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Háború a gazdasági tárén.
Aki viszaemlékszik azokra a vám- 

politikai küzdelmekre, amelyek idő
ről-időre forrongásba szokták hozni 
az egyes országokat, az tudhatja, 
hogy béke idején is vannak izgal
mas csaták. A jobb megélhetési 
viszonyokért való küzdelem, hogy 
ha nem is jár véres csete-patékkal, 
minden körülmények között figye
lemre méltó, mert hiszen ezekben 
a küzdelmekben leginkább az ön
tudat dolgozik, saját gyengeségünk, 
vagy erőnk öntudata. Ha ez az ön
tudat cserben hagy, akkor elveszett 
a hadjáratunk. Ha könnyelműen ki
szolgáltatjuk saját erősségünket, 
akkor az ellenség 42 centiméteres 
kaliberű mozsarakból szórja ránk 
a pusztító srapnel vagy gránátot 
brüsseli csipke, vagy angol szövet 
alakjában, holott mi csak olcsó cu
korral és még olcsóbb nyerster
mékekkel védekezhetünk a gyártási 
rafinéria mesterművei ellen.

Ne becsüljük le tehát azt a jel
szót, amelyik arra hiv fel bennün
ket, hogy jövőben fokozottabb 
mértékben védekezzünk a velünk 
ellenséges lábon álló országok

beözönlő termékei ellen. Vessünk 
egy pillantást a külkereskedelmi 
mérlegünkre; szinte elrémitő, hogy 
mennyi pénzzel adózunk évek hosz- 
szu során át azoknak az orszá
goknak, különböző ipari és más 
egyébb termékekért, amelyek ne
künk hadat üzentek. Sok-sok mil
lióra rúg ez a nemzeti vérveszteség 
és sajnos a vérveszteséget a leg
ritkább esetben okozta a szükség
szerűség, a legtöbbször az emberi 
hiúság volt az előidézője, az ide
geknek és a szervezetnek az a tul- 
finomultsága, amely beteggé sor
vasztja magát ha valamely portéka 
nem angol származású, vagy nem 
brüxelli és párisi eredetű.

A nyegle alakok valódi külföldi 
származású ruházata, lelkes honle
ányaink párisi és angol műtermek
ből kikerült drága pénzen meg
fizetett divatcikkei járultak leginkább 
ahhoz, hogy ebből az országból 
milliók vándoroltak idegenbe, ho
lott ha az ország minden egyes 
lakójában meg volna az a sokat 
emlegetett puritán szellem, akkor 
a hiúság kielégítésére elpazarolt

cikkek ára ma a nemzeti vagyont, 
a nemzeti tartalékot gyarapithatná.

Még veszedelmesebb ránk nézvo 
a külföldről importált szellem, 
amely valósággal tunyává tesz ben
nünket és fokozatosan levetkőzteti 
régi hagyományos erkölcseinket. 
Nemcsak nevetséges, de egyúttal 
szomorú látvány is az Isten-háta 
mögötti falvakban látni a kisasz- 
szonyt a legnagyobb sár közepette 
olyan szabású ruhában lépkedni, 
amilyennel a párisi körutak félvilá
gi hölgyei parádéznak. Szegény 
teremtés lépni sem tud uj szabású 
ruhájában, de azért felvessi, mert 
divat s lehet, hogy a szövet be
csületes cseh gyártmány, de a szel
lem, a nselya ruhát alkotta francia, 
vagyis ránk nézve idegen és ellen
séges, a becsületes magyar felfo
gással és természettel, amely gyű
löli a mozgásban való korlátozott
ságot, homlokegyenest ellenkező.

Ne feledjük el azt, hogy a kül
földi cikkekkel együtt a külföldi 
szellemet, gondolkodásmódot leg
kivált az elpuhultságot plántáljuk 
be a haza földjébe. Van-e erra
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szükségünk? Van-e szükségünk 
arra, hogy a mostani háborúban az 
elpuhultságunk verjen meg ben
nünket, vagy ha mondjuk testileg 
meg is van bennünk az ősi virtus, 
van-e szükség arra, hogy jövőben 
azért legyünk minden közgazdasági 
háborúban vesztesek, mert milliókat 
és milliókat áldozunk olyan nemze
teknek, amelyek bennünket ma is 
ázsiai színvonalon levőknek tartanak.

