő
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nek abba a kerékvágásba, amelyen a meg
elégedettség halad. Azonban, bogy ez az ok
tatás minél szélesebb körit legyen, a társa
dalom, tehát mindenki támogatására szorul. 
Ezt támogatni nemcsak hazafias, hanem hu
mánus kötelességünk is.

Tudi unk kell, hogy a rokkantoktatás a 
m. kir. Roltkantügyi Hivatalnak egyik ága. 
Ennek az iskolának igazgatója: Bereci Gyula 
kir. tanácsos és tanfelügye'ö, aki mindent 
megtesz, hogy as ügy minél jobban meg
közelíthesse a kitűzött célt. Eddig több, mint 
1062 rokkantat tanitanak. Ez azonban édes
kevés ahhoz, bogy valamennyi rokkant a 
megfelelő oktatás-nevelésben részesüljön. 
Mert hisz eddig körülbe ül 50 ezer rokkan
tunk van. Javarésze a szegényebb néposz
tályból való. Mi tehát a szükséges teendő ? 
Minden vármegye vagy város állítson rok- 
kantiskolát. A vármegye vagy a város sze
melje ki azokat a foglalkozásokat, melyek 
által a rokkant megélhetését lehetőleg a vá
rosban vagy a vármegye terü'etén lehet biz
tosítani. 1 yen irányú és minőségű rokkant
iskolákat állítsanak fel. Nézzék, hogy hol 
vannak a legnagyobb munka irőhiányok ? 
Utas'tsák oda az iskolában kiképezett rok
kantakat 1 De tegyék ezt haladék nélküli

Fodrot hány a Garam vize .. .

Fodrot hány a Garam vize,
Gyöngyöz habja köröl-köre szökken.
Szivem, lelkem, gondolatom, 
Minden esti imádságom
Orosz földről, mind csak haza röppen.

liuy a gránát, bomba robban,
Szárnyát bontja a sok srapnellfelhő
Otthon meg a Garam fölött, 
Ragyogó szép habok között 
Bujdosva sir a hutai szellő.

Kakukfüvcs Garam völgyén
Könnyek hulláik eqy sötét felhőből-
Fagyos orosz pusztaságon
Sziporkázó havas tájon,
Rózsa nyílik egy honvéd szivéből.

XoDernicz^y Kornél.

A kisemberek milliói.
Fejcsóválva beszéltek az emberek aa 

első hadikölcsőn alkalmával arról, amikor a 
nép lelkét ismerő emberek teljes határozott
sággal azt állították, hogy tekintélyes ösz- 
Bzegre fog rúgni a kisemberek hadikölcsőn 
jegyzésének száma. Tehát sem esek az em
bere-, sem a kormány, mely az ország ezen 
néprétegére is számítót*,  nem csalatkozott. 1 
— Sőt miut szövetségesünk legutóbbi hadi- I 
kölcsönéből következtethetjük, ahol is a ' 
kisemberek jegyzéseinek átlaga emelkedett, 
nálunk is minden bizonnyal esen jegyzések 
összege még kedvezőbb lesz.

Természetesen itt több dolog játszik 
közre. Elsősorban azon népréteg legkcvésbbé 
ismerte az á'lami kölcsönöket, s ennélfogva 
eleinte leginkább biaalmatlan volt, másrész
ről pedig az elhatározás nála sokkal hoeiztbb 
időt vesz igénybe, mint másnál. Hozzájárul
nak ebhez még a jelenlegi pénzviszonyok, 
mert a háboruszülte pénzbőség a betéti 
kamatlábak csekély voltát vonták maguk 
után, tehát most már szinte veeateségszámba 
megy, ha a kisember feles pénzét nem ha- 
dikölosönbe fekteti. Kü.önben a közvélemény 
is a hadikölcsőn tekintetében a kisemberek 
felé fordult és nemcsak az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet s annak kötelékébe 
tartozó szövetkezetek, melyek eddig legin
kább foglalkoztak a kisemberek dolgával 
busgólkodtak a jegyzések gyűjtésében, ha
nem nagyobb bankok érdeklődése is a kis
emberek felé for-iult.

