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Karácsony a harctéren.
Kirchner ct. ét kir. altábornagy, 

a m. kir. honvédelmi minisztérium  
H adsegélyzö Hivatalának vezetője 
a következő so iok at intéste a Lévai 
Hírlaphoz és ezúton Barsvármtgye 
közönségéhes:

Közeledik a karácsony, a szeretet 
és a családi otthon boldog ünnepe. 
A  szegény keservesen megtakarí
tott filléreiből, a gazdag feleslegé
ből egyaránt szeretetteljes m egle
petésben részesítik azokat, akik  
szivükhöz legközelebb állnak. Van-e 
közöttünk, akinek ne tolulna könny 
a szemébe, midőn katonáinkra gon
dol, akik ez ünnepet otthonuktól 
távol, barátságtalan vidéken a leg 
nemesebb, de bizonyára legnehezebb  
kötelesség teljesítése közben töltik.

A cs. és kir hadügyminisztérium, 
valam int a m. kir. honvédelmi 
minisztérium hadsegélyzö hivatalai 
elhatározták, hogy derék katonáink
nak szerény karácsonyi ajándékot 
küldenek s e célra jelentékeny  
összeget adományoznak.

A rendelkezésükre álló összeg  
azonban, sajnos, távolról sem  ele
gendő arra, hogy abból a harctéren 
küzdő minden egyes katonánk m él
tó karácsonyi ajándékban részesül
hessen.

Ehhez m indegyikünk hozzájáru
lása szükséges s azok a kevesen, 
akiknek senkijök sincs a harctéren, 
e tekintetben bizonyára nemes ver
senyre fognak kelni azokkal, akik
nek fiuk, férjük, fivérük, vagy vőle
gényük küzd a hazáért . . .

Ezért a hadsegélyzö hivatal (Buda
pest, IV. Váczi-u. 38.) azzal a kére
lemmel fordul a hazafias és a harcté
ren küzdő katonáik érdekében már 
eddig is m inden áldozatra késznek  
mutatkozott közönségünkhöz, hogy 
az e célra szánt n agy lelk ű  pénz
adományaival mielőbb keresse fel. 
(A H adsegélyzö Hivatalnak címzett 
pénzküldem ényeket a posta a vi
dékről portómentesen továbbítja.) 
A hivatal azután gondoskodni fog  
róla, hogy csapataink a nekik szánt 
karácsonyi ajándékot az édes ott
honból jövő szeretetteljes üdvözlet
ként, valam int a legbensőbb meg
em lékezés és az örömteljes viszont
látásreményének jele gyanánt száza
donként idejekorán megkapják.

Eddig az altábornagy ur felhívá
sa, mely bizonyára megtalálja az 
utat a közönség m elegen érző 
szivéhez.

A m agyar társadalom áldozat- 
készségének, mely már eddig is fé
n yes példákat produkált, szent ka
rácsony ünnepe alkalmából még

ragyogóbb fényességben kell tündö
kölnie, hogy teljesen méltó lehessen 
vitéz katonáink világraszóló csodás 
hősiességéhez. Ök vérüket és életü
ket áldozzák a harctéren, mi ehhez 
a lelketlen pénz, amit viszonzásul 
áldozhatnak a polgárok ő érettük?

Csináljunk tehát küzdő véreink
nek o lyan  boldog karácsonyi ün
nepet, amilyen boldog osak lehet 
karácsony ünnepe a hóval lepett 
csatamezőkön, a zimankós, h ideg  
lövészárkokban, ahol gémberedetft 
kezükkel a puska agyán, éjjel-nappal 
meredt szemmel, halálra készen le
sik a gyűlölt ellenséget.

Milyen boldogok lesznek vitéz 
katonáink, ha látni, érezni fogják 
a szeretet ünnepén az egész ország 
szeretetének kézzel fogható meg
nyilatkozását, m ilyen erőt fognak 
ebből meríteni a további harcokhoz, 
nehéz küzdelmekhez s nélkülöző-, 
sekhez, ha tapasztalni fogják azt, 
h ogy bár távol is vannak tőlünk  
mi m égis velük vagyunk érzésben  
és gondolatban, az ő számukra is 
gyújtunk a szent estén karácsonyi 
lángokat, mégpedig a sziveinkben. 
A  sziveinkből lobogjanak feléjük  
a karácsonyfa kedves gyergyáinak  
lángjai, mikor az édes izgatottságtól 
remegő kezükbe kapják karácsonyi 
ajándékainkat a csatam ezőn . . .

