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Jövel Szentlélek Ur Isten. . . 
Soha még' úgy nem hangzott a 
pünkösdi szent ének, mint most. A 
harmadik háborús pünkösd, de 
amikor a vér és nyomorúságtól 
megundorodott emberi lélek már 
őszintén óhajtja a békét és nyugal
mat. Bármiként fújja is a harci 
trombitát az angol, mar ott honol 
a népiélek veteményes kertjében 
az elejtett mag csirája, amelyből a 
békesség tája fog fakadni. Nagyra 
fog nőni, bármiként akadályozzák 
is, mert ha mi érezzük is a háború 
terhét, sokkal jobban érzik ellensé
geink, akiknek lelkiismeretét még 
az a nagy kérdés is nyomja: miért 
ez az iszonyú vérontás, miért ez a 
nagy nyomor és szenvedés ?

„Már töredezik a büszkeségük, 
a kevélységük. Még kiabálnak, még 
verik a mellüket, mint a farizeusok, 
de már kezük remegésén, terveik 
tétovázásán már látni leltet, hogy 
mennyire lohadt a győzelemben 
vetett reménységük ? Mi ellenben 
három év óta fegyverrel kezünk
ben, Istenben vetett hittel és hazánk 
jövőjében való reménységgel állunk 
három fronton s ha a Mindenható 
eddig megőrzött minden veszede
lemtől, erős a bizalmunk, hogy 
ezután sem fog elhagyni bennünket 
s elvezet az ő erős karja a dicső
séges béke viruló szigetére.

Mert nincs-' messze odáig. 
Már derengeni kezd. A stock
holmi kongresszus előre veti 
lényét a békességnek. Még ta
gadják ugyan az entente oldalán 
kiabálók. De már az ő tiltakozásuk 
nem oly erős, nem oly hangos. 
Inkább csak a látszat kedvéért van. 
Bizony, h i tehetnék, hogy a törté
nelem ki nem lógja nevetni, oly 
szépen kisétálnának a lövészárkok
ból mindnyájan s visszamennének 
az eke mellé vagy a műhelyekbe 
és irodába, hogy még azt is leta
gadnák, hogy valaha fegyver volt 
n kezükben. Csakhogy nem merik 
Még. mert attól tartanak, hogy 
'•két is megkérdi a nép, hogy min
dez miért?

A pünkösdi ünnepek szelleme 
c.sak még jobban meg lógja érlelni 
a béke gondolatát. Hiszen a pün
kösdi vigasztaló Szentlélek eljövete
lére soha sem volt oly nagy szük- 
^ge az emberiségnek, mini most. 
Ilyen őrült dinoin-dánomot még a 
Mennyei jelenések könyvének Írója 

sem látott, mert ez felülmúl minden 
emberi képzeletet. Szinte önkénvte- 
lenül felmerül az emberben az a 
kérdés, hogy miként bírtuk is ki 
idáig. Kibírtuk, mert erősített, biztatott 
az igazság tudata s mert erős fegy
vereket adott küzdő fiaink kezébe 
nemzetünk páratlan áldozatkészsége.

Soha sem bizonyosodott be fé
nyesebben annak a latin közmon
dásnak igazsága: si vis pacem, pa- 
ra bellum. A nemzet áldozatkész
sége meg fogja teremni gyümölcseit. 
Le akartak tiporni. Ezer éves orszá
gunkat tel akarták darabolni. A jó 
Isten egyiket sem engedi megtör
ténni. A pünkösdi Szentlélek a 
legszebb reménységgel biztat. Fel 
fogja nyitni az ellenség' szemét s 
be fogják látni, hogv minket leti
porni, legázolni nem lehet. Mi nem 
kívántuk a háborút, de viseltük 
minden terhét hősiesen.

Még egy utolsó erőfeszítés és 
elhárítjuk az akadályokat a Béke 
utjából. Még egyszer fordulnak a 
frontokon küzdők az. itthon mara
dottak áldozatkészségéhez is. A 
hatodik hadikölcsön jegyzése folyik 
most. Nem is áldozatkészségről 
van itt sz.o, mert a befektetett töke 
meghozza a .maga tisztességes ka
matját. Mindamellett rendkívül fon 
tos az most, hogy megmutassuk az 
ellenségnek, miszerint nem merül
tek ki anyagi eszközeink s ők a 
szertelenség' teljes tudatában fogjak 
folytatni meddő küzdelmeiket.

A Szentlélek ereje most ih
lesse meg minden magyar ember 
szivét. Úgy a fronton, mint idehaza, 
mindenki vegye ki részét a küzde
lemből. Micsoda boldogító tudattal 
fogiuk letenni a fegyvereket és 
egyéb harci eszközöket a háború 
diszőséges befejezése illan, amidőn 
újra visszaülünk a nagy családi 
asztal mellett három év óta üresen 
álló helyeinkre s hálát adunk az 
Urnák, hogv megsegített bennün
ket igazságos küzdelmünkben.

