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Á z s i a .
A világháború vérzivatara ime 

kiterjedt Ázsiára is. Mikor Japán 
megmozdult, nem vehettük ezt an-# 
nak, hogy Ázsia, a maga misztikus 
és kifürkészhetetlen nagyságával 
és hatalmával megmozdult. Japán 
civilizáltségában már elvált a való
ban őserejű Ázsiától. Az európai 
lehellet megérintette, az európai per- 
fidia és önzés már beférkőzött az 
egyszerű, naivan finom japáni lé 
lekbe. Japán már nem Ázsia.

Mert mikor Ázsiáról beszélünk, 
legendák, mondák, regék világa 
kezd mozogni lelki szemeink előtt. 
Ázsia az emberiség bölcsője, Ázsi
ából jött, minden jó, szép, bölcs 
dolog, ami a mai kultúrát teszi. 
Ázsia a miszticizmus, a zárkózott
ság hona, ahonnét sohasem tudjuk, 
mi kerekedik, mi kerekedhetik.

És most, mikor már harmadik 
hónapja tart ez a vad tusa, Ázsia 
egyszerre lerázza magáról a köldö
két néző szimbolikus fakir nyugal
mát és hatalmas egekig len gő  sza
vával beleszól a világháború kon
certjébe.

A török-orosz háború, a világhá
borúnak ez a legújabb fázisa, Ázsia 
megmozdulását jelenti. Törökorszá
got a Balkán háború részben kiszo

rította Európából és majdnem tisz
tán ázsiai hatalommá tette.

Európában úgy tekintették Török
ország európai területének csökke
nését, mintha Törökországot ázsiai 
hatalommá .degradálták* volna. 
Most ebben a háborúban fog kitűn
ni, hogy ez nem volt „degradálás,* 
sőt ez növelte meg és fektette egye
dül helyes alapokra Törökország 
nagyhatalmi létét. Törökországnak, 
mint a Boszporusz és a Dardanel
lák övének és mint kisázsiai hata
lomnak, nagj% világtörténelmi sze
repe van. E szerep első jelenetét 
Törökország most játsza le.

És most, mikor Törökországgal 
Ázsia ad először óletjelt magáról, 
most mikor Perzsia és Afganisztán 
is megmozdul, most gondoljunk mi, 
magyarok is, magunkra. Abban a 
nagy emberrengetegben, amelynek 
Európa a neve, mi itt álltunk roko
nok, mondhatnék barátok nélkül. 
Elhagyatott, egyedülálló nemzet 
voltunk, amely csak ütközője volt 
sok egymással viaskodni akaró ér
deknek és szenvedélynek. Voltak 
idealistáink, álmodozóink, akik 
Ázsiába mentek, rokonainkat, test
véreinket keresték, hogy ne álljunk 
ilyen egyedül és társtalanul ebben 
a nagy, hemzsegő világban. Min

den hiábavaló volt. Azoknak, akik
ben rokonainkat keresték tudósa
ink, nyelve régen elkorcsosult, felis- 
merhetetlenné vált, és az utóbbi 
években már teljesen lemondtunk 
arról, hogy a fajtestvéreinket meg
keressük, feltaláljuk.

És elkövetkezett a nagy végíté
let napja. A közös érdek és a kö
zös gyűlölet uralkodott mindenen, 
szövetkeztek egymással azok, akik
nek minden érzése minden, gondo
lata ellentétes volt egymással, de a 
közös gyűlölet összeforrasztotta 
őket, és ellenünk törtek. Reánk, 
magyarokra is, ránk fordult a há
ború, és mi áltuk a tüzet.

És amikor igy álltunk szemben 
a kétfelől támadó ellenséggel, egy
szerre megszólalt távoli nemzetek 
lelkében Ázsia szava. Azé az Ázsiáé, 
amely a mi bölosönk is volt. Kide
rült, hogy hol találunk rokonságot, 
rokonérzést, kiderült, hogy a szülő
földről szóló legenda, a szülőföld 
nagy erejében való hit nemcsak 
egyes emberre áll, hanem áll egész 
nemzetekre is. Nem mondhatjuk, 
hogy ez az uj alakulás, a töröknek 
a háborúba való beavatkozása dip
lomáciai siker, nem, ez a vér sza
va, Ázsia szava, ez a mi sikerünk, 
a mienk, magyaroké, akik végre 
megtaláltuk rokonainkat.

Láng központi szálloda, étterem és kávéháza, a kereskedők találkozóhelye. Telefon 47
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Mi, akik itthon maradtunk, komo
lyan és megelégeditten vettünk tu
domást arról, hogy az őshaza nem 
hagyott el bennünket, messze a 
gránicon pedig, ahol ropognak a 
fegyverek és dörögnek az ágyuk, 
biztosan mennydörgő óljennel, ege
ket rázó hurrával fogadta sok-sok 
ezer magyar fiú Ázsia üzenetét ós 
tízszeresen megerősödve pusztítják 
az ősi ellenséget.

Nemzeti kölcsön.
Katonáink, a mi virágosán, dallal, férfias 

kedvvel hadba vonult hőseink, csaták pok
laiban, a halál torkában kockáztatják vé
rüket, drága fiatal életüket, családjuk bol
dogságát a hazáért, nemzetünk szabadsá
gáért, létéért, mindnyájunkért. Dicsőséggel 
lobogtatják zászlóinkat Európa csatamezőin.

Dicső milliós hadainknak bőséges élelem 
kell, fegyver kell, sok jó fegyver, ágyú re
pül 3gép, ló, szekér, meleg öltözék a rideg 
észak rettenetes fagyai ellen, gyógyszer sok 
betegség ellen, hidakat, várakat, hajókat 
kell építenünk számukra. A csataterek tüz- 
záporaiban várják hőseink itthonmaradt 
honfitársaik áldozatait, a melyek szüksége
sek a győzelem biztosítására.

A magyar nemzethez fordul az állam; 
kölcsönérti kölcsönért a háború szent céljaira.

Nem ajándékot kér az állam, nem is adót 
most. Szabad akaratból, önkényt ad most 
kölcsönt minden hazát szerető polgár, a 
kinek módja van rá, a gazdagok milliókat, 
a szegényebbek tehetségükhöz képest öt
ven, száz koronákat és a Nemzet busás 
nagy kamatot fizet a bölcsön után.