Itt a legfőbb ideje tehát an
nak, hogy a háborút izenjük meg 
gazdasági téren is azoknak az 
országoknak, melyek velünk ellen
séges viszonyban vannak. Az a 
ravasz kalmárszellem, az az Ízlés, 
az a mesterkéltség, amelyik a két 
nyugati országból a kultúra álor- 
cáju alatt egész világra kiterjesz
tette csápjait, nagyon erősen behá
lózott minket is és szipolyozta élet
erőnket. Itt van a legfőbb ideje, 
hogy e polypkarok ölelését lefelyt- 
sük magunkról. Legyünk tudatában 
annak, hogy szorgalommal, kitar
tással mi is eljuthatunk a gazda
sági fejlettség olyan magas színvo
nalára, amilyenen a nyugati állító
lagos kulturnemzetek vannak. Addig 
azonban mig idáig eljutunk, legyünk 
puritánok és kissé igénynólkü lieb- 
bek.

Jegyzetek
A  Lévai H írlapnak Írja V E SP E R

Gondolatok egy háborút éjszakában
1914. szept. 21

Éjszaka közeledtével a harc elült, L. M. 
tartalékos tüzérhadnagy egy ágyú talpára 
fekteti fejét, — elaludni készül. Elalvás előtt 
ilyen töredékes gondolatok suhannak át 
agyán:

— Felnézek az égre, melynek sötét bár
sonya éppen olyan mély, mint otthon. 
Furcsa elgondolni és sohasem gondoltam 
még rá, hogy ez az ég az, mely kupolás 
boltozatát a messzeség dacára is, — ott
honra is rábocsájtja. A végtelenség érzését 
kelti bennem.

Otthonra. A hazára. Ennek a szónak mi
lyen máá éitelms van mostan. Olyan, mint 
egy köszobor, melybe valaki életet lehel, 
— megelevenedik és természetes pirosság 
üt ki halovány arcán. Mint egy megdermedt 
s z ív , mint egy halott s z ív , mely felserken 
és vérezni kezd. Egy absztrakció konkreti
zálódott. A fogalomból meleg valóság lett. 
eszembe jut, hogy amikor a világ megren

gett és a népeket egyensúlyozó kapcsok 
felbomlottak, milyen hajszoló, ijedt, vad ] 
rohanással ment, menekült, vágtatott minden
ki haza. A haza, — az édes otthon. Nem
régen még frázisnak hangzott, mosolyt csalt 
az ajkra. És most a haza lett az egyetlen, 
a drága otthon. Különösen mig az államok 
viselkedése végérvényesen nem tisztázódott. 
Az egyetlen hely, ahol nem bántanak, ahol 
jogom van lenni, ahova tartozom a sz ív  
mélyében eldugva rejtezett és felszínre jutott 
ezernyi gyökérszál meleg odatapadásával 
Oh, Világpolgár barátom, ki fennen har- 
sonáztad, hogy otthonod a nagy világ és 
hazád, hová sorsod éppen odavet, — én 
láttalak kormosán, piszkosan, fáradtan és 
agyonhajszolva leszállni a vonatról és hal
lottam feltörő sóhajtásod és láttam szemed
ben a könyeket, amikor végre-végre a 
Nyugati pályaudvar üvegteteje borult fejed 
fölé.

•
Most éppen Páiisban kellene lennem. 

Hosszú idők után teljesedett volna a vá
gyam, hogy eljussak az álmok Városába.

Nekem ez az .álmok Városa" nem kép, 
— nekem valóság és életem egy darabja. 
Legalább tiz éve már, hogy ápoltam ma- 
gamtan ezt a vágyat, mely nem is vágy 
volt már, hanem bús nosztalgia, szinte haza- 
vágyódás! oh Párisi — édes raffinementod, 
finom átkultúráltságod, romlott ártatlansá
god, ártatlan romlottságod, Szajnádnak zöld 
vize, vizparti bouquinerie-idnek könyv
szaga, Bois de Boulogne-od karcsú lovas
női, Louvre-od Oiocondájának szárnyasze- 
gett mosolya, hogy húzták feléd szivemetl

És most? Páris, — nékem meghaltál 
egyszer és mindörökre.