Mindenki tegye meg a köteles
ségét úgy, amint az ereje és te
hetsége engedi. Úgy ünnepelhet 
nyugodt lélekkel, ha nem marad 
adósa saját lelkiismeretének. Nem 
lehet eléggé kifejteni és megma
gyarázni, hogy döglőfélben az en
tente ereje minden amerikai segít
ség dacára, csak egy erőfeszítés 
még s mifelénk dől a diadal —

lövet Szentlélek Úristen! Fel
hangzik e napon minden keresztény 
templomban az ünnepi szózat. Es 
mi már lelkünk mélyén élezzük, 

hog v már útban van az áldott Szent 
lélek, s nyomon kiséri a várva- 
várt Béke. Még egy kevés akad.ily 
állott az útjába, de mar semmi sem 
gátolja eljövetelét, hogy azután 
ismét visszatérjen az élet az elha
gyott családi tűzhelyekre.

Még a távolban kezd csak de 
rengeni a Béke hajnala De nem
sokára felettünk is ki fog ragyogni 
a boldog veröfény, ha még egy 
kissé megfeszítjük izmainkat s latba 
vetjük tehetségünket.

A honvéd.
A magyar honvéd neve még 1848—111 

ben lett ugyan ismertté; acélzengését akkor 
kapta e név, de azóta sok víz folyt le a 
Dunán s a világ hamar felejt; sőt a többi 
katonasághoz mérten bizonyos kicsinyléssel 
is beszéltek talán a honvédről.

Eljött azonban a világháború és a nem
zetek bámulva láttak, bogy ki és mi a 
magyar honvéd ? Nem volt a háborúnak 
olyan veszélyes pontja, ahol a magyar hon 
veddel ne találkoztunk volna. Megbízhatók 
voltak mindig. Valóságos hérosz volt minden 
egyes katonája a mi dicső honvédeinknek.. 
Nevük tisztelt, becsült lett barátaink elolt; 
félelmetes, csodált ellenségeink szemében.

Minden idegen lapban találkozhattunk 
a honvédek nevével. Meg sem kísérlik a 
honvéd szót lefordítani, mert — talán érzik, 
— hogy ezt nem is lehet; annyi magyar 
zamat, annyi magyar aeélerö, annyi nagy
szerű hagyomány van benne. A honvéd 
mindenkor és mindenütt csak honvéd marad.

Csak az osztrák, akinek pedig nincs 
is saját nyelve, zárta ki ridegen az ö né
met nomenklatúrájából ezt a büszke magyar 
szót és az osztrák Landwehrrel keverték 
össze.

Most azután ifjú uralkodónk, aki a 
tiizvonalban személyesen győződhetett meg 
a honvédség törhetetlen vitézségéről, legfőbb 
haduri jogánál fogva a monarchia egész 
véderőjének hivatalos szótárába, még a 
német részbe is, beveszi a honvéd szót.

Ifjú királyunk megérezte, hogy nem 
vehetünk el semmit mindabból a dicsőség
ből, mely a honvéd nevét mintegy glóriával 

1 övezi s ezért elrendelto, hogy ezentúl a 
honvédeket németül is honvédeknek nevezzék.

A magyar királyi honvédség Rendeleti 
Közlönye f. hó 15-én a következő legfel
sőbb elhatározást közölte :

„Ü császári és apostoli királyi felsége 
folyó évi május hó 8-án kelt legfelsőbb 
elhatározásával elrendelni méltóztatott, hogy 
ti magyar királyi honvédség és annak min
den része német nyelven is „königlich un- 
garitche Honvéd" elnevezéssel jelöltessék 

meg.“
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Tehát még a német hivatalos nyelvben 
sincs többé „K. ung. Lnridwehr'. l.sak 
honvéd, csak honvéd van.

Az a sok vér, amely pirosra festette 
az Alpok hótakarta csúcsait, Galícia, Orosz
ország, a Balkán pázsitos, homokos vagy 
mocsaras síkságait, amelyet mohón ivott be 
a föld messze-messze a honi tájaktól: honvéd 
szivéből jött; az az elhaló sóhaj, melyet 
meszire vitt a négy világtáj szellője : hal
dokló honv‘d ajkáról rebbent el I fis az a 
néma márványarc, melynek mosolyát itthon 
hiába várják, az a csendes szív, melynek 
dobbanását itthon hiába lesik; az a messze 
idegenben porladó test, melyet még honi 
föld sem takar utolsó pihenésében : honvéd 
az, ki a magyar névnek uj dicsőséget, be
csületet szerzett! S az a némán tűrő fogoly, 
aki Szibéria hómezöiröl, a dél napsütötte tá
jairól vágyakozó, fájó honvággyal tekint 
Magyarország felé : honvéd az, aki becsülettel 
vivott emberfölötti harcokat I

A királynak ezen elismerését örvendező 
köszönettel fogadta az ogész nemzet.