Ellenségeink népei ezer és ezer milliókat 
költenek hadseregeikre, puszta gyűlöletből 
hódítási vágyból. Szövetségeseink szintén 
óriási összegeket kapnak népeiktől. Hiszen 
a német nép az elcö ezóra négy és fél ezer 
millió márkát kölcsönzött az államnak a 
háború céljaira. Mi életünkért küzdünk 
rablónépek ellen, földünkért, népeinkért, 
gyermekeinkért, mindenünkért.

A ki a jó meleg otthona nyugalmát élve
zi, mig hü katonáink, fiaink, testvéreink, 
szüntelen puskaropogás, kartácscsattanás 
zajában áznak-fáznak, a ki jóllakik naponta, 
mig katonáink, fiaink, testvéreink ágyútüs- 
ben éheznek a muszka sivatagon, a ki biz
tonságban van házi tűzhelyénél, mialatt ka
tonáink ezer és ezer veszély között várják 
az uj meg uj fegyvereket, a hadi felszeré- 
1 beket, minden itthonmaradottnak, ki csak 
teheti, haxafiui kötelessége nélkülözhető 
készpénze kölcsönadásával állami kötvény 
ellenében hozzájárulni a remélt ét bizton 
várt hatalmas győzelemhez.

Első eset, hogy államunk közvetlenül at 
egész néphez fordul kölcsönért.

___LtYUl wmmp----------
Első eset, hogy a vidéken, a falvakban 

az állam a hitelszövetkezetekre bízza egy 
nagy nemzeti kölcsön gyűjtését.

Az a fényes siker, a melylyel az Orszá
gos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe 
tartozó hitelszövetkezetek már mindenféle 
szükséges anyag gyűjtésével siettek hadse
regünk segítségére és annak felismerése, 
hogy ez a hétszázezer tagból álló szerve
zet hatalmas erővel tudná latba vetni az 
ország érdekében hazazafias súlyát, ezek 
hozták meg azt a kitfntetést, hogy az ál
lam az Országos Központi Hitelszövetkeze
tet is megbízza a nagy nemzeti kölcsön 
gyűjtésével.

A nagy nemzeti kölcsön hivatalos aláírá
si helye lesz az Országos Központi Hitel- 
szövetkezet és gyűjtőhelyei lesznek ennek 
a kötelékébe tartozó hitelszövetkezetek, 
mindenki számára, akár szövetkezeti tag, 
akár nem.

Az aláírást az állam valószínűleg már 
tíz nap múlva kezdsti meg. Ekkor közli a 
pénzügyminiszter, hogy hány százalékos 
lesz a Nemzeti kölcsön, hogyan kell befi
zetni. Az aláírásra egy hét fog rendelkezés
re állani.

Visszaélések megakadályozása
& hadb&vonuU&k áll. segítése körfii.
A hadbavonultak visszamaradt szegény- 

sorsú családjairól tudvalevőleg az állam 
gondoskodik a családtagok számához mér
ten. Az államnak ez a gondoskodása 
óriási megtertieltetését jelenti az állam- 
pénztárnak még azon esetben is, ha csu
pán csak azok részesülnek támogatásban, 
akik arra tényleg reászorulnak. De amint 
a különböző panaszok alapján kiderült, 
nemcsak a szűkölködő családok részesül
tek többhelyűtt államsegélyben, hanem az 
arra nem szorultak is, mert az élelmesség 
és a haszonlesés itt is fftlütötte a fejét. 
„Az én uram is csak úgy ott van a há
borúban mint a másé*1 mondják a jobb- 
módú asszonyok is, és államsegélyt 
kérnek. A visszaélések és szabálytalanságok 
megakadályozása érdekében M a ild th  István 
alispán most körrendeletét adott ki, mely- 

, ben utasítja az illetékes hatóságokat, hogy 
( az állami segítségre szorultak összeirási 

jegyzékét szigorúan viasgálják át, mely 
alkalommal különös figyelemmel legyenek 
arra, hogy nem részesülnek-e olyanok it 
államsegélyben, akik vagyonosok, vagy 
egyébb, pl. szülői ellátásban részesülnek 
$ n«m  m a r a d ta k - e  k i  o ly a n o k , a k ik  a  te -  
g é ly r é  té n y le g  r r á s z o r u ln á n a k .  As alispán 
végül megjegyzi, hogy az e téren netalán 
előforduló mulasztást vagy visszaélést 
kénytelen lessx szigorúan megtorolni. Az 
alispán gondoskodása elismerést érdemel, 
mert tényleg aagy súlyt kell helyezni arra, 
hogy azok közül, akik az állam segélyre 
jogos igényt formálnak, eeaki ae marad
jon ki, mert et a nép körében rotas véri 
szülne, különösen atoa esetben, hogyha 
látják, hogy egyes arra rá aem szorul
takat segélybén részesítenek.

A pénzügyminiszter a pénzügyigazgató
tághoz intézett rendeletében a hadbavo
nultak családjainak állami segélyezése 
tárgyában kibocsájtott utasítása értelnezé- 
séképen kimondotta, hogy abban az eset
ben, ha a mozgósítás folytán tényleges 
katonai szolgálatra bevonultnak munka
adója (magánvállalat, intézet, gyáros, 
kereskedő, iparos, földbirtokos stb.) a 
bevonult minden járandóságát ( fizetését, 
bérét, napszámját, ingyen lakását, ellátá
sát stb .) a bevonult családja részére to
vábbra is egész mértékben kiszolgáltatja, 
a bevonultnak egyetlen családtagjának 
sincs igénye állami segélyre. Abban az 
esetben pedis ha a bevonult munkaadója 
a bevonuult járandóságainak csak egyré- 
szét szolgáltatja ki a bevonult csaíádja 
részére, a bevonultnak egyébként igény- 
jogosul családtagjai esak mint részben 
eltartott családtagok vehetők számitásbt. 
Ezek a határozmányok nem vonatkoznak 
olyan esetekre, amelyekben a mozgósítás 
folytán tényleges katonai szolgálatra bevo
nultnak munkaadója a bevonult családtag
jait bizonyos ellenszolgáltatások fejében 
jótéteményben részesíti. Amennyiben azon
ban a bevonult családtagjai a munkaadó 
részéről a bevonult egész járandóságának 
megfelelő ellátásban részesülnek, a család
tagok, erre az időre az eddigi módon 
való megélhetésük biztosítva lévén, nem 
tarthatnak igényt állami segítségre. Abban 
az esetben, ha a pénzügyigargatóság azt 
tapasztalja, hogy az „ összeírások “-ba 
olyan családokat is fölvettek, amelyeknek a 
pénzügyigazgatóság előtt ismert vagyoni 
és kereseti viszonyaiknál fogva segélyre 
igényük nincs, vagy hogy az „ Összeírás
ok *‘-at általában véve olyan felületesen 
állították ki, hogy ebből az államkincstár
ra kár hárulhat, kötelesek megállapítani, 
hogy az „ összeírások “-ba felvett csalá
doknak van-e igényük és mennyiben álla
mi segélyre.