Láng központi szálloda, étterem és M á z a ,  a kereskedők találkozóhelye. Telefon 47
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Tél előtt.
A monarchia és Németország népe a 

nagy időkhöz méltón viselte magát a há
ború eddigi napjaiban. Komolyan, méltóság- 
teljesen fogadta a világháború kitörésének 
hírét, komolyan és megelégedetten vatte 
hírét dicső seregeink előrenyomulásának, 
de ugyanolyan nyugodtan és megingás nél
kül olvasta azokat a híreket, amelyek az 
oross túlerőről számoltak be. És amilyen 
türelmesen és méltóságteljesen vett tudo
mást e két hatalom népe a harctér ese
ményeiről, ép oly komolyan, kitartással és 
öntudattal végzik teendőiket benn as or
szágban is.

Különösen nálunk Magyarországon van 
szükség arra, hogy azok, akik tehetik, más
részt pedig azok, akik erie hivatva vannak, 
komoly munkásságot fejtsenek ki az itthon- j 
maradottak életének, megélhetésének bizto
sítása érdekében. Németország és Ausztria 
lakosságának vagyoni helyzete sokkal, de 
sokkal kedvezőbb, mint a magyaroké. Az a 
különbség, amely köztünk és közöttünk 
vagyoni, anyagi szempontból a béke idejön 
is megvolt, megmaradt most a háborús 
időben is. A három ország polgárai közül 
tehát mi vagyunk legjobban rászorulva, j 
hogy valaki támogasson, segítsen bennünket ,

Különösen most kell az arra illetékes em- ! 
bereknek komolyan hozzáfogniok a segélye
ző munkához. A tél már itt van előttünk, 
és ez a tél még borzasztóbb lesz sokakra, 
mint az eddigi évek havas, fagyos napjai. 
Most nincsenek itthon a kenyérkeresök és 
akik akkor csak éheztek, most éhen- 
halhatnak, akik akkor csak fagyoskodtak, 
mást megfagyhatnak, ha nincs jótékony kéz.

Ufcfltjcs föfdön, ssckcfij föfdön...

Bús ruhájú özvegyasszony,
Hogyha jön az alkonyat,
Hegyes földön, székely földön 
Váró arccal messze néz el 
A szomorú hárs alatt.

Satmeiben könnycsepp csillog.
Arca sápadt szomorú.
Haj! nem így volt, nem is régen!
Mikor még a földet túrta 
A keményizmú fiú.

De egy könnyes nyári reggel 
Jött egy vérpiros lavél . . .
S támaaza a kicsiny háznak 
Hazát —- védni messze ment el —
S talán már többé nem él.

A bús ruhájú ösvegyasszeny,
Hogyha jön az alkonyat,

( Hegyes földön, székely földön 
Könnyét ontja, egyre ontja,
A szomorú hárs alatt . . .

BodroQhl Kálmán.

Nehéz, sötét, szomorú hónapoknak né
zünk elébe és e nehéz hónapokat csak a 
társadalom támogatása teheti könnyebbé.

A magyar társadalom bámulatraméltó és 
szinte váratlan példáját mutatta az együtt
érzésnek. Szinte nem is remélhettük, hogy 
ez az azelőtt széthúzó, mindenért nézeteiben 
eltérő és összekoccanó társadalom igy el 
fogja felejteni kicsinyes és céltalan félre
értéseit, veszekedéseit és a nagy cél érde- 

. kében teljes együttérzéssel, egy szivvel-lé- 
lekkel fog a szegény néposztályt segítő és 
felemelő munkában résztvenni.

A magyar társadalom valóban szépen és 
a nagy küzdelemhez méltón munkálkodott 
a háború első negyedévében, de tulajdon
képen csak most jön a munka nehezebbik 
része. A háború nyomoraihoz a tél nyomora 
Í9 hozzájárul és a tennivalók valósággal 
megsokszorozódnak. A tél nyomora mindig 
gondot okoz a társadalomnak és az állam
nak, de most kétszeresen nagy gondot kell, 
hogy okozzon. Senkinek nem szabad eb
ben az országban éheznie idén, akinek 
csáládfenntartója a harctéren küzd. Hogy 
egy család kétszeresen áldozzon a hazáért, 
amig mások nyugodtan, nemtörődömséggel 
ülnek puha pamlagokon, az olyan nagy, ég
bekiáltó igazságtalanság volna, amilyen 
nem méltó egy ilyen igazságos háborút küz
dő nemzethez és országhoz.

Mindazoknak, akiknek a sors megadta 
azt a lehetőséget, hogy ezt a világhá
borút kedvező körülmények között éljék 
át, akiket existenciájukban közvetlenül nem 
érint, nem fojtogat, mindazoknak első és 
legfontosabb kötelességük most azokról 
gondoskodniok, akiket sújt, nyomorba dönt, 
szorongat a mai állapot.