Őfelsége eltalálta rendeletével azt a 
hangot, a szív hangját, amelyen a magyar 
eaggal boldogulni lehet.

Levél a harctérről.
1917. május hó 11.-én

Egész áprilisban, sőt még május elején 
is azon kellett töprengenünk, afölött mérge
lődnünk, búsulnunk, hogy meddig tart még 
a bolondos, szomorú idő. Hetekig lestük az 
eget, a szép derült mosolygó eget vágya 
kozva kerestük az égboltozat kékjét, csak 
reménytelenül, kedvetlenül kellett elfoidúl
nunk a piszkos sötétszürke felhőóriásoktól 
— Az idegzet olyankor szörnyen érzékeny.

Ha magára marad az ember, legjobban 
szeretne eltemetkezni. Egy mély, hosszú 
álmot szeretne aludni, s csak akkor ébredni 
fel, mikor meleg sugarakkal csókolja a föl
det a kék égboltozatról — a nap.

Ha nem akartunk megsavanyodni, nem 
volt szabad gondolkoznunk. Hsak élni, élni 
a percnek úgy, ahogy lehet. Hála a ben
nünket ellátó hadbiztosságoknak és az 
oroszok zavaros belviszonyainak — lehet is 
valahogy élni. Ha ellátásunk nem is súlyos, 
zsirtól csöpögő ellátás, de nem nehezebb 
nálánál a tennivalónk sem. A harcizaj nem 
tullármás — a tüzérségi párbajok meg már 
mit sem izgatnak bennünket

A gyükér-gyerekek gyukorta jöttek és 
jönnek össze. A hangulat mindig jó! Egyik
másik nagyot emelkedett a ranglétrán is, s 
ez mindig ok egy magyaros áldomásra. Csak 
azt sajnáljuk, hogy már nincs önkéntesünk, 
aki hangtalan céltáblája lehetne csipkelődé
seinknek Egyetlen gyükér önkéntesünk is 
levetette a karpaszományt, a gallérjára egy 
aranyos zászlósi pertlit tett. S erre rettene
tes mód rátarti is. Most már ő is dohányoz
hat szipókás cigarettát, vagy fene vastag 
brittanikákat. Vége már körünkben az „illa
tos-, 8 krajcáros, tölgyfalevéllel „bővített" 
kapadohány arómájának. A .zászlós ur*  
már lovagló foltot is tétetett nadrágjára, de 
egyenlőre, sőt bizonyos, még jóidőre, csak 
a lócát lovagolhatja

Az igények — hovatovább tart a há
ború — nőnek, egyre nőnek. Gótikus, mór, 
stb. stílben épülnek a födözékek. Kertek, 
parkok, gombamódra készülnek. Lakásaink 
hát nagyszerűek, —- mikor derülten moso
lyog reánk az égboltozat. De ha csak egy 
órára is megersdnek az ég csatornái. a kis 

kastélyokban két napig esik az eső a me
nyeseiről. Ilyenkor aztán apró kis vízmen
tes sátrak készülnek el hamarosan, a as 

télyok fényes termeiben.
Egyik bejáró tagja társaságunknak, aki 

a gyükérvárosnál „feljebbrül- való, valóságos 
csimhorasszója az igények megszemélyesítő 
jének. Finom tölgyfa ágyat készíttetett ma
gának, amelyet mahagóni színre fog politi 
roztatni. Már meg is rendelte az anyagot 
egy nagy budapesti cégnél. Szerelmes leve
leinek szellemességét fokozandó, remek Író
asztalt készittetetl, mert mint mondja, mikor 
térdein kellett írnia, akkor mintha onnan is 
jöttek volna a gondolatai. Most a könyöké
ből fog írni, s ez mégis csak közelebb van 

a szívhez
Azt talán fölösleges is felemlítenem róla, 

hogy lakkos csizmában jár. a gombjait íé 
nyesi ti és a körmeit mindennap manikűrözi.

Szóval: ez a háború kezd már kultur- 
vonásokat kapni s ha tovább is igy haladunk 
és ha a háború, amitől az Isten mentsen 
meg, még két—három évig eltart, valószí
nűleg már azt is kívánni fogjuk, hogy nők 
és anyakönyvvezetők is jöjjenek ki utánunk.

„Honvéd."

A jövő alakítása.