Magyar-lengyel barátkozás 
Léván.

A magyarság szivében ősi időktől fogva 
meleg barátság él a vitéz, szabadságsztrc- 
tő s egyébként is a magyar néppel sok 
rokonvonást mutató, sokat szenvedett len* 
gyei nép iránt és ez a barátság mindig 
csak alkalomra várt, hogy eleven erővel törjön 
ki. Hogy a lengyel nép szive szintén velünk 
dobog, azt megmutatta a n őst folyó hábo
rú Is. S remélhetőleg rövid idő múlva ele
mentáris erővel mutathatják meg, amit anyi 
időn keresztül együtt énekelt a magyar és 
a lengyel: „Estye polszka nye zginyula!" 
Csak vonuljanak be a szövetséges csapatok 
Varsóba. . .

A magyar-lengyel barátságnak egyik 
őszinte át tsép megnyilatkozását láttuk a 
napokban Léván is, ahol Qalicia tgyrétré- 
ntk kiürítése után a ssmbori cs. és kir 77. 
gyalogezred — melynek legénysége túlnyo
mó rétiben a lengyelek köréből rekrutáló- 
dik — ideiglenes otthonra talált, az üresen 
maradt honvédlaktanyában. A rokonszenves 
lengyel nemzet fiait meleg ssimpátiával ölel
te keblére a város lakossága. S ök nem
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maradtak hálátlanok. Látható örömmel, ked
vesen pattogtatják, törik a magyar nyelvet, a 
tisztek mulatozás közben a Kossuth*nótát 
éneklik s megtapsolják a cigányt a magyar 
nóták után, a hölgyeknek magyarul köszön
nek az utcán, mit sem tesz az, ha néha az 
Üdvözléseket föl is cserélik; jónapot kíván
nak este és jóeetét délben, sőt még csókot is 
csak magyarul kérnek a szép lévai leányok
tól. (Hogy kapnak-e, azt már nem tudom!) 
Egyébként pedig Igen szerények a tisztek, 
bár egyik-másik már királyi kitüntetést is 
szerzett a mostani háborúban, még a kávé- 
házoan is hátra húzódnak, nehogy valahogy 
elfoglalják a törzsvendégek elől azoknak 
megszokott helyét.

Szombat óta meg valósággal elvannak 
ragadtatva a lévai közönség szeretete által. 
Szombaton ugyanis a harctérre vonult a ki
képzett újoncokat magában foglaló menet
zászlóalj (mely Lászlómüvén tanyázott) s a 
közönség szivet-lelket megindító érzelmes 
búcsút vett tő!ük. A lévai hölgyek megfosz
tották őszi pompájuktól a kerteket, elárasz
tották virággal s megvendégelték a harcba 
induló vitéceket. Az ezernyi kis bokrétákon 
a magyar színek mosolyogtak aj vitézekre, 
akik nem tudták eltitkolni nagy meglepeté
süket a rögtönzött bucsuünnepély fölött. Az 
ezrednek van egy önkéntesekből alakított 
pompás énekkara, ez elénekelte a Gotterhaltét. 
Immár másodszor hallottuk ezt a nemrég 
még szivünktől olyan távol álló éneket a 
lévai pályaudvaron s most is, mint az első 
Ízben, megindultan nyúltunk a kalapunkhoz. 
A Gotterhalte után, a közönség kezdte 
intonálni a Himnuszt, ez még jobban a 
szivünkbe markolt. Majd Schmunda alezre
des, aki annyi virágot kapott, hogy a segéd
tisztje cipelte utána, lengyel nyelvi! beszéd
ben mondott .szívből fakadó* köszönetét 
azért a szerétéiért, mellyel a lévaiak elhal
mozták őket • bevallotta azt is, hogy ebben 
a kedves városkában érezték magukat a 
legjobban. A bestéd végeztével a katonák 
háromszoros éljent kiáltottak, az alezredes 
megkatottan szorongatta a közelében forgók 
kezét köszönetképen, majd felharsant a kürt, 
mely imáhos vezényelte a katonákat, a mi 
fejünkről is lekerültek a kalapok s arra kér
tük az Istent, hogy áldja meg igazságos 
ügyért küzdő fegyvereinket nagy diadallal. 
A katonák ezután elhelyezkedtek a kocsikban 
Nagy Arthur lefotogrsfálta őket, hogy marad
jon utánuk valami emlékünk, s a lassan 
kigördülő vonatról sapkájukat vidáman len
getve kiabálták felénk magyarul: Éljen a 
haza!

Úgy tudom, hogy az itt maradt katonák 
valamiben spekulálnak, ezt a szép búcsúz
tatást valami kedveskedéssel viszonozni 
sseretaék. De hát ezt nem árulom el, hadd 
legyen meglepetés, aminek ők szánták . . .

Comdius.
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H Í R E K .
— Harcoló katonáink javára praktikus 

•tletet valósítottunk meg. A Schulcz-féle 
papirkereskedés tágas bejárójában egy 
szekrényt állítottunk fel, melyben gyűjtést 
eszközlünk a vitézek javára. E szekrény 
felállításával módot és alkalmat akarunk 
nyújtani az adakozásra a közönség ama 
részének is, mely időnkint szívesen aján
dékozna egypár szivart, cigarettát, csomag 
dohányt, vagy pár tábla csokoládét, esetleg 
pipákat, doboz gyufákat és kijátszott kár
tyákat is, értünk küzdő katonáink számára, 
de ilyen csekélységekkel nem akar beállí
tani a HadsegitŐ Hivatalhoz, meg azután 
nincs is ideje vagy alkalma bíbelődni annak 
csomagolásával, továbbításával. E szek
rénybe séta közben is be lehet helyezni 
ilyes dolgokat, mi pedig időközönkint ki 
ürítjük és tartalmát elküldjük Budapestre a 
HadsegitŐ Hivatalnak. A közönség bizonya
ra azzal a szeretettel fogja ezt a kedves 
ötletet pártolni, különösen a közeledő 
karácsonyra való tekintettel, mint amilyen 
szeretettet mi azt keresztül vittük a derék 
Szauer-cég segítségével, mely a csinos 
gyűjtő-szekrényt kérésünkre, a nemes célra, 
szives hajlandósággal, teljesen Ingyen ké
szítette el.