Temetés a harctéren.
Egy önkéntes, aki mint szanitész a déli 

harctéren teljesiti kötelességét, a következő 
érdekes részletet írja a harctéren elesett 
hősök temetéséről:

— Ha néha-néha újságot hoz a tábori 
posta és módunkban van magas kórházas, 
aszfaltos városokról hirt kapnunk ide, ahol 
napokig nem látunk mást, csak ormótla
noknak látszó, sziklás hegyeket és szédü
letesen mély hegyszakadékokat, akkor 
érezzük csak igasáp a gyönyörét annak, 
mily csodásán felemelő érzés, nekünk a 
hazáért küzdenünk. Mert látjuk, hogy azok, 
akik a csatatérről érkeznek haza, mennyi 
lelkesedéssel tudnak beszélni a háborúról, 
az otthoni meghitt város falai között, mily 
gyorsan felejtik a harctér tenger-fáradal
mait és még a hősiességük elmondásánál 
is milyen óvatosak és szerények, nehogy 
egy-egy nagyobb veszélyekkel fenyegetett, 
súlyosabb küzdelem fokossá az övéikért 
aggódó othonmaradottak szorongását. Nem 
akarok alelkesedők, a hősök között ünnep- 
rontónak beállani, de azt hiszem, nem ár
tok vele, ha a most, kartácsok tüzében

Ha mindenkinek, aki itthonmaradt, lehe
tővé tesszük, hogy valamiképen átélje e 
szomorú időket, akkor a háború után egy 
erőteljes, ép Magyarország fogja a békét 
élvezni.

i A háború első negyedéve.
A világháború első negyedéve elmúlott. 

A rövid tartalmú háborúk közé már nem 
lehet besorozni a mostanit. Három hónap 
nagy idő s a múltban sok példa van rá, 
hogy ilyen időintervallum alatt országok és 
népek sorsa dőlt el. Most azonban az ese
mények még irindig csupán kibontakozó
félben vannak. A befejezettség, a döntő 
leszámolás órája, úgy lehet, még nincs 
közel. Jellemző, hogy eddig többnyire csak 
jósnők mertek arra vállalkozni, hogy meg
mondják a végét ennek a háborúnak. A 
komoly elemek időhöz kötött jóslatokat 
nem mertek tenni, mint ahogy jósolni lehe
tetlenség is. A lezajlott véres három hónap 
azonban azt mutatja, hogy a harci esemé
nyek tempója igen változatos volt. Láttuk 
a németek szédületes iramú belga-hadjáratát, 
olvastunk várostromokról, amikhez fogható 
gyorsaságról soha szó nem lehetett. A 
legprimitívebb kelta vagy avar föld- és 
tégla-vár nem kapitulált oly gyorsan, mint 
Namur és Antwerpen. Pedig ez utóbbit 
aránylag hosszú ideig vívták. Belgium 
meghódítása katonai szempontból elsőrendű 
cselekedet volt. Mint befejezett, teljesen 
megérett esemény voltaképen csak ez inté
ződött el az első negyedév alatt. Ha szi
gorúan vesszük, akkor még ez sem, hiszen 
az egykori — joggal mondható, hogy egy
kori — belga királyság utolsó négyzetkilo
méterein még folyik a harc. Ami az ener
giák hullámzását illeti, azt lehet észrevenni, 
hogy a franciák a végső kétségbeesés 
erőfeszítésével küzdenek. A német erők 
nem akadtak meg, csupán elmúlni hagyják