Azon pénzügyi öntudat, s azon pénzügyi 
érzik, mely a hadikölcsönök által a kisem
berek százezreinek leikébe és tudásába bo- 
leolratott, nem hiábavaló munka lett volna 
még akkor sem, ha aa eredmény nem lett 
volna kézzelfogható ; mart hiszen a gazdasági 
ftj'ettség elsősorban talán leginkább a né
pek pénzügyi iskolázottságával érthető el. A- 
zonban a reális eredmény nemcsak magát a 
positivumot hozta létre, hanem megteremtette 
az*,  bogy a kisember, az ö kis, kevés pénzével 
összefogva hatalmasat tudott teremteni, s 
ezáltal igen jelentékeny pénzügyi faktorrá 
nőtte ki magát.

Tehát azon nagy munka, melyet a hi
telszövetkezetek és később részben a vidéki 
bankok és pénzintézetek ezen téren kifej
tettek, maradandó emlék lesz b a nagy 
grzdisági áta'akulásnak megalapításához 
és beállításához szinte szükséges előfeltétel 
volt.

A világháború krónikája.
Április 21.

Berlinben átnyújtja az Unió nagykő 
vete Wilson jegyzékét, a tengeralattjáró h;- 
jók háborúja miatt, mely a diplomáciai vi
szony megszzaitázával fenyeget. A Mess 
vidékén heves gyalogsági harcok fejlődnek 
a németek és franciák közölt. A Mórt Hőm
mé ellen intézett francia támadást a né
metek visszaverték. Orosz csapatok szállnak 
partra Msrseillesben. 7 olasz repülő Triesztre 
25 bombát dob, a robbanás folytán 9 em
ber meghal, ö megsebesül. A szaleziánusok 
kolostorában éppen 400 gyermek vo t temp
lomban. Egy német repülőraj Tarnopoluál 
az orosz vasutat e'edményesen bombázta. 
Német repülök megtámadják a Balkánon a 
Vardar völgyben a francia csapatok által 
megszállott helységeket. Egy francia repü
lőgép viszont Saótia kü városára dob le 
bombákat. Az angolok a Tigris balpariján 
a törököktől ismét vereséget szenvednek.

Április 22.
Az angolok a langemark-yperni országút 

mentén a tőlük elfoglalt árkok ellen táma
dást intéznek a annak mintegy harmadát 
újból megszállották. Az Argouneokban a 
németek robbantásokkal elpusztítják a fran
cia tzálásokat. Az olaszok a Col di Lana 
területén és Monfalconetói keletre sikerte
lenül támadnak. Az angolok Mezopotámiá
ban 4000 halottat és sebesültet vesztettek. 
Az olaszok Albánia határán tőrbe csalnak és 
elfognak egy görög tiszti örjírzto*.

Április 23
Husvét első napja. A harctereken arány

lag enyhülne^ a támadások. Ciupan aa olasz 
fronton van nagyobb élénkség, mert az ola
szok féltik a Col di Lznát s ezért újra és 
újra támadnak.

Április 24.
Az o'aszok Doberdó délnyugati része 

ellen egész ünnepek alatt folyton támadnak 
de támadásuk tüzelésünkben összeomlik. A 
Col di Lznáu katonánk újra megszállják az 
északnyugati támasztó pontot, s n őst már 
az egész hegyet tűz alá veszik. Az oroszok 
a Naroc tótól délre próbálkoznak hiábava
ló támadásokkal. Az ango ok Mezopotámiá
ban újból vereséget szenvednek. A törökök 
a Kaukázusban is sikerrel védekeznek az 
orosz támadás ellen.

Április 25.
A német kancellár a berlini amerikai 

nagykövettel foly'atoti tanácskozásai után az 
Uniónak adandó válaszjegyséket előterjeszti 
a császárnak. Angol tengeri haderők jelen
nek meg a fiandriai tengerpart előtt, de 
uémet torpedórombolók elűzik. San Marti- 
notól északnyugatra osztagaink benyomulnak 
az olaszo't állasaiba a robbantásokkal mog- 
semmisitik a nehéz aknavetőket. — Kutela- 
marknál a lakosság egy része úszva mene
kül a törökökhöz.