— A lévai tanitónövem ékek és a háború. 
A lévai állami tanítóképző intézet két felső, 
a III. és IV. évfolyambeli növendékei haza
fias érzületüknek fölemelő tanujelét adták 
ezekben a vérzivataros időkben. A lelkes 
szivü ifjak a napokban gyűlést tertottak, 
melyen elhatározták, hogy önként jelent
keznek katonáknak. A derék tanitónövendé- 
kek szándékukat már be is jelentették az 
intézet igazgatójának és most azon fára
doznak, hogy a szükséges szülői beleegye
zést megszerezzék, ha ez meg lesz, akkor, 
as arra alkalmasak, a tankönyveket a fegy
verekkel cserélik föl, mint dicső őseik, a 
negyvennyolcas diákok.

— József főherceg gyermekei Kistapol- 
csányban A háború kitörést óta József fő
herceg családjának tagjai barsmegyei birto
kukon, Kistapol csányban időznek. Jóssef 
Ferenc főherceg egyetemi jogtanulmányait 
folytatja, Zsófia főhercegnő felsőbb leány
iskolái tantárgyakat hallgat, László főherceg 
reáliskolai tanulmányait végei s a kis 
Magdolna főhercegnő pedig ai elemi isko
lai ismereteket sajátítja el. Jelenleg dr. Ne
mes Antal püspök, mint a főhercegi család 
vendége tartózkodik Kiitapolcsányhan. A 
főhercegi családnak budavári palotájukba 
való átköltözése némikép attól a körül
ménytől függ, vajon a sebesült katonák 
mennyiben fogják igénybe venni a kistapol- 
csányi várkastélyt, ahol mott Is sok sebe
sült és beteg tisst élvezi Auguszta főherceg- 
asszonynak vendégszeretetét.

— Halálozás. Horn Emil, a 3. b. h. gya
logezred tartalékos záaclósa, a harctérén 
szerzett betegség iővatkeztáben e hó 4-én, 
életének 27-ik évében meghalt. Budapesten, 
a rákoskeresztúri temetőben helyezték örök 
nyugalomra. A megboldogulban Horn Jakab 
btrtendrédl földbirtokos a fiát veszítette sl.

— Halottik napja. Minden évben egy 
napot teljesen n halottak emlékezetének 
szentelnek az élők. Mindenszentek a Ha
lottak nspja. E napon még a legfásultabb 
embernek is megmozdul a szive, szeretet 
és melegség árad ki belőle újból a köz
ben elfelejtett halottak felé. Akinek csak 
módjában áll, az mind felkeresi kedvesei 
sírját, földisziti virággal, gyertyát gyújt rá 
és gondolatban, emlékein át fölidézi szel
lemüket és ezáltal megkönnycbül. Még a 
halál gondolata is elviselhetőbb e napon 
mint máskor, mert hiszen látszik: nem el
hagyatottak még a halottak sem. Hogy 
minél kifejczésleljesebb legyen ez as ün
nep, ősszel tartják, a természet halódásá
nak idején, irikor a tar lombok, a remegő 
falevelek, a suttogó szellő, a szürkülő fel
hők, mind-mind valami borongó méla 
hangulatot árasztanak magukból, mint ami 
a legjobban illik a világhoz ilyenkor, mint 
amilyen az emberek belseje ilyenkor. De 
azért mégis a tavasz, az ujraébredés re
ményével kecsegtet. Az idei halottaknapja 
mélyebbre nyitotta sziveink ajtaját, kétsze
resen felkeltette érzéseinket a halottak 
iránt. Hiazen ezekben a nagy időkben — 
úgy érezzük — mindennap halottak napja 
van, mindennap gyertyát gyújtunk a szi
vünkben és gondolatban babéros koszorú
kat helyezünk bizonyos sírokra, melyek 
messze innen domborulnak, napról-napra 
szaporodnak, idegen országok földjén, is
meretlen helyeken, homokos utak mentén, 
letarolt nagy erdők alján, kavicsos domb
tetőn vagy kies völgyben, melyet nyáron 
kakukfü tesz illatossá, ezeket most magya
rok drága vére szenteli be temetőnek. Egy 
nemiét kegyelete ékesíti föl ezeket a síro
kat, melyeknek lakói hősi haláluk által 
örök életftvé tették magukat és a nemzet 
dicsőségében fognak élni az idők vége
zetéig. — A gyönyörű verőfényü őszi nap 
nagyon kedvezett Mindenszentek ünnepé
nek. A szépen feldíszített sírokat nagyon 
sokan keresték fel. A lengyel katonák is 
fönt jártak a temetőben. Ezek a földhöz ragadt 
szegény emberek sorba oldogntták ki tarka 
saebkendöiket is  sok civilt megszégyenítve, 
sorba adogatták a krajcárkákat a temető 
kapujában üldögélő koldusoknak. Az Ön
kéntesekből alakított énekkar, több helyén 
a temetőnek gyászos énekeket adott elő a 
közönségnek igazán nagy tetszése mellett. 
Több cseh tiszt és hadaprődőrmastar pe
dig egyik vendéglőben ünnepelte a halot
tak napját. Vékony, színes gyertyákat gyúj
tottak az asztalon, a korsó sörök mellett. 
Egy hadnagy harmóaikát vett elő ét mel
lette busán hangzó szláv melódiákat dú
doltak és nésték a lobogó apró lángocs
kákat. Vajon mire gondoltak kösba? A 
virágos csehországi temetőkre, vagy azok
ra a sírokra, melyeket már Orossorsxágbaa 
hagytak maguk után? Ki tudná azt meg
mondani. — A szabadságharc névtelen hő
sei sírjánál estefelé a tanítóképző-intézet 
növendékei rendeltek kegyeletet ünnepélyt 
nagyszámú kötönség részvétele mellett. As 
ifi. énekkar a Himnusszal vezette be az 
ünnepélyt, majd Bartot Lajos mondott igen 
szép alkalmi beszédet, azután újból es 
énekkar szerepelt, amit Vándor Károly 
rzavalfta követett. A kegyelete* ünnepélyt 
t  Szózat elénekléoével fejezték be.