Meddig tart a háború ? — Kérdik na 
ponta igen sokan, de pontos és elhihető 
feleletet senki sem adhat A legbőlcsebbek 
is csak annyit mondhatnak általánosságban, 
hogy addig kell folytatnunk a küzdelmet, 
amíg a létérdekeinknek megfelelő tisztessé 
ges békét el nem érjük Legfeljebb azt lehet 
még hozzátenni a helyzet gondos mérlege 
lése alapján, hogy ez az idő már nem le 
bet távol, hiszen az angolok és franciák 
támadásait nagyszerűen veri vissza német 
szövetségesünk; ellenben a buvárhájóharc 
ellenségünkre nézve mind elviselhetetlenebb, 
az olaszok tizedik oífenzivája is roppant 
veszteségükkel omlik össze a mi csapataink 
hősi ellenállásán s a mi hadi tengerésze
tünk ugyanakkor viv ki fényes győzelmet. 
Oroszország pedig menthetetlenül zuhan az 
anarkia örvényébe.

A jövőt kitalálni nem lehet; a jövőt 
alakítani kell. A fontoskodó vagy misztikus 
jóslat nevetséges vagy ártalmas, a tudatos 
cselekvés a helyénvaló Arra kell törekedni, 
hogy bármeddig tart is a háború, mi végig 
kibírjuk megpróbáltatásait s megőrizzük 
erőnk felsőbbségét. Ezt az erőt folytonosan 
gyarapítani és érvényesítem kell s ebben a 
munkában mindenki részt venni köteles.

Itt van például az uj hadikölcsön. Mily 
hiábavalóság volna azt feszegetni, hogy há
nyadik is már, hány jön még utána, meny
nyi pénz kell a hadseregnek, mennyit ir alá 
az*  vagy amaz, a szomszédunk, nem tudom, 
ki? A helyes felfogás az, hogy ha nem 
hatodszor, hanem hatvanhatodszor fordul 
hozzánk az állam védelmi háborúnk szent 
céljaira való kölcsönért, — a legnagyobb 
készséggel adjuk oda megtakarított pénzün
ket akkor is, azután is, mindvégig, vala
mennyien Avagy kérdés tárgya lehet-e, 
hogy ki és meddig legyen jó hazafi ? Van-e 
a haza, a nemzet iránt való kötelességünk 
teljesítésében vakáció? Van-e az egeiverő 
világküzdelem idején nélkülözhető erő? Van-e 
fölösleges magyar állampolgár, aki félreállhat 
es eldughatja pénzét?

• A jöv?..li,kát nem lehet kabalákkal ki
csalni; a jövőt okos cselekvéssel, szilárd 
akarattal kell tervszerűen formálni. Most a 
magyar nemzet szebb jövőjét kell megle 
remteni s ez csak úgy sikerülhet, ha a nem
zetnek minden tagja erre a célra egyesíti 
minden erejét, pénzben és munkában, test
ben és lélekben, mindvégig 1

A hadikölcaönjegyzéa moit a 
leffoélKarübb bafaktatía.

Különfélék.
— Arany Jánoa ünnepélyeit Vé 

síink középiskolai Arany János szi>|. t<.a6,lek 
századik évfordulóján a nagy költő emlékére 
s az ifjúság hazafias érzelmének ápolásij. 
e hó 20.-án, ma egy hete délelőtt tartottál, 
meg változatos és szép műsor keretében a 
jól sikerült ünnepélyeket, amelyeken az ifju. 
ságon kívül a szülők és tanügybarátok ,3 
részt vettek. A főgimnázium ünnepélyét az 
ifjúság énekkara a szózat eléneklésével nvj. 
tóttá meg. Söjtöri Károly kegyesrendi tanár 
magas szárnyalásu beszédében Arany Jánost 
mint a magyar költészetnek ragyogó csillagát 
és a magyar nemzeti szellem lelkét jelle. 
mezte. Nagy hatást keltőleg és mély érzéssel 
szavalták: Keress László VI. o. t, A walesi 
bárdok-at; Rischanek Gyula V. o. t Arany 
János : Fiamnak cimü költeményét és Katona 
György V. o. t. Rachel siralmát. A fögimn 
énekkara a nála már megszokott legnagyobb 
precizitással — Pintér Ferenc kegyesrendi 
tanár vezetése mellett — Arany Jánosnak 
Állaga Géza által megzenésített dalait és a 
Befújta az utat a hó cimü balladáját, — a 
költő állal zenésitett népdalait és Beeker át
iratában Arany János indulóját, végül pedig 
a himruszt énekelte. — A tanítóképző inté
zet ünnepélye a következő műsorral folyt le; 
A himnusz eléneklése után Arany Jánosnak: 
Mátyás anyja cimü költeményét bmnjun |,a 
jós, a gyakorló iskola III. o. t. igen ügyesen 
szavalta el. Fekete József tanár alkalmi fel
olvasásában lelkesedéssel és szakszerűen mél
tatta Arany Jánost, mint a nemzetnek hal
hatatlan költőjét. Az Arany-Révfy : l eiemre 
hívás eimü melodrámát — Surányi Gyula 
IV é. tan, növ. zongorakisérete mellett — 
Oberth Kálmán Hl. é. tan. növ. szavalatával 
minden részletében teljes érvényre juttatta. 
Az ifjúság énekkara Arany dalainak kitünően 
sikerült előadásával járult az ünnepélyhez, 
amely a szózattal végződött. — Az irgalmas 
nővérek intézete polgári leányiskolájának ün
nepélyén az iskola énekkara előadván a szó
zatot, ennek elhangzása után Stiulij Irma 
IV. o t. élénken és nagy hatással szavalta 
Arany Jánosnak : Él-e még az Isten ? cimü 
költeményét. Ezt alkalmi felolvasásban rövid, 
de érdekes megemlékezés követte Arany Já
nosról. A lelkes ünnepséget az énekkar a 
himnusz eléneklésével fejezte be.