megacélosodott fegyverek tollával íródó 
világtörténelem lapjait kissé a komolyabb 
oldalára fordítom. Három napi, szinte 
szakadatlan tüzelés, roham, beásottság és 
kartács-vihar után elkövetkezett az a szo
morú pihenő, amelyet a csatatér halotta
inak eltemetésére szoktak szánni! Már a 
kora hajnali óráktól kezdve folyik a munka. 
A sziklás hegyek mögül felkuszó nap első 
sugarai ma nem rohamozó katonák szu
ronyhegyein villannak meg, hanem a munkás 
osztag ásóélein. Skt ásnak. . . .  sírokat 
ásnak. Mikor aztán ezzel elkészültek, akkor 
kezdődik a mi szomorú szerepünk. agnosz- 
kálni a halottakat. A főcsapattól automo
bilokon robogung a csatatérre. A gépkocsi 
hullatömegek közt stoppol. Ezer csoda, 
hogy el nem gázolunk néhány hullát És 
férfiak, akik érző, meleg résztvevő szívvel 
indultak hadba, akiknek hozzátartozóik 
varnak, akikre szakadatlanul aggódó reme
géssel gondolnak, akik otthon könnyástatta 
arcokkal tudnak csak végignézni egy teme
tést, most egykedvűen, szinte gyárilag fej
tik ki éles, e célra alkalmatos bicskákkal 
az elesettek zubbonyából a halálcédulákat. 
Borzalmas pusztitássel vág rendeket a
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a francia élethalálharc viharzó, de mindig 
fáradtabbá váló nekilendüléseit. Ha volna 
most kéznél egy Napóleonjuk, akkor még 
problematikussá válhatna a francia harctér 
háboi újának sorsa. Így azonban, ha csak 
ai erőviszonyokat mérlegeli az ember, ak
kor egy nagy leomlás előkészületeire lehet 
számítani az elkövetkező második negyed
évben. Ax első negyedév teljesen megérlelte 
Szerbia sorsát. Ez a kis demokrata beren
dezésű, de kapzsi és hazárd külpolitikát 
folytató ország már liquidál. Még egy 
negyedév és a sirt, ahol Szerbia sülyedt 
el, vitéz katonáink veszik majd körül. Há
rom hőnap alatt Oroszországot még béke
időn sem lehet bejárni, hát még háborús
kodva, harcolva és küzdve a lomha, de 
óriási orosz tömegekkel. A háborúnak első 
felvonása véget ért. A függöny nem gör
dült le; az akció megindult, de nem lehet 
tudni, mi fog belőle kibontakozni. Csak 
annyi bizonyos, hogy a véres dráma a biz
tos kifejtéshez közeledik. Az egész világ 
tekintete a nagy harc eseményeire van 
irányozva. Vajon mit hoz  ̂ második 
negyedév ?!

Vármegyénk és a nemzeti 
kölcsön.

Országszerte nagy lelkesedés nyilvánul 
meg a hadikölcsön jegyzése iránt. A haza
fias akcióból — mely egyúttal jó üzlet is — 
mindönki igyekezik kivenni a maga részét. 
A jelekből Ítélve, Barsvármegye közönsége 
sem marad hátul a jegyzés tekintetében, 
hanem megmutatja erkölcsi és anyagi erejét.

A Lévai kereskedelmi bankban lapunk 
zártáig 230,000, a Barsmegyei népbankban
110,000, a Lévai takarékpénztárban 100,000 
és a Lévai takarék és hitelintézetben (ké
sőbb hozzák nyilvánosságra) koronát jegytz-

harcmezőn a halál kasiája a vitézek som
iban. Egyik-másik katonának nyitott szájára 
oda van fagyva a roham lelkesítő hurráh- 
jának utolsó szótagja; néhányan görcsösen 
szorítják a kezükben a fegyvert, ahogy a 
fövészárokban célbavették az ellenséget, 
amelynek puskagolyója piros epret rajzolt 
a vitéz homlokára. Van olyan, akinek a 
a lábát szakította el a kartács. A láb né
hány méternyire fekszik a törzstói, mintha 
még most is futna, mintha még most is 
rohamban volna ! Lelket dermesztőén gro
teszk egy másik sebesült Sapkájával együtt 
a koponyája negyedrészét vitte el a srap
nelt. Olyan a nagy, tátongó véres seb, 
mintha kacéran, félrecsapva piros sapkái 
nyomott volna a fejébe. Még furcsa bokréta 
is akadt rája. Szamárkóróból, csalánból 
valé véres bokrétája a mezőnek. Egyre tel
nek a köves, kavicsos földbe ásott göd
rök. Itt-ott egyik-másik már el is készült, 
be is hantolódott. Tiszt nyugszik alatta. A 
kora reggeli órák metszőén hűvös ezele 
ellenére is nehéz veritékcseppek gördülnek 
alá a munkásosztag embereinek homloká
ról, de azért nem mulasztják el, hogy tört 
puskák agyából kettéroncsolt tlsztikardok

tek magánosok a hadi kölcsönből. A 
jegyzésekben nagyon sok a kisebb tétel, 
ami a kisemberek meleg érdeklődését tün
teti fel a nemzeti kölcsön iránt. Különösen 
kívánatos, hogy az otthon, kamatozatUmul 
heverő pénzek a kölcsön jegyzésére fordi- 
tassanak.