— Igazgatóválasztás a munkáeblzteeltóbán. 
A lévai kerületi munkásblstoeitó-pénatár 
igatgatésáfának közgyűlése •  lemondás 
folyt! in megüresedett igasgatói állásra Peia 
Mikiét könyvelőt, helyettes igazgatót, aki 
ezt a tisrtet több fsben az Igacgatóság meg
elégedésére látta el, négy pályázó közül 
megválasztotta.
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— Népfölkelök bemutató szemléje várme
gyénkben. Az 1878—1890 évig terjedő év
folyambeli azon népfölkelök, akik a soro
zások alkalmával nem voltak katonai szol
gálatra alkalmasak, tudvalevőleg bemutató 
szemlén kötelesek megjelenni. Ezek a 
szemlék Léván november 16—29-ike között 
lesznek megtartva a városi színház termé
ben. A Léva városiak szemléje 16-án, hét
főn reggel fél nyolc órakor veszi kezdetét. 
Barsmegye területén még egy bizottság fog 
működni mégpedig Aranyosmaróton, ahol 
a szemlék december 1-től 23-ig lesznek 
megtartva.

— Katonák karácsonya. Még csak Min
denszentek ünnepe körül vagyunk, de már 
figyelmeztetést kaptunk, hogy gondoljunk 
a  _  karácsonyra. A Hadsegitő Hivatal 
irányítja figyelmünket a kalendáriumnak 
erre a még messzeeső, szépséges dátumá
ra, amely az idén százszoros erővel dobog
tatja meg a szivünket. Karácsony . . . Piros 
öröm és fehér csillogás szent vidámság és 
enyhe megbékülés ünnepe, mit hoznak ez 
idén hópihés angyalszárnyaid ? A fehér 
csillogás meglesz bizonyosan és bizonyo
san meglesz a pirosság is. De örömnek 
színe lesz-e? Vagy csak a vérnek? Higy- 
jflk, hogy a karácsony csodát fog tenni és 
amit gyönge rendbeszedni a diplomácia és 
haditudomány, a népek nagy számadását 
elvégzi, megoldja az a magasságos, miszti
kus erő, amely a szeretet, a hit és a köl
csönös megértés virágát a szív legmelegebb, 
legszebb sarkában táplálja. Legyen azon
ban bármiképp: a karácsony eljön és föl
keresi fiainkat a csatatéren is, habár szelíd 
harangszó helyett, ágyudörgés és kardcsat
togás hirdeti majd jöttét. És aki* serege
inket kormányozzák, arra gondolnak, hogy 
küzdő és vérző, fagyot, ellenséges golyót 
és tengernyi veszedelmet szenvedő kato
nánk arcán ezeken az ihletett napokon 
simuljon el a ránc, röppenjen el vonásaik
ról a fenyegető éa elosztogatott halál ke
ménysége és a karácsony szent örömére 
örüljenek, még mosolyogjanak is baldogan. 
Arra kér mindenkit a Hadsegitő Hivatal, 
járuljon hozzá, hogy karácsonya lehessen 
katonáinknak. Hogyha bár lövészárokban 
fekszenek is, ott is köszönthessék a kis 
Jézust, amint gyermekkorukban tették, ami
kor könny vből olvasták a háborút, a negy
vennyolcat, mig viszont mostan maguk 
csinálják a legóriásibb hadjáratot kezdeté
től végezetéig minden időknek. A Hadse
gitő Hivatal ötszázezer koronával maga 
kezdi a gyűjtést és kérve kér mindenkit, 
küldjön pénzt erre a célra minél hamarább. 
A hivatal azután a maga hatalmas eszköze
ivel gondoskodni fog róla, hogy a kis Jé
zus szárnyas kicsi követei eljussanak kartá
cson, gránáton, havon és jégen keresztül 
minden tábori sátorba, minden várba, min
den hólepte sáncba, vitéz é» dicsőséges 
katonáinkhoz, ha mindjárt Moszkváig vagy 
Pétervárig kell is szállaniok.

— Kinevezés a vasútnál. Matatich István 
lévai és 'Nagy Zoltán verebélyi állomás
főnökök a VII. fizetési osstályba ellenőrök
ké neveztettek ki.

— Léva várat legnagyobb adófizetői. A
város virilistáinak névjegyzéke az 19i5. év
re igy lett összeállítva: Kitin Ödön 2324 
K adóval, özv. Friedmann Samuné 1549 K, 
Lévai takarékpénztár 1531 K, Engel József 
1468 K, Boros Gyula 1268 K, Holló Sán
dor 1244 K, özv. Jozsefcsek Károlyné 1235 
K, Bánó Ferenc 1065 K, dr. Kmoskó Béla 
1059 K.Báthy László 1050 K, Fertikó Jó
zsef 1027 K, özv. Boieman Edéné 1020 K, 
Wertheimmer Sándor (Nagyszombat), 996 
K, Lévai takarék és hitelintézet 957 K, 
Weinberger Zsigmond 902 K, Belcsák László 
884 K, Forgács Mihály 878 K, Szauer Izi
dor 855 K, Reitmann Ignác 835 K, Weisz 
Miksa 779 K, dr. Balog Sándor 779 K, 
Medveczky Sándor 754 K, Kempfner Jakab 
736 K, ifj. Lakner László 734 K, Schuberth 
Pál 721 K, dr. Frommer Ignác 697 K, 
Klein Benő 653 K, Huberth Vilmos 652 K, 
Weisz Salamon 648 K, Dukesz Lipót 608 
K, Frommer Mór 605 K, Levatich Gusztáv 
586 K, Weisz Gyula 584 K, örv. Boieman 
Józsefné 582 K. dr. Gellényi Miksa 567 K, 
dr. Szilárd Samu 564 K, dr. Karafiáth Má- 
rius 563 K, Bluinenthal Jónás 544 K, dr. 
Steiner Oszkár 536 K, Lőwy Lipót 512 K, 
dr. Priszner Gyula 497 K, VojnarovszKy 
Gyula 495 K, Grotte Vimos 495 K, Csontó 
István 474 K, dr. Kersék János 4/4 K, 
Bódogh Lajos 473 K, Libermann Jakab 470 
K, Kostyek József 468 K, Oeldstein Henrik 
460 K, özv. Barnsütz Jánosné 446 K, Wla- 
szaty Ödön 439 K, Czibulka Rezső 434 K.

— Japántól Baramegyéig. Özvegy Ken- 
nertné, Szentivónyi Olga, Szentiványl Osz
kár béládi földbirtokosnak a nővére har
madfél éves világkörüli utazásából a 
napokban érkezett meg s most a béládi 
kastélyban piheni ki kalandos és sokszor 
izgalmas utazásának fáradalmait. A globe- 
trotter urhölgy hosszabb időt töltött Indiá
ban, legutóbb pedig Japánban tartózkodott. 
A háború híre Tokióban érte, ahol öcciének 
Szentiványl Móricz követségi tanácsosnak 
volt a vendége. Japánt, követségünk sze
mélyzetével együtt hagyta el s Amerikán 
és Olaszországon keresztül utazott Magyar- 
országba. Érdekes utazásának élményeit és 
tapasztalatait megírni szándékozik.