— Szegény gyermekek felrubiziaa 
A háború kitörése után nehány hét múlva 
alakult meg Léván a Tizfilléres '/nrsaaiiy, 
amely azóta, a háború egész tartania alatt, 
szerényen, minden nyilvánosság kizárásává!, 
buzgón, lankadatlanul folytatja humánus és 
áldásos működését. Annak idején, amíg a 
körülmények kívánták, élelemmel, ruhával, 
útiköltséggel segélyezte valláskiilönliség nél
kül a lévai kórházakból elbocsátott katonákat. 
Télen tüzelő anyagokat és élelinii-ikkrket 
adott a hadbavonult katonák szegény család- 
jainak és lábbelivel látta el azoknak gyér 
mekeit. Legujabban, e hó 21.-én, délután :> 
órakor, a ref. óvodában 42 olyan gyermek 
nek osztott ki nyári ruhát, akiknek atyja 
bevonult s édes anyja szegény vagy beteges. 
Ezt a nagy tömeg ruhát részint adományok, 
részint bevásárlás utján szerezte be ez a 
lelkes társaság, melynek tagjait — tisztelve 
szerénységüket és a közlés ellen kifejezett 
tiltakozó óhajtásukat — nem soroljuk fel- 
de kedves kötelességünknek ismerjük, hogy 
jószivii működésűkért a gyámolítottak, a kö
zönség és a magunk nevében is a legnagyobb 
elismerésünk mellett hálás és őszinte kösz<>- 
Hetünket fejezzük ki.

— Jubiláló háalezred A cs és kir- 
26. gyalogezred, Esztergom város haziezreoe, 
amelyhez tudvalevőleg Barsvármegye is t* r 
tozik, múlt szombaton, e hó 19 -én, ünnepe 
meg fennállásának kétszáz éves jubileuma- 
A nagy kaszárnya e napon lobogódiszt 
tölt, délelőtt az egész helyőrség tisztikara 
legénysége Pfis'er ezredes vezetésével re 
vett a belvárosi templomban az ünnepi 
sén. A kaszárnyában megmagyarázták a 
génységnek a nap jelentőségét és is"'e . 
lék az ezred kétszáz éves múltjának no ■ 
ségben, vitézségben és dicsőségben g»- 
történetét. Bár az ünneplés a li.'ibor" " 
nem volt nyilvános jellegű, a varos 
eege együtt ünnepelt báziezrede el.



Hitelül B A M s B
A kegy*sr endlek rendfőnöké-

b L tünteti ae. A király dr. Hénap Ta 
»•*  * u magyar kegyestanitórend főnöké- 
lll4snl"' ifjúság nevelése és a közoktatásügy 
«»k “z epet: érdemeinek elismeréseid a III. 

vaskoronarendet adományozta.
1 Tisztviselői bssisriíil osopor- 

pénzügyminiszter elhatározta, hogy
i>i vármegye székhelyén az összes ál-

■ m megyei alkalmazottakat egy beszer- 
l,n'' .pportba tömöriti és kamatmentes for- 
“i'lkét engedélyez részükre. A vármegyék- 
i" érkezett leirat hangsúlyozza, hogy a 
' zerzési csoport nemcsak^az alkalmazottak 
w“ kategóriái, hanem a megyékben levő 
ízes megyei, pénzügyi, igazságügyi alkal 

azottak részére szervezendő és annak ve
zetését alkalmas tisztviselőre kell bizni. A 
,-ükséges-forgótőkét a pénzügyminiszter a 
sportoknál a családtagok után átlag 100 

koronában állapította meg.
_ 4 F M. K. E. Léva városi és Léva 

irtai választmánya Léván a casinó társalgó 
termében f. évi junius hó 5. én délután 4 
inkor választmányi ülést, 5 órakor rendes 
közgyűlést tart.