Április 26.
A német nyi t tengeri haderő részei ki

futnak az angol partok elé. A greath-yar- 
mouthi és 1 wektofi erődöket ágyurzák ; tűs 

alá fogják az angol cirkálókat és torpedórom- 
- bo'ókat. Egy torpedórombolót és két elö- 
! örsi hajót e'BÜ'yesztenek. Ugyanaz nap el-

BÜlyesztik az E. 22. angol tengeralattjárót 
és megtorpedóznak egy nagyobb cirkálót. 
Zeppelinek bombázzák as étaplesi francia 
kikötőt s as ottani n»gy angol kiképző tá
borokat. A doberdói fensik délnyugati ré
szén újra heves harc tört ki. Selstől keletre 
az állásainkba behatolt olaszokat régi árka
ikon túl üaiük vissza. Az olaszok a Sugana- 
szakaszon kiü-itik Collo és Ronc ignó kö
zötti állásaikat. Dublinben ir lázadás volt, 
London környékén is több helyen megje- 

. lennek a Zeppelinek.

Különfélék.
— Rendelet az uj időszámításról. 

Sok szó esett már az uj időszámításról, ame 
lyet a német birodalomban kezdeményez
tek, hogy jobban kihasználják a nappali vi
lágosságot. Természetes, hogy nálunk is 
nyombsn foglalkoztak ezzel a dologgal s 
ennek eredményeképpen a hivatalos lapban 
már meg is jelent a miniszteri rendelet a 
május elsejétől szeptember végéig alkalma
zandó uj időszámításról. A rendelet szerint 
a magyar korona országainak területén je
lenleg használatos egységes középeurópai 
időszámítás 1916. évi május hó 1 napjától 
kezdve 1916. évi szept. hó 30 napjáig be
zárólag akként módoBU1, hogy az uj időszá
mítás az eddig általánosan használt egysé
ges középeurópai időszámításhoz képest egy 
órával (60 percesei) előbbre lesz. Ehhez a 
rendelkezéshez kép<*et  május hó 1 napja 
már április 30 napján — délután (éjjé1) 11 
órakor kezdődik, szept. hó 30 napja pedig
— az uj időszámításban kifejezve — egy 
órával éjiéi után ér csak veget. A rendelet 
hatálya a magyar szent korona országainak 
egész területére kiterjed. — Figyelmeztet
jük az utazó közönségst, hogy május hó 
l.-töl aa összes vonatok a jelenlegi időszá
mítással szemben egy órával korábban fog
nak közlekedni. — Léva város közigazgatási 
hivatalaiban — a polgármestertől kapott 
értesítés szerint —- május hó 1-től kezdvo 
szept. hó 80-ig bezáró ag a h vitalos órák 
igy módosulnak ; köznapokon d. e. 8 órá ól 
dé<i 2 óráig, — te eknek értesítés adatik d. 
e. 9—12 óráig, — vasár- és ünnepnapokon 
a hivatalos idő 10—12 óráig.

— A Revlczky-Társaság választ 
luánya májúi hó 4.-én, décutan 4 órakor, 
a városház kistermében ülést tart amelyre 
az egyesület vese.őségé es utoa is meghívja 
a választmány tagjai*.  Tárgysorozat; 1, A 
tisztújítóé előkészítése. 2. Tiszteleti tagok 
je ülése, 3. A pénztár megvizsgálása.

— A hercegprímás a gyermek
kertekért. Lapunk e<yik izámsuau emli- 
tettüK mar, hogy a F. M. K. E, háborús 
gyermekkor eket akar létesíteni a községei
ben és a kertek létesítésére fi hívta aa in
téző körök figyelmét. Mint értesülünk, 
Csernoch János hercegprímás a megindított 
mozga mát szintén magúévá tette ez körle
vélben utasította a föegybásmegye papságát, 
hogy a k.tholikus isuo'akal ezen célra min
denütt erg-djek át és vállaljanak szellemi 
vezetést. Hisszük, hegr a hercegprímás ssép 
és nemes piidaja országszar.e követőkre 
talál.