Népünk hazafiságáról tanúskodik több 
| kedves jelenet, miket az egyik pénzintézet- 
| ben beszéltek el nekünk. Több egyszerű 
• falusi ember behozta pénzét s nem lévén 

teljesen tisztában, hogy itt csak kölcsönről 
van szó, ajándékba akarták adni a nemzet
nek a pénzt. Persze megmagyarázták nekik 

. a dolgot, hogy pénzüket csak kölcsön akar- 
; ja az ország, mégpedig jó kamat ellenében, 

úgy vették át a kötvényt.
■ Aranyosmarótön a Barsmegyci népbank 
j a maga részéről 100,000, az Aranyosmaróti 

takarékpénztár szintén 100,000 koronát 
jegyzett. A többi jegyzéseket a jövő héten 

| hozzák nyilvánosságra.
*

A had ikö lcsön  ügyében  tanácskozásra hív
ta össze Kdtz Gyula főispán a vármegye 
vezetőférfiait, abból a célból, hogy a hadi- 
kölcsünre való jegyzés módozatait, különö
sen a pénzintézetek vezérembereivel meg- 

; beszéljék. A tanácskozás 6zépen látogatott 
i volt a megye minden részéből. Többen 
| szólaltak fel; bár nézeteltérések voltak, de 
i minden felszólalás oda irányult, hogy a 
; hadikolcsönre való jegyzés mentül nagyobb 
; eredményt mutisson töl s abból az ország 
j mindén polgára kivegye a részét. Az el- 
j nőklö főispán a tanácskozás végén össze

foglalta a megbeszélés eredményét, mely- 
szerint a pénzintézetek a hadikölcsönre 
való jegyzést erejük és tehetségük szerint 
közvetítik, a Hivatalos Lap rendkívüli szá
mot ad ki, melyben a községi elöljáróságok 
kötelességévé tesci, hogy a hadikölcsön

i

| pengéjéből sátorponyva madeagával fejfát 
I rögtönözzenek a sir fölé, amelynek halott

ját rongyait, gyűrött, csukaszürke tisztisap
ka jelzi. Ezalatt a nagy gödröknél is seré
nyen folyik a munka. Egy sor halott, egy 
sor mész . . . megint halottak és megint 
egy mészzuhanyl. . .  A csatatér egyik tá
volabbi részéröl a hullatakaritók magasra 
emelt kézzel kiáltanak, integetnek felénk:

-  Hél Halló! Hét
Odamegyünk. Három szerb katona és 

egy tiszt hullája terül el a földön. A tisztet 
szájon csókolta egy szerelmes kartács
szilánk. Rettenetesen el van torzulva. Hát 
bizony ezeknek is sirt kell ásni, amit 
ugyancsak elkeseredetten fogad a munkás- 
osztag. Egyáltalán nem hasonlít az imához, 
amit a fogaik közöt mormognak. De azért 
csak nekifohászkodnak. Csikorognak a la
pátok a kavicsos földben. Néhány méter
nyire tőlük egy srapnell robban. Eltévedt. 
Nem nAflnk volt szánva. Annyira nem, 
hogy a pukkanása szinte azt mondta:

— Pardon!
A sirásó katonák felkapják a fejüket, de 

aztán látva, hogy nincs komolyabb vesze
delem, káromkodó cinizmussal mondják:

célját illetőleg a népet felvilágosítsák és 
mellette hangulatot keltsenek, felkéri Bars
vármegye törvényhatósági bizottsága min
den egyes tagjár, hogy a maguk körében 
a hadikölcsönjegyzését szorgalmazzák s a 
népet, ha a hadikölcsönre jegyezni nem 
akar, akkor arra buzdítsák, hogy otthon 
lévő pénzét a takarékpénztárakban helyez
ze el.

Barsvdrtnegye törvényhatósági bizottsága 
folyó hó 23-án rendkívüli közgyűlést tart, 
melynek egyetlen tárgya lesz az az előter
jesztés, mely az egyes vármegyei alapok, 
valamint a gyámpénztári tartalék alap köz
pénzei egyrészének a hadi szükségletek 
fedezésére kibocsájtandó kölcsönkötvények 
jegyzése céljára való felhasználásra vonat
kozik.

A Barsvármegyei Gazdasági Egyesület 
ma, szombaton délelőtt 10 órakor közgyű
lést tart Léván, a városi székház tanács
termében. A közgyűlés napirendjén egyet
len ügy foglal helyet — az egyesület 
törzsvagyonából hadikölcsön jegyzése.

Léva város képviselőtestülete a ma délután
ra Kitűzött közgyűlésén fogja tárgyalni as 
árvasztk javaslatát a gyámpénztár 15— 
20,000 koronányi tartalék alapjának a nem
zed kölcsönre való felhasználása tárgyában.

; A lévai állatni tanitöképző-intézet tanári 
testületé is most fog gyűlést tartani, melyen 
elhatározza, hogy mennyit jegyez a kölcsön
ből. A képző segitőegyesületének alapját 
szintén erre a célra készülnek felhasználni.