— Katonai előléptetés. A király 
rtaWs Pált, a lévai m kir. honvédhadkie- 

rtszitőnek ez idő szerinti helyettes parancs 
mkát, századossá léptette elő. Őszintén gra

tulálunk a megérdemlett előléptetéshez.
— A hatodik hadikölcsön. Arra az 

dóré, mig a békének sóhajtva várt napja 
Ijön, az államnak szüksége van pénzre, hogy 
határon álló dicső katonáinknak — a mi 

íegmentőinknek, — fegyvert adhasson ke
ibe, nehogy a harmadfél év alatt vérrel, 

verejtékkel kivívott döntő sikereinket ellen
igeink kiragadhassák kezünkből. Őrt kell 

állatiunk továbbra is, Erdély és Kárpátok 
bércein, mindaddig, mig ellenségeink egy 
rtl katonája fel van ellenünk fegyverezve, 
zzel a kis kitartó várakozással a béke 
gyét is siettetjük, egyben biztosítjuk. Van-e, 
ki ne áldozna, ha kellene a béke gyorsáé
iért? Ite nem kell áldozatot hozni, hanem 

kölcsönt kell adni az államnak, melyért az 
tinié busás kamatot fizet. Adjuk meg most 
i ezt a kölcsönt, melyre a harctéren lévő 

véreink épp úgy várakoznak, mint ini a 
ékére I Siessünk most is minden nélkülöz- 
elü fillérünket kölcsönadni az államnak, 
ogy minélelőbb keblünkre ölelhessük 
saládi tűzhelyünktől oly rég távollevő sze

retteinket I
— Gyöngyös város pusztulása 

yüngyüs városában e hó 22 én iszonyú 
tűzvész pusztított. A város nagyobb fele, 
kétezerötszáz házból ezerkétszáz és kétszáz 
lelléképiilet, esett a lángok martalékául. A 
irály és királyné másnap udvari különvona- 
m utaztak Becsből Gyöngyösre, felkeresték 
s megvigasztalták a katasztrófa által sújtott 

városnak lakosságát.
— A harangok rokvirálása. A hi

vatalos lap szerdai száma honvédelmi mi 
niszteri rendeletet közöl a harangok rekvirá 
lására vonatkozóan. E szerint a vörösrézből 
és vörösréz-ötvözetből való harangokat, me
lyeknek külső átmérője 2ö centiméternyi 
vagy nagyobb, hadicélra rekvirállaknak je
lenti ki. A harangokért járó megtérítést az. 
átvett anyag minden kilogramja után 4 ko
ronában állapították meg.

— Gyázzhlr. liészvéttel közöljük a 
szomorú hirt hogy Uhrik János, a lévai 
rendőrségnek buzgó és fáradhatatlan őrmes
tere, aki 25 évig volt a város szolgálatában, 

hó 25.-én, életének 62. évében hirtelen és 
váratlanul meghalt. Halálát családján és ro
konain kívül ismerősei is őszintén fájlalják. 
Hült tetemeit »ta délután 5 órakor a r. kath, 
temetőben helyezik nyugalomra.

— SsinhAs. SÓM Ferencnek jó erők
ből összeállított színtársulata e hó 25.-én 
érkezett Lévára és a városi szálloda nagy
termének színpadán tegnap este a Csirdii.i 
nrályuú cimü operettnek kitünően sikerüli 
vz.inrehozatalával kezdte meg előadásainak 
’orozatut. A kibocsátott előlegen színházi 
jelentés szerint színre kerülnek elsőrendű és 

1 legjobb operett,- dráma- és vígjáték újdon
ságok, amelyekkel a társulat bizonyára sok 
vlvezetes és kellemesen szórakoztató estét 
°í szerezni városunk és vidéke közönségének.

. .. A Reviczky Társaság holnap 
Punkösd hétfőjén délután 5 órakor tartja 
közgyűlését, melyre a tagok és az érdeklődő 
közönség figyelmét újból felhívjuk.

~ aratási munka biztosítása 
tárgyában a földmivelésügyi miniszter rende
letben felhívta a hatóságok figyelmét a nyári 
gazdasági munka elvégzésére. A miniszter 
e várja, hogy a gazdák kölcsönösen segítsék 
egymás! és bogy amerikázással a munkaerő 
gazdaságos elosztását ne akadályozzák meg. 
A közigazgatási hatóságok ilyen esetben a 
torvény teljes szigorával kötelesek eljárni- A 
katonai hatóságok mindent meg fognak tenni 
megfelelő számú hadifogoly és katonai mun- 
kúsosztagok átengedésére és gondoskodás 
történik arról is, hogy — különösen aratás 
idején a szállítási nehézségek ne akadályoz
zák meg a munka gyors lebonyolítását.

— Főegyházmegyei hírek. Druya 
István garamujfalusi káplán I dvarnokra ment 
hasonló minőségben Az ujmisések közül se
gédlelkészek lettek: Schafz Miklós Garamuj- 
lalun, Irilaeh Mihály Barstaszáron és Znjaei 
Vendel < laramszentbenedeken.