Az angolok nekem mindig különösen 
imponáltak. Nem akármelyikük egyéni ki
válóságai miatt, hanem azért, mert angolok. 
Ruganyosságukban és szenvtelenségükben 
a testi és lelki magasrendűség kicsúcsoso- 
dását láttam, tipussá fejlődve azt, amit az 
egyénben .hőmmé *upérieur-“nek neveznek.

És most? Angolok, — nékem imponálni 
megszüntetek egyszer és mindörökre.

Mert jön egyszerre egy uj vízözön, mely
nek hullámcsapása a vizözönnél ezerszer 
nagyobb erejű, jön egy uj vihar, melynek 
csattogásához képest a vihar ereje csak 
gyenge suttogás, jön egy uj földrengés, 
mely alapjaiban rázkódtatja meg talán az 
egész világot és egyszerre kiderül, hogy a 
francia átkulturáltság voltaképpen dekaden
cia, romlott ártatlanságából az ártatlanság 
kiveszett, ártatlan romlottsága megrothadt 
és a nagyrabecsült kulturnemzet helyett egy 
reszkető kezű uzsorás ál! ott, aki féke
vesztetten, tájtékzó szájszéllel veti magát 
sárga aranyai után és nem átall ezért min
denen keresztülgázolni; — kiderül, hogy az 
angol szenvtelensége az elbizakodottság 
ostobasága, hideg nyugalma alatt rideglelkü 
kalmár rejtezik , kinek minden business, 
aki mindenütt zsákmányolni akar, keselyű

körmökkel nekivágni a prédának, terpesz* 
kedni és hizni a mások zsirján.

Az ideálok szertefoszlása mindig fájdal
mas, de ha ilyenek voltak az ideálok, nem 
kár értük.

A francia rém nézheti le többé álkultú
rájának Eiffel-tornyából a világot, az angol 
nem fujhat többé kurtaszárú matrózpipájá
ból füstöt az emberiség szemébe.

Az az egy jelentősége máris megvan a 
világháborúnak, hogy lefújta az aranyfüstöt 
haszontalan kövecsekről, vélt értékeket való 
értéktelenségükre devalvált és a nemzetek 
erkölcsi érték-lajtorjájáról oda nem valókat 
letaszított.

*
Meghalni, — sehol sem olyan aktuális ez 

a szó, mint itt körülöttem és a nap órájának 
minden másodpercében. És szinte furcsál
lom önmagam előtt is: nem izgat.

Minden életnek egy végcélja van élni és 
egy vígeredménye: meghalni. Itt azonban 
cél és eredmény összefolynak és ezért nem 
keserű és fájdalmas az elmúlás képzete. 
Küzdelmünknek megvan a maga erős mo- 
lális alapja, a cél elérésének módja pedig 
a mindenre elszánás bátorsága. Ellentét, de 
úgy van, hogy a jövőben csak úgy élhe
tünk, hogy e jövőért a jelenben sokan 
meghalunk. És az az érzés, hogy a biztos 
jövő katonái vagyunk és sok millió ember 
jövőnyugalmáért harcolunk, kikkel a forró 
időkben egy testvéri szeretet melegségében 
dobban össze szivünk, az az érzés adja 
meg a nyugalmat.

Az az ember, aki magasztos célért hal 
meg, betöltötte rendeltetését. Ezért csendes 
és belenyugovó és nem keserű a halál 
gondolata a halál árnyékában.

*
L. M. tartalékos tüzérhadnagy gondolatai 

itt megszakadnak. Feje fáradtan és kime
rültén csuklik le az ágyú talpára és mélyen 
alszik.

Magyar nőki
A háború semmiesetre sem jelentheti a 

társadalmi és gazdasági élet teljes megbé
nulását. Igaz ugyan, hogy a nemzet színe 
— virága a csatamezőn oly viszonyok kö
zött van, ahol az életet a haláltól csupán 
egy hajszálkeskenységii távolság választja 
el s igy akárhány gyönyörűen felépített 
családi életnek oszlopa vagy társadalmi 
tevékenységének mozgató ereje pillanatok 
alatt megsemmisülhet; de vájjon ez azt 
jelenti-e, hogy az oszlop kidöítével, a moz
gatóerő megszűntével vége van mindennek. 
Azt jelenti-e, hogy a családfő elestével 
pusztuljon el a család is, pusztuljon el a 
békés időnek minden munkája? Nem. 
Manapság sem a családok, sem a társa
dalmi szeivezetek létét nem alapozzuk 
egyetlen oszlopra, a családfő mellett ott 
vannak a serdülő gyermekek, sőt értékes 
munkájukkal mindig számba jönnek az 
aggok is Egy bonyolult szervezet a család, 
épugy a társadalom, amelynek minden része 
minden gátló körülmény dacára is kell,
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hanem mind pihen a lakosság által szívesen 
megnyitott szobákban, hogy minél előbb 
fölgyógyuljon s erőt gyűjtsön a további 
küzdelemre.