Léva város tisztviselői csütörtökön érte
kezletet tartottak, melyen elhatározták, hogy 
fizetésükhöz és tehetségükhöz képest a 
hadikölcsön jegyzésében résztvesznek.

A lévai főgimnázium segitő egyesülete 
szintén részt vesz a kölcsön jegyzésében.

— Disztűz, a teremtésit neki! . .  .
Már déhe jár az idő, amikor véget ér a 

szomorú munka. A távolból mint haragos 
zivatar dübörgése, ágyuk dörgése hallatszik 
és mint harsány dobpergés kattog a gép
fegyver. Uj csatahelyen, uj öldöklés folyik.

A mi munkahelyünkön hirtelen egy ma
gasra nyújtott kard pengéje villan:

— Sorakozó!
És ott a frissen hantolt sirok előtt glé- 

dába állunk az ásós emberekkel.
— Imához!
A sapkák lekerülnek a fejekről, de a 

katonás, fegyelmezett feszesség mindunta
lan megbomlik. Hol az egyik, hol a másik 
katona töröli bele könnyes szemét a pisz
kos, csukaszürke zubbony ujjába.

Adakozzunk a Vörös Harasztiak.
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Katonáink karácsonya.

Közeledik Karácsony Dnnepe. Más évek
ben ez a béke és a szeretet ünnepe. De 
milyen lesz a mi Idei karácsonyunk ?

Ha elárvult családi otthonunkban akar
juk megülni, akkor nagyon bánatos kará
csonyunk lesz. Mert hiszen alig van családi 
asztal az országban, a melynél egy vagy 
több helyet üresen nem hagytak volna a 
hadbavoaultak.

Ezért az idén nem a családi tűzhely 
mellett, hanem künn a harctéren kell meg
ölnünk a sseretetet ünnepét. Ott, a hol 
most a nemzet legkedvesebb fiai vannak.

Karácsony estéjén forradjon az ország 
népe egyetlen nagy családdá és zarándokol
jon szeretetével a katonai táborokba. Min
den egyes katonánknak jusson karácsonyi 
ajándék. A szeretet géniusza vonuljon vé
gig a táborozó helyeken és látogasson el 
a legtávolabbi lövészárkokba is. Hadd tud
ják meg a hős fiuk, a kik testvéri egyetér
tésben, vállvetve küzdenek királyukért és : 
hazájukért, hogy Magyarország az édes j 
szülő szeretetével, hálájával és büszkeségé- | 
vei gondol mindegyikükre.

Herczeg Ferencz.

— Fői8páni látogatás. Keltz Gyula főis
pán, Rajczy Géza titkár kíséretében e hét 
folyamán meglátogató a lévai ideiglenes 
hadikórházakban elhelyezett sebesült kato
nákat. A főispán a tapasztaltak felett meg
elégedését fejezte ki. A főispán a várme
gyei kórházban és a város által kórházzá 
átalakított iskolában tett látogatást, ahol a 
sebesült katonákkal szívélyesen elbeszélge
tett. Különösen ellátásuk iránt ^deklődött 
behatóan. A kapott válaszok teljesen kielé
gítők voltak. A vármegyei kórházban dr. 
Lakner Zoltán igazgató-főorvos beszámolt 
a közönség áldozatkészségéről, ami a kór
házban fekvő sebesültek iránt megnyilat
kozik. A közönség természetbeni adomá
nyaival gyakran keresi fel a kórházat. A 
főispánra ez igen jó benyomást gyakorolt. 
A főispán ezután megtekintette a folyamat
ban levő népfölkelői sorozásokat.

— Városi közgyűlés. Lóvá város képvi
selőtestülete ma délután rendkívüli köz
gyűlést tart, melyen az időközben fölmerült 
ügyek kerülnek tárgyalás alá és a polgár- 
mester bemutatja a város jövő évi költség- 
előirányzatát.

— Oltás a kolera ellen. Dr. Frommer Ig
nác főorvos, azokat az önkéntes betegápo
lónőket, akik a lévai tüdőbeteggondozó 
Intézetben elhelyezett sebesül# harcosokat 
ápolják, koleraellenes szérummal beoltotta 
előzetes óvatosságból.

—  A lévai polgárőrség. A belügyminiszter 
jóváhagyta az önkéntes polgári Őrség meg
alakítását. Ha a jóváhagyást a vármegye 
átküldi a városnak, a polgári őrség föles- 
küszik és megkezdi a működését.