— Esküvő, llie.ll litván galgagyörki 
gazdaúszt e hó 29.-sr, tegnap, tartotta es
küvőjét Léváo, az irgaimas nővérek intése- 
tének kápolnájában Llodek János kir. telek- 
könyvvezetöuek kedves leányával, Ilonkával.
— Bo'dog megengedés kisérje frigyüket.

— Hősi halál, őszinte részvéttel vet
tük a szomorú bir*,  hogy Brwlsy Béla, cse
rép- és téglagyáros, önk. hadapródjelö.t, 
Jiurtei/ Jnos esztergomi nagykereskedőnek 
fia, a harctérén szerzett betegsége következ
tében ápr lis hó 24.-én, életének 36-ik, bol
dog házasságának tí.-ik évében rövid szen
vedés után Pozsonyban hősi halált hal*.  A 
boldogul.bán Afnstett’f Imréné forrón szere
tett fivérét gyászolja. Földi maradványait 
Esztergomba szállították s ott e hó 27.-én 
tagy részvét mellett a családi sírboltban he
lyezték örök pihenőre.
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_ Gjrászhlr. Lapunk zártakor érte
sültünk, hogy Kelecsényi Rafael barabaracakai 
nagybirtokos stb. 91 évez koriban ipri). bó 
29 ón elhunyt temetése Barsbaracskin május 
hó 1-én délután 3 órakor lesz.

— KárpátOnnep. Aa áll. tanítóképző 
utóiét és gyako'ló elemi iskolája május 

1.-én, d. e. 11 órakor saját helyiségében 
hárpát-ünnepet űrt, melyre a szü'öket és a 
hazafias közönséget meghívja az igazgató
ság. A tetszés s:érinti adományokat a kár
páti ta vak segítség‘re küldi a rendezőség.

— Hlmenhii. D.tzeeri Boleman Károly, 
földnk, fővárosi bankhivatalnok, ma köt há
zasságot Budapesten, a Daák-téri ág. h. ev. 
templomban Villányi N, ékszerész kedves 
leányává', Arankával.

— A rokkant katonák érdekében. 
A badvezetőség azt tapasztalja, bogy a kö- 
öoség néha valósággal erőszakosan elhal

mozza adomáuyaival, főleg szeszes italokkal 
a rokkant katonákat Habár ttgadbatatlau, 
hogy ez a szokás nemes Bzánd skból ered, 
mégis rossz halássz! van a katonákr*.  A 
/eszes italok éa a könnyen szerzett ado

mányok egyként az alkohol élvezésére szok
tatják a katonát. Az ’lyen önkéntes ado
mányok céljukat tévesztik. A hadvesetőség 
ezert figyelmezteti a közönséget arra, hogy 
retzóröi mindent megtesz a haza védelmé
ben rokkanttá vált hősök jövő megélhetésé
nek biztosítására. A körön éj egy része pe
dig indokolatlan adakozásával munkakerü- 
tente szoktatja a rokkantakat, holott sokkal 
inkább szo'gálná a cé ha az Íren ado
mányokkal a h.dvezotöséget támogatná tö
rekvéseiben.

— A gyermekek nem hordhatnak 
katonai egyenruhát. A háború a'att igen 
szeles körben divatossá vált, hogy a mü ők 
gyermekeik részére katonai egyeuruhát ké
szíttetnek. Kit a d'vatot a katonai parano 
roáságok joggal kifogásolták már csak azért 
is, mert részben a katonai cikkek nagymérvű 
és mdokatlau fogyasztását, másrészt a ka
tonai intézmény lek.ciinyleset vonja maga 
után. A gyermekek egyenruha viselése ki
hágást kepei és száz koronáig terjedhető 
pénzbirsággai sujtatik,

— nyugdíjazott körjegyző. Petr nka 
Pál barsendredi Körjegyzőt a vármegye tör
vényhatósági bizottsága betegsége miatt, 
sajat kérelmére nyugdijait?.

— Még- kaphatók munkások A 
‘avasai munkák elvégzésére már iparkodtak 
a gazdák megsieresni a hatóságok által fel
ajánlott munkaerőt, hlost a hatóság arról 
értesíti as illetékes köröket, hogy az aratási 
launzak elvégzésére még kaphatók mező
gazdasági munkálok.