Horváth Jóska elmondta még, hogy 
családjával itt várja be a háború végét, de 
ha kell, bármikor kész ő is fegyvert fogni. 
(Nemcsak a német jólét látszik rajta, meg 
a feleségén, hanem a németek hazafias 
nagy lelkesedése is ) Legyen szerencsém 
— mondotta búcsúzóul — később, majd 
ha kicsomagolunk és végleg elrendezke
dünk, majd játszom egy pár szép nótát. 
Ezzel elváltunk Horváth Jóska intelligens, 
kellemes társaságától.

— Uj tanár a főgimnáziumban. Akegyes- 
tanitórend kormánya a liptószentmiklósi áll. 
főgimnáziumból kinevezett Mikó László 
világi tanár helyére a főgimnáziumhoz Varga 
János kegyesrendi tanárt helyezte Lévára.

— A harcos halála. Willhelm Mór, a lé
vai vasúti vendéglősnek fia, az északi harc
téren súlyosan megsebesült. A krakói kór
házban, ahol ápolás alá vették, dicsősé
gesen szerzett sebébe bele halt.

— Vasutmegnyitás. A léva — nagysurá- 
nyi vasúti vonal közigazgatási bejárása 
tegnap ment végbe az illetékes hivatalos 
faktorok közbejöttével. A vasutat ma, 
szombaton adják át a forgalomnak. Az uj 
vasút menetrendjét más helyen közöljük 
olvasóinkat.

— Honvédőink távozása. A közelmúltban 
Lévára bevonult újoncok vasárnap reggel 
keltek útra fölvirágozva, vidáman és lelke
sen. Az utrakelö katonáknak a Qrotte Vil
mos cég egy szép magyar zászlót aján
dékozott. Járjanak vele diadalmasan!

— Névmagyarosítás. Kiskorú Kohn Jó
zsef és László lévai lakosok családi nevü
ket belügyminiszteri engedéllyel Kertészre 
magyarosították.

— Kérelem a vadászokhoz. A Vörös Ke
reszt Egylet azzal a kéréssel fordul a va
dászterület tulajdonosokhoz és bérlőkhöz, 
hogy vadásszsákmányuk egyrészét adják a 
megsebesült katonáknak. Akik hajlandók a 
kérést figyelmükre méltatni, a harctéren 
megsebesült vagy megbetegedett katonák 
élelmezésére szánt vadakat a szállításra al
kalmas kihűlt állapotban a Vörös Kereszt 
egylet címére (Budapest, hütöház, IX., Tóth 
Kálmán utca 8—10.) feladva továbbítsák s 
erről egyidejűleg az egyletet (Budapest, I., 
Disz-tér 1.) levelezőlapon értesítsék.

— Halálozás. Szcmerédy Lajos Léva 
város tb. tanácsnoka, képviselőtestületi 

tag életének 59-ik évében meghalt. Szeme- 
rédy Lajossal a városnak egyik legjelleg
zetesebb, legeredetibb alakja — úgy testre 
mint szellemre — tűnt el az élők sorából. 
Hozzá hasonlókkal már csak Jókai regé
nyeiben találkozhatunk. Iparos volt, de 
abba hagyta mesterségét, a városnak lett 
vámszedője,de ebben aminőségében aztán 
olyan ü^ybuzgóságot tanúsított, hogy az 
emberek meséket mondnak róla. Hires 
függetlenségi kortes volt és választások 
alkalmával sokszor foglalták nótába a ne
vét. Fiatalabb korábban a márciusi ünnepé
lyeken is tevékeny részt vett. A városi 
közgyűléseken is gyakran felszólalt s be-

! szédének rendszerint megvolt az alapja. Ol
vasottsága, talpra esett mondásai, tréfái 
társaságban közkedveltséget biztosítottak 

j neki. Mint nőtlen embernek, második ott- 
| hona volt az Iparos Olvasó Kör, melyről 
! testamentumában sem feledkezett meg, a 
j FMKE-re is hagyott valamit. Temetése va- 
| sáinap volt nagy részvét mellett. A teme- 
j tési szertartást Akucs Lajos nagypeszeki 
, ref. lelkész végezte. — Lakatos Sándor, a 
! régi, öreg Oroszlán-korbeli, mulatós Léva 
! jónevü cigányprímása Budapesten, ahol 

utóbb letelepedett, meghalt.