— Katonai rendeletek A hadügy
minisztérium egyik rendelete érteimében, a 
mögöttes országokban levő legénység a ru
haszövet kímélése céljából vászon-, illeti,lég 
papirszövelből készült egyenruhával szere
lendő fel. A posztóruhákat — mint a 
llailiigy jelenti be kell vonni, kitisztítani 
és az őszre eltenni. Posztóból készült menet
öltözet sem a legénységnek, sem az altisz
teknek ki nem adható.

Kukorlcazalr. A kukoricáról ed
dig azt tudtuk, hogy a sertés által elfogyaszt
va zsír lesz belőle, de hogy a sertés teljes 
mellőzésével hogyan válik a kukorica étke
zésre alkalmas zsírrá, azt. most egy oszt 
rák vegyigyáros találta fel állítólag. A kuko
ricából készített zsírnak sárgás színén kivül 
egyéb hátrányos tulajdonsága nincs, köny- 
nyen emészthető, jóízű és lényegesen olcsóbb 
a sertészsírnál Néhány hordó szállítmány 
már érkezett is belőle Budapestre, ahol ve
gyileg meg fogják vizsgálni s ha beválik, 
közfogyasztásra fordítják.

— Tilos uj burgonyát forgalomba 
hozni A kormány, illetőleg a Közélelmezési 
Hivatal olyan rendszabályokat tervez, hogy 
az idén a korai burgonya élvezetét eltiltja. 
Az intézkedésnek az a célja, hogy a burgo
nyatermés mennyiségét szajmritván meg- 
könyitse az élelmiszerekkel való takare 
kosságut.

Jótékonyság.
Az irgalmas nővérek lévai intézete a 26. 

es és kir. gyalogezred ironli otthonára Illő 
koronát juttatott. Kürti Gusztáv, ruhakeres
kedő, részint ruhák ajándékozásával, részint 
adományok gyűjtésével segítette elő a szegény 
gyermekeknek nyári ruhával való ellátását.

A József kir herezeg Szanatórium Egye
sületnek a lévai kereskedelmi bank 50 kom- 
mit adományozott.

Tanügy.
Az irgalmas nővérek intézetében a polg. 

leányiskola I. osztályába és a női kereslte 
.leírni szaktan'olyamba május ho 31. én d. 
e. 8—12 Óráig es d. u 3-5 óráig lesznek 
az előjegyzések.

Az intézet elöljárósága.
I

|
!

I
I

Hadikölcsön
az egyetlen befektetés, 
mely nemcsak tőkét, 
hanem az odaadó kész
séget is gyümölcsözteti.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése. 
1qi7. évi máj. hó 20-tól. 1817. évi máj hó 27.-ig. 

Születés.

A SZlllüt UCIC A
gy

er
m

ek
 1 

ne
m

e A gyeinek 
neve

I'arago Béla Bollizár Erzs. fiú Tibor Béla
Kaján József Macsuha M. fin András
Kuczi József l/solt Anna leány Mária
Drapan István Csepjecz K. leány Erzsébet

Házasság

Voleíituy és lUEuyasszouy ueic Vallása

özv. Vezér Károly Bukovinszki M. rkth.
Halálozás

_

Az elhunyt neve Kora

-L-

\ halál oka

Gohlfinger Adolfné 54 éves Végbélrák

Birtokot keres
vételre vagy bérbe 200-—1500 bubiig

Halász vendéglős Léván.

Vége a kávéhiánjnak.
Keverjen egy pohár tejbe egy kávés- 

l kanálnyi Fisoher féle pótkávét és 
| édesítse meg egy kocka cukorral.

Kitűnő izü, tápláló reggelihez jut 
i és a cukorral is takarékoskodott A

Fisoher féle Folyékony pótkávé 
kapható nagyban a : Fischer-léle 
Folyékony Pótkávé r. t. köz 
ponti eladási irodájában. Buda 
pest I. Átlós ut. 22 24 26 28 
az. Telefon : 10—22. Kicsinyben 
minden jobb füszerkereskedésben.

Bérbeadó :
3 lakásból álló Mártonfy-utcza 16. 
számú ház — mely 16 éven át zá
logház volt — esetleg eladó. - To
vábbá : Kákai-Villa sorban — téien- 

' nyáron lakható — 2 szoba, előszoba, 
présház és jó borpinczéböl álló épii- 

I let, külön gyümölcsös udvarral, a 
i hozzátartozó csemege és borfajok 

kai kiültetett szöllöterülettel juta 
nyos áron eladó. Bővebbet Forgács 

Mihály tulajdonosnál.

1196 1917.

Árverési hirdetmény
vadászati jogra.