— A gazdasági felügyelő helyettesítése.
A barsmegyei m. kir. gazdasági felügyelő
ség vezetője Terstyánszky Imre segédfelü- 
gyelö katonai szolgálatra vonult be, a felü
gyelőség ideiglenes vezetésével a földmive- 
lésügyi miniszter dr. Lakner Lászlót, az 
esztergommegyei felügyelőség vezetőjét 
bízta meg.

— Engesztelő nap a háború halottjaiért. A
bíboros hercegprímás rendeletet adott ki 
egyházmegyéje papságának, melyben meg
hagyja, hogy e hónap 13-án az egyházme
gye templomaiban a háborúban elesett 
katonákért, különösen pedig azokért, aki
ket minden egyházi szertartás nélkül temet
tek el, valamint azokért, akik végső lelki 
vigasztalásban nem részesülhettek, a hívek 
bevonásával ünnepélyes gyászmisét tartsa
nak — Itt említjük meg, hogy a lévai 
plébánia templomban kedden gyászmisét 
tartottak az elesett katonákért.

— Gyüjtsünk nyúlbőrt! A Hadsegélyező 
Hivatal (Vád-utca 38.) kéri, hogy bocsássa

» mindenki földolgozott és nyers nyulgerez- 
I náit a hadvezetőség rendelkezésére, hogy 
t ast a katonák számára faldolgozhassák a 
I hadikeztyügyárban. A postai szállítás dij- 
’ tálán.

_____ LÉVAI HÍRLAP_______
— A lévai kereskedők harcoló katonáin

kért. A lévai kereskedők a maguk körében ak
ciót inditottak harcoló katonáinknak még hi
ányzómeleg ruha szükségletének némi részben 
való fedezésére. Ez az akció szép eredmény
nyel járt, mert a hazafias célra 1585 korona 
gyűlt össze, mely összeget a Hadsegitő Hi
vatalnak küldött meg az akciót intéző bi
zottság. Ez összeghez hozzájárultak: Am- 
stetter Imre 4 koronával, özv. Adler Sala- 
monné 5, Bergei Ernő 40, Bishitz Mózes 4, 
Blumentbál Jónás 50, Braun Adolf 20, Be- 
rényi Albert 10, Boros Gyula 20, Barsme-

fyei népbank 50, Berger Lipót 5, Berger 
alamon fiai 20, Borcsányi és Csernák 25, 

Dukesz Lipót 4, Deutsch Izsó 40, Engel 
József és Fia 50, Erller Henrik 2, Frommer 
Mór 10, Fischer Natál 15, Fertikó József 5, 
Goldsten Henrik 10, Grotte Vilmos 50, 
Hamburger Józsel 10. Heksch Sándor 5, 
Holzmann Bódog 50, Hochberger József 5, 
Knapp Ignácz 25, Kovács Sándor 20, Klein 
Benő 20, Kürti Gusztáv 10, Kern Testvérek 
50, Klein Sándor 5, Kempfner Izidor 5, 
Kempfner Jakab 10, Knapp Dávid 50, Link 
Bernát 30, Lilienthál Adolf 5, Lőwy Lipót 
10, Lévai Keresk. Bank 30, Mazur Testvé
rek 2, Műnk Adolf 30, Nagy Arthur 10, 
Neumann Adolf 20, Neumann Samu 5, 
Nyitray és Társa 5, Preisich Ignácz 2, Pol- 
iák Vilmos és Fia 50, Pollák Kálmán 25, 
Rónai Lipót 25, Rosenzveig R. 4, Róth K. 
20, Rozenzveig Lipót 20, Reitmann Ignácz 
50, Rappeport Manó 30, Szántó Adolf 5, 
Schönstein Adolf 10, Schönstein Henrik 30, 

j Schück Gyula 30, Schulc Ignác 10, Schvit- 
zer Gyula 50, Schrank Náthán 15, Sugár 
Mór 50, Stern József 5, Steiner Ernő 5, 
Steiner József 2, Stránszky Mór 2, Schvartz 
Béla 20, Steiner Sándor 50, Singer Izidor 
6, Solner Simon 2, Szauer Mór és Izidor 
40, Trébitsch Ignácz 20, Ungár Adolf 20, 
Vámos Mór 10, Weisz Gyula 30, Wilheim 
Mór 10, Weinberger Zsigmond 20, Weisz 
Bernát 5, Wilheim Jakab 2, Wilheim Béla 
10, Weisz Ignácz 5, Weisz Adolf 4, 
Wilcsek Salamon 5 ,  Weisz Simon 10, 
Weisz Ignácz utódai 30, és Frommer Ignác 
15 koronával.

—  A fogolyváros. Hirtelenében egész vá
rossá fejlődött Esztergom mellett a kenyér
mezei fogolytábor. Hihetetlen gyorsasággal 
nagyarányú barakképületek emelkedtek, 
hogy kényelmes helyet adjanak az ott tar
tózkodó és még oda internálandó foglyok
nak. A táborban eddig negyven nagy, fűt
hető épületet emeltek, melyek mindegyike 
ötszáz embernek nyújt szállást, ezenkívül 
számos ponyvasátort állítottak fel ide.gle- 
nesen, mig a .megrendelt újabb barakkok 
elkészülnek A hadvezetőség, hir szerint, 
folytatni szándékozik az építkezéseket, hogy 
legalább százezer embernek nyújthasson 
helyet. Az orosz és szerb foglyok most 
már valóságos fapalotákban laknak. A mi
nap az esztergomi fogolytáborban járt a 
bécsi hadügyminisztérium egy kiküldöttje 
és szemlét tartott Megtekintette a már el
készült uj barakkokat is. Ezek kétféle típus 
szerint készültek. Az egyik típus falazott 
oldalfalakkal, teljesen a föld felett épült, a 
másik típus ideiglenes jellegű és egy mé
terrel a föld színe alá van sülyesztve. A 
munkálatok vezetésére az ötödik hadtest 
parancsnoksága teljhatalmú megbízással 
egy mérnökkari századost küldött ki, aki a 
fogoly oroszok segítségével ai egész tábort 
és környékét rendbehozta, kicsinosította, 
körülkerítette, sok kutat furatott és a közeli 
kőbányából kisvasutat létesített, melynek 
segítségével a nyers követ motoros kőzú
zóval összetörette, a telepre szállította és 
rövid időn belül kitűnő utakat létesített.