— A gabona és liszt rekvirálása. 
A Budupesti Hírlap összegezvén az eddig 
lekvirált gabona- és liastkésaletet, azon 
eredményre jutott, hogy a mű t vasárnapig 
felkutatott késsiet 534.346 meterm. tesz ki.

— Színház. Csütörtökön mutatkozott 
be Szabó Ferenci színtársulata Eyaler hábo
rús o) ereit jében ; a Vayy ő tajy senki ben. 
A társulat régi tagjai kőiül alig talá'koauok 
valakivé1, de az uj tagok diceéretremél ó 
b uzgalommal játszák szerepüket, A mai da- 
abban a társulat énekeiéi mutatták be te

hetségüket s a közönség is előnyös oldaláról 
smerte meg őket. Sebestyén Irma és Koion- 

kay Hősei játszották Sári és O ga szerepét 
kedvesen. Középterjedelmü, de jói iskolázott 
"zuggal bírnak s ast ügyesen alkalmazzák. 

A fsrfiszereplők közül Virág Lvjos éress, 
-nős baritonja tűnik ki. Deák (Szilárd) ko- 

ikuma elementáris erővel hat. Előnye, hogy 
jóisléa határát nem lépi túl. K'.dveseo ját- 

zott Sziyetliy Anna Babét e szerepében. 
Tórü'.metszstl alak fást produká't Kar as 
elégedetlen cégfestö s erepében. Pén’eteii 
Földes Imre darabját a ürün Lilit láttuk 
népen pergő, előadóéban. Aa apát és anyát 
Deák és Lányi Budi reprodukálták sikerűt 
síitáiban. Ürün Lili tserepét Bzigethy Anna 
iáissotta. Kedvesen kitűnő alak vö t Berengh- 
nó Sonnenfe'dné szerepéién. Ssrr is meg
ái ta helyét, mint Böcskey. De a többiek 
is igyekezettel játszották, bár kevés közel
ség vo’t jelen, ami inkább a darab rová
sára irhaló. Tagnap az Kgy test, két lélek 
ment, ma pedig délután Vagy ö, vagy senki I 
este pedig A bájos ismeretlent adják.

i T- olvas óluknak. At biztos, hogy 
| mindenki szeretne egyszerre gazdag lenni.
| könnyen lehetséges, ha sorsjegyet rendel I 

Uorzó és társa eztrsncse-bsnkházában, Bu- I 
dspest, Koronaherceg utca 11. Köztudomású, 
hogy . magyar királyi szab, osztálysorsjáték 
» legjobb nyerési esélyeket nyuj'ja, teljesen 
megbízható is, mert a kormány gyakorolja 
az ellenőrzést. Húzás kezdődik május 24-én. 
55.000 nyereményt sorsollak ki 14.459.000 
korona értékben, Próbaszerencie 1 írjon 
azonnal a nQorró“ bankháznak és ingyen 
kap prospektust.

■" ---------------------- ,

Jótékonyság.
Illetékes helyekről kapott értesítések 

alapján a következő jőtekonycélu adomá
nyokat közöljük :

A lérai lüdóbeteggondoté intézethet a 
következő seeretetadomány érkezett;

Lois Márton és Bakiadén Katalin felső
bakai lakosok lakodalmán begyült 27 ko
rona 12 fillért a harcitérről hrzsérkezeudö 
tüdőbeteg katonák és családjaik felsegélye
zésére kü'd'ék.

Aa adakozók aaálta1, hogy még aa 
öröm óráiban is szenvedő hőseinkre gondol
tak, jószívűségüknek és haza fusságuknak 
adták szép tanujelét.

A szenvedők nevében fogadják az ir
tásét vezetőségének hálás köszönetét.

Közönség köréből.