— Lévai fiuk hadifogságban. Rácé Jenő 
23-ik ezredbeli katona, Rosencweig lévai 
bőrkereskedőnek a fia, sokáig nem irt szü
leinek, akik emiatt aggodalmaskodtak s azt 
gondolták, hogy valamelyik ütközetben ele
sett. Végre a napokban egy szerb levele
zőlapot hozott számukra a posta, ekkor 
kitűnt, hogy fiuk szerb hadifogságban van. 
Rácz Jenő a többek között igy ir: Nis. 914. 
augusztus 31. Kedves szüleim! Augusztus 
24 óta hadifogolyként itt tartózkodom. 
Egyébként aggodalomra nincsen ok, csak a 
pénzem van fogytán. Az élelmiszer-drága
ság igen nagy. -  A levelezőlap többi ré
sze családi vonatkozású. — Schubert Tódor 
a lévai honvédzászlóalj tartalékos hadnagya 
szintén tudatta hozzátartozóival, hogy orosz 
fogságban van.

— Főegyházmegyei hir. A főegyházmegyei 
hatóság dr. Halász Vendel lévai segédlel
kész helyére, aki ezldőszerint az északi 
harctéren teljesít papi szolgálatot s a nagy- 
szombati konvinktusba prefektussá nevezte
tett ki, dr. Porubszky Qéza ipolysági se
gédlelkészt helyezte át.

— A munkásbiztositóból. Tokody István 
a lévai kér. munkásbiztositó pénztár igaz
gatója lemondott állásáról. Az igazgatóság 
közgyűlése meleg köszönetét szavazott

neki eddigi odaadó munkásságáért. A pénz
tár vezetésével Peia Miklós könyvelőt bíz
ták meg.