________________________ 45 szám,
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— Sebesült katonák érkezése Lévára. E hó
6-ának esti 11 órájára sebesült katonáknak 
érkezését jelentették be. Mintegy hatvan 
sebesültet ssállitanak Lévára Komáromból. 
A sebesülteket dr. Rényi József, egyetemi 
tanár, a Vöröskereszt megbízottja kiséri.

— Az Aranyat-vasért mozgalom befeje
zése. Bar*vármegyében Kelig Gyuláné és 
Mailáth Istvánná vezetésével megindult 
poétikus, szép mozgalom, as Aranyat-va
sért, már befejezte működését. A bizottság 
a befolyt adományokat „Az Ujság“ című

' napilapban nyugtázta, s ezen az utón is 
hálás köszönetét fejezi ki a közönségnek 
szives adományaiért. Mi pedig nem mu
laszthatjuk el exalkalomból megemlíteni azt, 
hogy az Aranyat-vasért mozgalomban, az 
elért siker tekintetében, Barsvármegye az 
elsők között van.

— Háborús képek az Apolló Mozgóhan. A
Mozgóscinház vasárnap délutáni é6 esti 
előadásaira igen szépnek Ígérkező műsor 

, van kitűzve. A műsor fénypontja a Mozi 
primadonna cimü kiváló dráma, négy fel
vonásban. a főszerepet Ásta Nielsen, a 
nagyhírű művésznő játsza. Nagy érdeklő
désre tarthatnak számot a Riportok a 
világháborúból cimen bemutatandó időszerű 
felvételek. A műsor többi számául mulattató 
derűs képek kerülnek bemutatásra, tgy 
kellemes estét ígérve.

— Lóosztályozás Léván. A rendőrkapitány 
értesíti a közönséget, hogy f. hó 28-án 
a Kossuth Lajos-téren lóosztályozás lesz,

f a lévai iótulajdonosok reggel nyolc órára 
> kötelesek lovaikat elóvezetni.

— Hulla a Garamban. Garamvezekény 
község harárában egy asszony hulláját fog
ták ki a garamból. A vizsgálat megállapí
totta, hogy a hulla Bíró Borbála 40 éves

[ zselici asszonyé, aki még szeptember 2ö-én 
' tűnt el otthonról. Az öngyilkos asszony 
í alkoholista volt s már többször kísérelt 
j meg öngyilkosságot, de mindannyiszor ész- 
I revették és megmentették.

— Küldemények a katonáknak. A tábori 
I postaforgalom zavarai elsősorban a hadmű

veleti területek rendkívüli kiterjedt voltából 
erednek. Tetemesen fokozza a bajokat a

t küldeményeknek gyakran tapasztalt hiányos 
vagy hibás cimzése. Azonban a gyors és 
pontos lebonyolítás legnagyobb akadálya a 

l csomagok rendkívül nagy száma. Jelenté
keny részük nem szükséges és hasznos 
cikkeket, hanem egészen felesleges dolgo
kat: étel- és ital- nemüeket, pénzt stb. 
tartalmaz. Már pedig ezzel a hadbavonul- 
tak bőven el vannak látva, tehát ilyenekben 
egyáltalán nem szenvednek hiányt. Egyedül 
az alsóruhanemüek, különösen a bárány- 

| bőrrel bélelt mellény és keztyü, a flanejl- 
haskötő, meleg kapca stb. az, amire kato
náinknak szükségük lehet. Csakis ilyeneket 
volna szabad nekik küldeni, attól ellenben 
mindenkinek tartózkodni kellene, hogy 
felesleges és haszontalan dolgokat tartal
mazó csomagokkal a hasznos tartalmúak 

1 kézhezjutását megnehezítse. A közönség 
j tehát akkor szolgálja a legjobban a hadba- 
I voultak érdekeit, ha csomagjainak teljes és 
I pontos címzésére különös gondot fordít, 

felesleges küldeményekkel pedig a csoma- 
I gok amúgy is rengeteg számát nemszapo- 
I ritja. Csomagolásra a legalkalmasabb a fa- 
1 láda vagy a kifordított viaszos vászon.

LÉY/U fflRL/tP____

— Felgyógyultak a sebesültek. A napok
ban ötven sebesült katona gyógyultan el
hagyta az aranyosmaróti kórházakat.

— BetOrós. Léván a Bottka utcában 
Pigler Sándor ruhafestö és tisztító hétfőn 
reggel észrevette, hogy műhelyében betörő 
járt, aki egy ablakot betörve jutott oda. 
Tisztítás és festés végett ott levő női ru
hák tűntek el, mintegy 4-500 korona ér
tékben. A rendőrség a tettesnek nyomá
ban van.

— A Lévai Izraelita Nöegylet a harcba 
vonult katonák réezére a Hadsegélyző Hiva
talba az alább felsorolt meleg ruhaneműket 
küldte: 33 drb. tricóinget, 34 drb. tricónad- 
rágot, 40 drb. hósapkát, 41 drb. haskötőt, 
20 pár lábszármelegitöt, 39 pár érmelegitőt, 
32 pár kapcát, 6 pár keztyüt és 5 pár ha
risnyát. Ebből 20 felszerelést a Lévai Izra
elita Nőegylet, a többit néhány buzgó egy
leti tag adományozta. Fogadják a nemes 
adakozók ezúton az egylet leghálásabb kö
szönetét.
Deák Adolf Dr. Frommer Ignácné

titkár. elnök.

— Anyakönyvi bejegyzések Születések : 
Dávid Jószef, Bakai Anna: Anna. Tolnai Já
nos, Kulcsár Julianna: János. Kurina András 
Lachky Erzsébet: Erzsébet. Pozsonyi Ferenc 
Fink Erzsébet: László Ferenc. Óvári József 
Dénes Mária: Ferenc. Halálozás: Szvet- 
lánszki Erzsébet, 8 éves, vörheny. Sprin
ger Julianna, 3 hó, tüdőgyulladás. Kocroan 
Anna, 14 éves, általános gümőkór. Pivar- 
csi Antal, 58 éves, gutaütés.

Köszönetnyilvánítás.
Weisz Kálmán úr és neje 10, Katona 

Istvánné úrnő Barsbaracskáról pedig 4 
zsák burgonyát küldtek a Lévai Izr Nő
egylet elnökségéhez. Fogadják a nemeslel- 
kü adakozók az egylet leghálásabb köszö
netét. Deák Adolf titkár. Dr. Frommer Ignácznó 
elnök.