Köszönetnyilvánítás.
A Kath. Kör választmánya a helyben 

állomásozó c». és kir. 19. gyalogezred zeue- 
kar-vezetőségével szemben hálás l öizöneté- 
nek ad kit'jszést azon szívességért, hogy »z 
ismeretterjesztő eördásokon n»ülöd‘eite 
jóhirü, művészi zenekarát ; továbbá hálás 
elismerését és mé y köszönetét nyílvánítja 
szives közreműködésükért : dr. Porubszky 
Géza és Kuller Ferenc lelkész u-aknak. 
Szí láss y írónké, Korsnyovics Aranka, Lekért 
E'za, Beindl J»nka és Tokody O ga kiaanz- 
saonyoknalr, valamint Kocsmarek G.‘za és 
Mihilovics Géza kép.-intézeti növendékeknek.

Léva, 1916 ápr. 27.

A Kath. Kör választmánya.
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Felhívás
a küföldi örökösök, hagyománjoso.-é. hitelezőkhöz. ,

Bárdos Gyula bankhivatalnok, bevoou't mint záai- 
Ids. legutóbb Wi n II. Taburstrr.se 81 szám alatt la
kott, körmöczbánya1 illetőségű magyar állampolgár 1914 
november 18-án meghalt. Hagyatéki itt’ézk.dés vagy 

végrendelkezés nem találtatott.
Felhivatnak mindazon állampolgárok és ittas ál- 

lamb.u tartózk-dó idegen örökö.’déa jogosult-kés hite- 
tűzök, hogy ezen hagyaték iránti igénjüket alulírott 

hatóságnál
1916. május hó 20-ig

jelentsék be. Ellene, tben a hugi.lék tekintet nélkül 
e„„ hirdetményre . külföldi hatóságnak, v.gy szón 
hatóság áltál megjel .lendB egyénnek kizd.tik

A belföldi ühtotKÍgü örökösök megkeresték *•  
osztrák bíróságot, hozy » hagyatéki eljárást tárgyalj. le.

A külföldi örökösök és hagyományosok felhivat- 
...k hegv igényeiket feuntjelzett batáridőig bejelent
ek ’é. ind...- k, hogy » külföldi hatóság inté.kedé.ét 
kifogásolják e t Különben - ha c.«k a kWftldi ható
ság ille-éke.ségérbl le -en, m<nd - a tárgyaié, tlt 

e..k a megjd.nl őriikö.ö.ke! meg
A Csász. é. kir. járásbíróság Leopold.tadt Abt IV.

en

Wien, 1916. dprilin hé 11. én.

A Másolat hiteléül : 
Dr Fanta 

irodaveietö.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916 évi ápr Il i 23'81 1916. évi tipr. hí 30 lg

Születés.

Kasának Anna fiú
Csenger Ferenc Kúbin T leány

Jd

& szülök neve .Él A gyermek
•*  5 1 fev-

>. - 1
te

L ios
Margit

Házasság.

VölegeDV es mcuvasszouY neve Vallása

Riedi István Dodek I'ona r k th

Halálozás.

az cliiDUYt neve Kim A halál oka

özv Petruska István 69 évrs Agg. kimerülés
özv Antal Vinc/éné 75 évés Agg. kimerő és
ö*-v  Majtán Antal 53 éves Májzsugor

Kamat-leszállítás.
A lévai takarékpénztár részvény
társulat — ügyfelei kamatterhei
nek könnyítése céljából

a kölcsön kamatlábat 
május hó elsejétől átlagosan egy 
százalékkal leszállította.

Ezzel kapcsolatban, a betétek 
kamatozását — arányban tartás 
végett — négy százalékban álla
pítja meg. A betéti kamatadót e- 
zentul is az intézet fizeti.

Léva, 1916. április hó 15.

Az igazgatóság

GYÓGYHELY
Stubnyafürdó 

(Felsömagyarország.) Kénesfiirdö 
Rheunia és Iscbias elleni beteg
ségeknél, 5 órai ut Budapestről 
Fővonal 10 „ „ Berlin Oder-
— — berg Ruttkán át. — —

Felvilágosítást d jtalanu! ad
az Igazgatóság.

KÖNYVEK
a legdíszesebb kivitelben bekö- 

tettnek Nyitrai és Társa r. t.

— könyvkötészetében Léván. —

Jéggyártás 
a vaun József és Fia 

jéggyárában Léván április hó 17-ikén 
megkezdődött. Megrendelések napon
kint az IRODÁBAN fogadtatnak el.