Alulirt község elöljárósága ezennel 
közhírré teszi, hogy Óbars község volt 
úrbéreseknek tulajdonát képező ingat- 

. bútokban és a község birtokán gyako 
rolható vadászati jog f. évi juuiue 

j 10. én d. n. 3 órakor a körjegyzői 
' irodában tartandó nyilvános árverésen 

1917. augusztus l.-töl kezdődő 6 évi 
időtartamra haszonbérbe adatni fog.

Kikiáltási ár 20(1 korona, bánat 
pénz 25 korona.

Az árverési feltételek a körjegyzői 
irodában megtekinthetők.

óbars, 1917. május 19.

Iviosios Pál,
4 kjegyzi.

Fábián József 
bíró.
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Eladó telek.
Léva város belterületén 1 kát. hold 
nagyságú bellelek eladó. Ctm a kiadóban.

Kiadó lakas.
Emeleti lakás, 3 utcza és 1 udvari 
szoba, bérbeadó. Bővebbet Bole 
mán gyógyszertárban, Léván.

KATONA SÓSBORSZESZ. 
Legújabb, nagyon erős sősborszesz. 
Ki8üveerlK 30 L dn »la Üveg 2 K 20 f.

ZZzt leérj <1 le mi.-
A ho1 nem kaphat , od i postú 19 kis vrj y 6 »>KY 
üveget tizeiiliár m koronáért tü’d ingven ládában a 
készítő

KATRIiNW JÁNOS 
gyógyszerész ZSAKNÓCZA.

Üzletmegnyitás.
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom 

hogy Léván Petöli-ulca 4. szám alatt június elejen

arany, ezüst, ékszer és
ó r a ü z I e t e t

nyitok. Előre is biztosítom a nagyérdemű közönséget 
pontos és jutányos kiszolgálásról. Midiin meg bátor va
gyok megjegyezni hogy minden e szakmába vágó 
javításról gondoskodva van, maradok a tisztelt vevő kö
zönség szives pártfogását kérve teljes tisztelettel

Rappeport Manó.

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut
cák sarkán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó l.-töl bérbeadó. Bővebb felvilá
gosítás a lévai uradalmi irodában 
— — nyerhető.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

Kérjen időszaki értesítőt. 
Amatőr munkát szakszerűen végez.

NAGYBAN - KICSINYBEN.

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE

LÉVÁN. TELEIM

Legjobb fűszer- és csemegeámk Naponta friss felvágottak, 
E'-itt prágai sonka, toavaj. Logjobb minőségű k á v é k „Glória- pörkölt 

kávé különlegesség. Csomegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.
Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vusnrus én kouyliafelszerelési cikkek

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 
modern háztartási cikkek. Villawrs főzőedények, forralók és vasalók

G A Z D A S A G I CIKKEK:

I

Gyógyhelv
Stubnya fürdő

(Fel8Ömügy8rGr.rzág.)
Kenrsfürdö rhrma es ischas elírni hetegsrgeknel. 

Eővona'on 5 ór*i  ut Budapestő*  
, 10 , Be in-Od rlx rg Buliján át.

Kokimz megvont ■ ig / e » fQ dől ■ p| n n e. k -
SOMég n ml. . i 
gondoskodó t.Fe’vi' goS tástdijta «i ti az iga?watÓH;<g

Ásó, kapa, lapát, 
ágfürécz, tömlő, i
Összes kerti-, rvezőgazdasági , méhészeti és tejgazdasági szerszámok. 

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktara.

csákány, aczélvilla, fűrész, ojtZkés, metsz.üolló, 
zivattyu, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.

Jótállás a biztos eredményért

T’örvé ~ 
nyesen 
védve .

Reitter Oszkár
uagvbecBl'ereki ny. főkapitány 

tajbaromii tenyésztőnek nagys elit 
találmánya a

„P A T K A N I NJ
Patkányirtó-szcr, (néni ineregi mely 

emberre és háziállatokra nem ártalmas és 
felülmúl minden más irtószert. 
1 doboz ára 3 korona 

mely elegendő körülbelül GO patkány kiir
tásához Minden dobozhoz használati utasítás 
van mellékelve Ismertető prospektust, mely 
ben le van Írva, hogy különféle nagysága 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a PATBAKIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank llész- 

vénylársaság, Nugybecskerekeu.

fl0l 3
alá/crtáíi’*;
z

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
—33- Le Vh ii.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktaram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:
fé.le “i.®1"”*ninden  nagyságban Hopferr és 

Bchinutz gozceéplo készletek, eiedeti Melichárféle 
nMP?k’ I,ft®heríéie ekék és tulajmüvelő eszközök 

vnlamiut minden e szakba vágó gépek és géprészek 
Világhírű rapid lánczoskutak.

Legjobb minőségű tasarnianykamrak elkészítése 
es felállítása jutányos arakban.

Nyomatott Nyilrai é» Tátra r. t. gyorssajlójAu Lévan.