— Halálozás. Bedeghy és bsrenchi gróf 
Nyáry Kálmán november hó 12-én 76 éves 
korában Zsitvaujfsluban meghalt. Holttestét 
Pozsonyba szállították, ahol a családi sír
boltban helyezték örök pihenőre. — Horn 
Jakab barsendrédi földbirtokos, Barsvárme- 
gye törvényhatósági bizottságénak tagja, 
77 éves korában, rövid szenvedés után 
Budapesten meghalt. Temetése e hó 15-én 
mént végbe. Ez az újabb nagy csapás — a 
múlt héten ugyanis Horn Jakabnak a fia halt 
meg a harctéren szerzett betegsége kövel-

, keztében — a legmélyebb gyászba borítot
ta a Horn-családot.

— Kinevezés. Balassagyarmaton Erdélyi 
(Éder) József földinket, az ottani jónevü 
dalárda karnagyát a rk. népiskola igazga
tójává nevezték ki.

— Az elessttek hátramaradottainak segí
tése. A belügyminiszter utasította a törvény- 
hatóságokat, hogy sürgősen írassák össze 
a harctéren elesett hősök hátramaradottait, 
mert ezeknek a törvényben meghatározott 
étetjáradékokat ki fogják utalni.

— vjsszasagok a hadbavonultak állami 
segítése körül. Barsvármegye segitőbizott- 
sága feliratot intézett a hadbavonultak 
családtagjainak országos segélybizottságá
hoz. A felirat szerint rövid idő alatt mint
egy háromszáz panasz érkezett a megyei 
segitőbizottsághoz az állami segítés kiosz
tása miatt. A panaszok főleg abban talál
koznak, hogy egyesek egyáltalában nsm 
résiesittetnek állami támogatásban, mások 
pedig nem kapják meg az őket megillető 
egész támogatást. Mivel a vármegyei segi- 
tőbizottság másként — elismerni tartozunk, 
hogy humánusabb módon — értelmezi a 
belügyminiszternek a hadbavonultak család
tagjai állami segítéséről szóló rendeletét, 
mint az ezen ügyben intézkedő hatóságok, 
azért — mielőtt a nagyszámú panaszt ér
demlegesen elintézné — a szóban levő fel
iratában arra kéri az országos bizottságot, 
hogy tárgyalja meg az ügyet a pénzügy- 
miniszterrel s a kérdés megoldása után a 
helyes értelmezésről értesítse a közigazga
tási és pénzügyi hatóságokat, úgyszintén a 
vármegyei segitőbizottságot is.

— Az önkéntes  ̂ vizsga megkönnyítése. 
Illetékes helyen tervbe vették, hogy a nép
fölkelő bemutató szemlén alkalmasnak talált 
azoknak a legfiatalabb évfolyambeli (20 -  22 
éves és részben a tizenkilenc éves népföl- 
kelöknek, akik a háború alkalmából idő 
előtt tényleges katonai szolgálatra bevo
nattak és az egyévi önkéntesi szolgálatra 
jogosító kiegészítő vizsgát le akarják tenni, 
a vizsga tárgyai közé tartozó második 
nyelvből való vizsgatételt egészen kivételes 
esetekben elengedik. A második nyelvből 
való vizsgázás elengedésére csak azok 
tarthatnak számot, akik hitelt érdemlő mó
don be tudják igazolni, hogy anyanyelvükön 
kivül valamely más nyelv elsajátítására 
r.em volt alkalmuk. A második nyelvből 
való vizsgatétel elengedését, a kiegészítő 
vizsgára való bocsátás iránti folya
modványban kell kérni, amely folya
modványt a közös hadseregbeli gyalogsági 
hadapród iskolánál vizsgázni akaróknak
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tartózkodón! helyűk katonai területi parancs
nokságnál, a hoovédhadapród iskoláknál 
vizsgázni akaróknak a honvédelmi minisz
ternél keli benyujtaniok.

— A tisztikar Jótókonycélu hangversenye. 
A jelenleg Léván állomásozó 77. cs. és klr. 
gyalogezrednek tisztikara kedves figyelem
ben készül résiesiteni a közönséget, azért 
a meleg barátságért, melyben őket s a már 
a harcmezöre vonult katonákat részesítette. 
A tisztikar jótákonycélu hangversenyt ren
dez a jövő héten a Városi színházban, 
részben a Vörös-Kereszt, részben pedig a 
Hadsegélysö Hivatal javára. Bővebb részle
teket a tervezett hangversenyről lapunk jö
vő számában fogunk hozni. Arról azonban 
már előre is megvagyunk győződve, hogy 
a közönség a legmelegebb pártolásban 
fogja részesíteni a mindenesetre nemes és 
szép vállalkozást.