Taburstrr.se
megjd.nl
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iwőgazdasílgi is varrógépek nagy raktára
Teleim iw: 33. é V Ő U • T,ltftn nini 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek:

Gauz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Scbrantz gőzcséplő készletek, eiedeti Melichár-féle 
vetőgépek, Idcher-íéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba végé gépek és géprészek 

Világhírű BAF1D lánczoskutak.
K*  Legjobb minőségű laí íriránjkair.rák_elkészítése 

es felállítása jutányos árakban,

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, óyARMATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEPÉSE 

MAmTA-ron mi. LÉVÁN.

Legjobb fűezei- és csemegeáiuk. 
Naponta friss felvágottak. 

Főtt prágai sonka, teavaj. 
Legjobb minőségű kávék. 

„Glória*  pörkölt kávé különlegesség. 
Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb. 

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasáruk és kon) hafelsrerelési cikkek.

sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, modern ház
tartási cikkek. Villámra ő:6td<nyek, foirelok és vasalók.

GAZDASÁGI CIKKEK:
Áső kapa, lapát, csákáry, aczélvilla, fűrész, ojtőkés, metszőolló 

agfurész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszíj gyári áron 
Összes kerti-, nézői azdatárl, nvhészHi és Ujdasdafágl szerszámok 

Építési anyagok: cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga- 
nyo^ctt swdrcryfcnat kerítés nagy raktára _  _

’tLT’ií ’V/”18’ 111 BCP’ *,erfío,ro^'B,nn ln,nm ivópohár
hátizsák, vl lnmos zrtblampa Crmpolin vishnt'an bőrkenőcs raktáza ’

Ragályok ellen “W

most igeu alaposan kell védekeznünk, mert 
kukra, vörheny, kanyaró, lyphus, himlő éa 
egyéb r/gályoa betegségek most fokozottabb 
erővel lépnek fel, mint más időkben, miéit 
is szükséges, hogy minden háztartásban egy 
megbízható fertőtlenítő szer kéznél legyen. A 
jelenkor legme^b'zhatóbb fertőtlenítő szere a

Lysoform
szagtalan, rém irérgező, olcsó éa eredeti 
üvegekben I koronáért mindéi gyógyszer
tárban és drogériában kapható. H-Jása Löff- 
ler, Vértan, P^tik, Va< stb. intézeteinek 
vizsgálata szeiint gyors e'a biztos, miért is 
az ;mv,ei Orvosok betegágyak f< rtötlenit/gérr, 
antiseptik’s kötözésé knéi (sebekre és daga
natokra) kéz- és arcmosásra és ragályok el
hárítására, stb, mindenkor f.jáilják.

Lysoform-szappan
finom gyenge píp rt6zappan, lytuformot tar 
talmaz és antisoptikus hatáan. Alkalmazható 
a legkéuye*ebb  bérre is; szépíti, megpiihitja 
éa illatossá teszi a bőrt. Egy kísérlet éa Ön 
a jövőben kizárólag ezt a szappant fogja 
hasz lálui Ára I 60 K.

Fodormenta

lysoform
erősen siPiseptikus hatású szájviz. Szájbűzt 
rögtön és LyomtalAiiul eltűnt*  t és a fogakat 
konzerválja. Haazt álandó továbbá orvosi uta 
sitág szerint tcroklobnál, gégebán*almaknál,  
és nátha esetén gurgulázáara. Néhány csepp 
elegendő egy fél pohár vizre.

Eredeti üvegje 1 kor. 60 fill.
Az összes lyeoformkéazi*  mélyek kaphatók 
minden gyógyHZerfárban és drogériában. Kí
vánatra bárkinek ingyen éa bérmentve meg
küldjük az „Egészség és fertőtlenítés*  ci- 
n.ü érdekes könyvet.

Dr. Keleti és Murányi
vegyészeti gyára Újpesten.

i Tanulók
azonnal felvétetnek Nyitrai és 
Társa r t. könyvnyomdájában.

— — Léván. — —

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

I Kiadó lakás.
3 szobás lakás egy előszo
bával kiadó Bővebbet Borcsá- 

I Dyi és Csornák oégnél Léván.