Elszámolás.
A harctérre induló lengyel katonaság 

búcsúztatása alkalmával a Tokody István
által kibocaájtott gyüjtöiven. Ifj. Kriek Jenő 
és Szauer Zoltán közreműködésével, pár 
óra alatt 172 korona és sok doboz cigaiet- 
ta gyűlt össze. Az előttünk fekvő számlák 
tanúsága szerint 140 K-ért 5,000 drb. Kü
lönféle szivarka, 32 K-ért pedig 12 kgr. 
csokoládé vásároltatott be, ami összesen 
172 K-t tesz ki.

F o g o r v o s!
Med. univ.

Dr. K A L I N O V S Z K Y
specialista fog- és szájbetegek részére

Budapestről Lévára a napokban megérkezik és a Központi Láng szállodában 
- - rendelését megfogja kezdeni. — —  - — ...

Készít amerikai müfogakat a legmodernebb kivitelben, fogsorokat szájpadlással és 
szájpadlás nélkül, arany és platina hídmunkát, arany és platina koronákat

........... =  a gyökerek eltávolítása nélkül. :------ — ...
Arany platina csatt (Stift) fogakat, kaucsuk és celluloid fogsorokat amerikai légnyo

mással, rugókkal vagy aranykapesokkal.
Arany, platina, aranyamalgem, ezüst, porcellán, email opál cement fogtöméseket. Plombák. 

Fog- éo fogtőhuzáo, valamint fogtioztitéo a legújabb módszer szerint 
érzéktelenitéosel teljesen fájdalom nélkül.

Törött, rossz, használhatatlan fogsorok javítása és ujjáátdolgozása.
Szolid, mérsékelt árak! — —  Munkámért jótállást vállalok.

Rendel egész napon át. (vásár- és Ünnepnap is.)
Szép és jó munkámért nagy aranyéremmel és érdcmkcreszttel kitüntetve. 

Állandó műterem
B u d a p est, VII., R á k ócz i-u t 6 2 . I. 2.

Szenzációs műsor lesz a  m oziban !
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Deisz Henrii

Férfi amerkai sevr. v. boxcipi 9*— K 
S í im  tieiticipö — — — 9 — K 
Elegáns amerikai nói félcipő 8 K — f  
Csiaaa női sevr. fUzős v.

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

bás vagy fűzlsciptí — II K — f

cipőáruháza

Nagysalló.

Legelegánsabb férfi amerikai 
barna bagariacipő — — 13*90 K 

Valódi angol sovré vagy box 
férfisipö —  -  -  -  II—  K 

Fiú box ffeőecipő 35-től 39-ig 7 50 K

Gyermekcipők nagy Táluxtékban.

45 szám.

Gazdák figyelmébe !
Mint a budapesti Műtrágya szövetke

zet megbízottja, tisztelettel értesítem, hogy
SuperfosfA t, A m on lák . T h o  
m ossa lak , Chiitoalétron i,

nálam úgy vaggonszámra, mint kisebb 
mennyiségben ép oly árban szerezhető be, 
mint a Műtrágya szövetkezetnél.

FiteUii feltételek : Készpénz fizetésnél 
3#/o pénz engedm. vagy 6 havi időre, 6 
hónapon túl a szokásos késedelmi kamattal.

Továbbá az összes takarmányok korpa, 
szárazszelet, olajpogácsa stb. úgy vaggo- 
nonként, mint kisebb mennyiségben a leg
olcsóbb árak mellett kapható.

Teljes tisztelettel 
VERBOVSZKY JOACHIM 

Léva, László-utca 8. 
Schöller-kastéllyal szemben.

KO VÁCS SÁN DO R
cfpóárnháza 

L É V A ,  K o a s u t h - t é r .
.------------*«__________

Ajánlja dúsan felszerelt 
— cipóraktárát. ........

-------------- M_________

ö l e s é  é r i I I  
ü l j )  Déliszték!

--------------99_________

Legjobb minőségű
footbal-cipök.

-------------- 99_________

Mértékszerinti osztály.

S C H U L C Z I G N Á C Z
KÖNYVNYOMDA KÖNYVKÖTÉSZET 

LÉVA, EOtvSo.u. 7. Kaxlnczy-u. S. 
TELEFON 24.

vessünk mésznitrogén és kálival. 

ő  terméshozamot meglepő módon 
növeli. Thomassalak, 40 V o s  supe • 

fosfát, ammóniák, koncén trált mar

hatrágya valamint takamány neműe- 

et u. m. korpa, száraz szelet, olaj-pogácsa, s takarmánysó 

úgy vaggonárúban mint kisebb tételekben elsőkézből leg

olcsóbban szállít

halmos Jenő Léva, honvéd-utca 2.

IO D E R M B Ú T O R O K  
Kárpitos és dí

szítő munkák. Teljes lakberendezések
W e l s i  A r a i n  G é p i it  tő: K ó l á n  N á t h á n

butorkészitőnél szerezhetők be 
Zsarnóczán.

Coksz és Szalonfütőszén
I  I* iő  re a d tfe k .

h á z h o z  s z á l l í t v a

Honvéd-utca 8. — Saját h á l.
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Holzmann Bódog
őri- i s  női dioit-inibáza 

b É V B.
Telefon szán 25.

A legújabb őszi divat újdonságok megérkeztek.

Nagy választék téli katonai felszerelésekben.

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

e w w  @ A V W ® (K lA k  ( k t V Á IS k  T - -  3,

H o fb e r r  és Sclirantz | . , , , , , .

S E K T 5  E i . í  ilrI SePelMk vezerkepvisohite.
Mükölapos jégszekrények. Yilághirfi Rapid láncos kutak.

_______ Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése és felállítása jutányos árakban.

O a n e -fé le  m otérok  
á llan d óan  üzem ben  
U U b a t é k  *  *  #  «

T E L E F O N  12. T E L E F O N  12.

T i m i i n  apritoa ós hasáb, porosz- 
I  U h I I Ú  Ú szód ós pirszón

rendeléseket elfogod ós házhoz szállít 

BRAUN JÓ ZSEF  É S  FIA.

Schulcz Ignácz
Papírkereskedése, Könyvnyomdáié és 

— — Könyvkötészete — —
L É V A .

Úzlet i Kazlnoxf-utca 2.
Müíntézet : Eötvöa-wtca 7.

HA ÍZLÉSES 
nyomtatványokra 

súlyt fektet, úgy 
azt csupán nálam 

rendelheti meg.

■ Reményi Frigyes, fogműterme
LÉV Á N , Simor-utcza 6. sz.
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