—  Auguszta kir. hercegasszony a vidék 
magyar hölgyeihez, a magyar vidéki társa
dalom hölgyeihez Auguszta kir. hercegasz- 
szony lelkes fölhívást intézett, melyben a 
többek között ezeket mondja: A vidék 
magyar hölgyeihez! Munkában egész sereg 
hadsegitő és népjóléti intézmény, melyek
nek célja mindig ugyanaz: senki se szen
vedjen, se*ikí se nélkülözzön, mig hozzátar
tozói a hazáért küzdenek. Mivel azonban, 
ugyancsak a háború miatt, posta- és vasút 
e cél szolgálatában nem lehet olyan mér
tékben Budapest segítségére, amennyire mi 
budapestiek a vidék baján segíteni szeret
nénk, szükségas, hogy olyan gondos helyi 
érdeklődés hálózza be az egész országot, 
amtlyen az idők minden megpróbáltatása 
okvetlenül megtörik. Ki valósithatná meg 
ezt tökéletesebben, mind a vidék szellemi 
és lelki asszony-intelligenciája? Az a hölgy
társadalom, amelynélkül férfitársadalom szép 
tervei sem lehetnek teljesen eredményesek. 
Arról van szó, hogy minden falu, legkisebb 
helység helybeli vagy környékbeli intelligens 
hölgyei sorrá vegyék a körletükbe eső vi
dék népét és jó szóval, jó tanáccsal, hábo
rús hírek biztató tolmácsolásával, ahol 
siükséges és aki teheti, anyagi és erkölcsi 
támogatással is, rendes munkához, állandó 
foglalkozáshoz, megnyugváshoz és lelki 
erőhöz segítsék. Mindig az a cél vezesse, 
a háború után senkinek jogos keserűségre 
oka ne legyen. Ez fegyverezze föl őket 
türelemmel és elnézéssel, energikus kitar
tással és kimeríthetetlen jósággal még ott 
is, ahol a primitiv népiélek legjobb szán
dékait eleinte meg sem értenék. Nagyon 
sok szeretetre és gyöngédségre lesz szük
sége ehhez a súlyos emberbaráti akcióhoz, 
de az ő kitartó és odaadó önfeláldozásuk 
nélkül semmi sem sikerülhet olyan jól és 
szépen ahogyan azt Magyarors2ág összes 
tényezői elgondolták. Pénzzel, alamizsnával 
sokat segíthetünk, de a legégetőbb proplé- 
mákat nem oldhatjuk meg. Sajgó sebeket, 
összeomlott otthonokat, fej néikül maradt 
családokat, mindazt a szükségszerű bána
tot és hiányt, amit a legdiadalmasabb 
háború is magával hoz, nem lehet csupán 
adakozással enyhíteni vagy begyógyítani. Ott
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ing, 20 f. Bugár J.- 2 törülk. 20 f. Bukrk- 
tyin I.- 1 törülk. 1 huzat 60 f. Milán Irma 
és Anna 1 alsón. 1 huzat, "3 isebk. Pra- 
haczkáné 2 törülk. 2 zsebk. Gregácsné 1 
törülk. öreg Bartalné 1 ing, 1 alsón. 1 tö
rülk. 1 zssbk. Tóth A.-né 1 ing, 1 alsón.
1 törülk. Bartal S.-né 1 alsón. Vojtekné 1 
alsón. 1 törülk. Tóth M.-né 1 törőlk. Gu- 
bela Magda 2 törülk. Bukiatyin Vilrros 20 
f. Lorintosné 1 lepedő, 1 ing, 1 törülk. 
Richterné 1 törülk. Gasparikné 1 zsebk. 1 
törülk. Bernyikné 1 vánkos. Deményné 2 
vánkos, 4 huzat, 2 ing, 2 alsón. 5 K. Bot
káné 1 alsón. Magyar J.-né 2 ing, 2 törülk. 
40 f. Bugár J.- 1 ing. Kovács I.- 1 vánkos,
2 törülk. Kovács Mari 3 zsebk. 2 törülk. 
özv. Tóth M.-né 2 vánkos, 2 huzat. 1 ing. 
Juhász F.-né 1 vánkos. 2 ing, 1 lepedő, 
40 f. Juhásza Milka 2 vánkos 2JJhu j. 
Juhász A.-né felső 1 lepedő, 1 ing. Trun- 
gel P.-né 2 vánkos, 2 huzat, 1 törülk. 60 f.

Köszönetnyilvánítás.
A József kir. herceg Szanatórium Egyesület 
lévai tüdőbeteg-gondozó intézetének 10 se
besült harcos befogadására alkalmas kór
házzá való átalakításához hozzájárultak 
még a következők : (Folytatás)
Dr. Kmoskó Béla: 50 korona készpénz. 
Prachár János: egy bádog doboz kötsze
rekre. Schulcz Ignácz: 6 karton tábla feli
rattal. Steiner Ernő: 10 fogkefe. Laufer 
Béláné: 5 tálcza. A kórházi köpenyeket 
kiszabta Borcsányi Béla, megvarrták Laufer 
Ilona, Kaszanyiczki Lenke, Vidor Sárika. Dr. 
Frommer Ignácznó, özv. Guggenberger 
Lajosné. A beküldött fehérneműt számozták 
és kivarrták: Dr. Frommer Ignácné, Özv. 
Guggenberger Lajosné, Vidor Sárika, Vidor 
Samuné szives volt fölajánlani fürdőjét a 
sebesültek részére. A sebesült harczosok 
élelmezését magára vállalták: Deutsch Mi
hály, Feitikó József, özv. Friedman Samu
né, Jeszenszky István, Jozsefcsek Károly, 
Knapp Dávidné, ifj. Lakner Lászlóné, Le- 
vatich Gusztávné, Schoeller Lovag háztar
tása, Schmidt József, Swarba Dánielné. 
Fogadják mindannyian sebesült harczosaink 
nevében őszinte szívből fakadó köszöne- 
temet.

Dr. Frommer Ignácz
a József kir. herceg Szanatórium 

Egyesület lévai fiókjának
ügyvezető elnöke.

— A Vörös Kereszt javára Ény község
ben adakoztak:
Juhász S.-né 1 vánkos, 1 huzat, 1 ing, 1 
alsón. Csuka A.-né 1 vánkos, 1 iné, 1 tö
rülk. 20 f. Csuka I.-né 1 vánkos, 1 huzat, 
1 törülk. 20 f. Özv. Horvátné 1 vánkos, 2 
huzat 20 f Turzáné 1 lepedő, 1 törülk 20 
f Horváth J.-né 1 K. Hanzkóné 1 alsón. 
Tuhabáné i alsón. 1 töiülk. Lavrinczné 1

M e n e t r e n d
a léva—nagysurányi h. é. vasúton. Érvényes a megnyitás napjától kezdőd őleg

N a g y  ú jd o n ság  az A polló m ozgóban!

• 
•
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KOVÁCS SÁNDOR
cipőáruliíiza

I jÉ  Kossuth-tér.

Ajánlja dúsan felszerelt 
. cipőraktárát. ===== 

_______ --------------

O l c s ó  á r a k !
Hagy oálaszték!

_______ _________

Legjobb minőségű
footbal-cipök.

Mértékszerinti osztály.

lOeisz Henrik
c i p ő á r u h á z a

Nagysalló.
Férfi amerkai sevr. v. boxcipö 9’—  K 
Sima tiszticipö —  —  —  9*—  K
Elegáns amerikai női félcipő 8 l< —  f  
Csinos női sevr. fűzős v.

gomboscipö —  —  —  8 K 50 f 
Valódi angol sevró női gom 

bős vagy füzüseipö —  II !< —  f

Legelegánsabb férfi amerikai 
barna bagariacipö —  —  13-90 K

Valódi angol sevró vagy box 
férfieipö —  —  —  —  I I—  K

Fiú box füzöseipö 35-töl 39-ig 7 50 K

Gyermekcipők nagy választékban.

vessünk mésznitrogén és kálival, I  
é1 terméshozamot meglepő módon 

növeli. Thomassalak, 40  %■os super- 
fosfát, am m óniák, koncén trá lt m ar
hatrágya valam int takarmánynemüe- 

et u. m. korpa, száraz szelet, olaj-pogácsa, s takarmánysó 
ugy vaggonárúban m in t kisebb tételekben elsőkézből leg

olcsóbban szállít.
Halmos Jenő Léva, Honvéd-utca 2.

IfCODEttN B Ú T O R O K  
K á r p i t o s  é s  d í 

s z í t ő  m u n k á k .  T e l j e s  l a k b e r e n d e z é s e k  
W eisz Ármin Cégvezető: Kohn Náthán
b u t o r k é s z i t ő n é l  s z e r e z h e t ő k  b e  

Z s a r n ó c z á n .

Fa g y I a 11, cukorkák;
és desert sütemények, torták elsőrendüek, 

irta it“ f l S f  -« iB a r to s  Henrik
Hétkoz szállNaadé nogreadelések pontot kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.
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ESERCO
P a te n t b e fő ttes  ü v eg

mely megbízhatóbb mint bármely más ha
sonló elzárható befőttes üveg.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb  
légm entesen  elzárható patent befőttes
üvegje.

Egyedárusitás Barsmegye részére:

V ám os M ór
üveg és porcellán k ereskedésében

b é u ti n.
T elefon  4 4 . szám

Á llandóan  n a g y  k ész
le te t  ta r to k . TNi

K ét p o lg a r is ta  ; Paradicsom betözésro alkal- 
ieányt elfogadnék teljes el- más erős palaczkok 4 filló- 

íátásra. révei a vámosi szállodában
Czim a kiadóban  ̂ k a p h a t ó k .



ló év a l H ír la p 38 szám

Teljes hálószoba matt barna 
keveset használt állapotban, 
továbbá 2 szekrény, asztalok, 

kredenz mozsdó tükörrel 
könyvszekrény üvegajtóval 

igen jutányos áron megvehető.
Címe a kiadóhivatalban.

J é g  kapható
r e g g e l  6 - 7  k ö z ö t t

Métermázsája 5 korona

’REITMANN IGNÁCZ
slr-nMMIii tíVAn.

házhoz §zállitva ____________________
SPITZ ÁRM IN szá llító  Cég Honvéd-Utca 8. -  Saját ház.

Holzmann Bádog
őri- és nfii dioat-árubáza ^  

b í VI.
Telelőn szám 25.

A legújabb őszi divat ujdonsgok megérkeztek.

Nagy választék téli katonai felszerelésekben.
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