— A sorozások. Hétfőn kezdték meg 
Léván a 24—36 év közötti népfölkelők 
sorozását. Flsönek a lévaiak és az itt tar
tózkodó idegenek kerültek sóira. Az ered
mény nagyon szép, 266 közül 168 vált be 
katonának. Most a vidékieket vizsgálja a 
sorozó bizottság. Pénteken egy csapat 
markos oláh legény (a megyében dolgozó 
munkások) is volt sorozaton. Vidám dal
szóval magyar nemzetiszinü szalagokkal 
alaposan feldíszítve vonultak végig a vá
roson, tarkára kivarrott cifra szűreikben, 
elég nagy föltünést keltve. — Mráz alez
redes ajkáról igen sűrűn hangzik ez a szó, 
hogy „alkalmas,* ami azt jelenti minden 
esetben, hogy valakiből „hős-jelölt* lett. 
Egy kicsit bizony elszorul a szive erre a 
gondolatra az újdonsült hadfinak, de csak
hamar egy más érzés kerekedik felül a 
rekrutákban, mire már nevetve fogadkoznak, 
igy meg úgy, kerüljünk csak mi a harc
térre, majd megtanitjuk az ellenséget kez- 
tyübe dudálni. Egyelőre azonban a soro
zásra kerülők egymást taníthatnák meg a 
keztyűbe való dudálásra, ami avégből lenne 
jó, hogy el nem lopnák egymásnak a ru
háját ebben a hidegben, mint az megtör
tént mostanában többször a sorozási terem
ben. Az ellenséggel bizonyára jobban fog
nak tudni elbánni, mint ezekkel a koca
tolvajokkal, mert Idáig egyet sem tudtak 
elcsípni. . .

— A Singervarrógópgvárnagy adománya az 
orosz Vöröskeresztnek. A Singer-féle varró
gépgyár, melynek a mi vidékünkön is vannak 
fiók elárusító üzletei, az orosz Vöröskereszt 
egyesületnek kétszázötvenezer rubelt ajándéko
zott. Ez a hir annál föltünőbb, mert a ne
vezett gyárat ezideig még nem láttuk azok 
sorában, akik a magyar Vöröskeresztnek 
adományoztak, pedig a gyár bevételeihez a 
magyar közönség nagy összegekkel járul 
évente. Most látszik, hogy kiket támogattunk 
idáig. Ne felejtse ezt el a közönség, amikor 
varrógépet szándékozik vásárolni!

— Megkerült az erdész gyilkosa. A múlt 
héten jelentettük, hogy Babulik Pál erdész 
oszlásnak induló hullájára az erdőben akad
tak rá. Mivel a hullán küleröszak nyomai 
voltak láthatók, alaposan lehetett gyanítani, 
hogy az erdész bűntény áldozata lett. A 
gyanú beigazolódott, a csendőrség már a 
tettest is kinyomozta, Zora Pál geletneki 
lakos személyében, aki a gyilkosságot be 
ismerte.



47 w á m .

— Királyi eliMmrét. öfeltég* mtgparu- I
csolta, hogy dr. Seilányi Aurél aranyossá- I 
róli ügyvédnek, a 2. számú tiroli császár- I 
vadász ezredben tart hadnagyaik, as ellen
séggel szamben tanúsított vitéa magatartá
sának elismeréséül legfelsőbb elismerése 
tudtul adassék.

—  Házaságok. Kottyál Márton kistapol- 
csányi körjegyző e héten házasságot kötött 
Gergely Irén Herrain állami tanítónővel. — 
Brunezlik Pál alsószelezsényi körjegyző e 
hó 14-én vezette oltárhoz a pogrányi temp
lomban Czilling Verát.

— Erzsébet királyné névünnepén, csütör
tökön, a lévai tanítóképző intézet kegyele- 
tes ünnepélyt rendezett az alábbi műsorral:
1. Himnusz. Énekelte az ifjúsági énekkar.
2. Alkalmi beszéd* Mondotta: Tokody Ist
ván, IV. é. n. 3. Áldás. Énekelte az ifjúsá
gi énekkar. 4. Józan Miklós: Genfi áldozat. 
Szavalta: Habrik István, III. é. n. 5. Szózat. 
Énekelte az ifjúsági énekkar.

— Fölemelt büntetés. Közöltük volt, hogy 
az aranyosraaróti törvényszék Galovics Já
nos hizéri lakost felekezetelleni izgatás mi
att egy havi fogházra Ítélte. A pozsonyi 
ítélőtábla az ügyész felebbezése folytán 
most a vádlottnak büntetését három havi 
fogházra emelte föl.

— Játék a fegyverrel. Zsitvaujfaluban 
Bokros Lajos gazdálkodó bement a malom
ba, ahol Budinsski József molnársegéd a 
flóbertfegyvérét megmutatta neki. Tréfálko
zás közben Budinszki Bokrosra emelte a 
fegyvert, mely ekkor elsült és a golyó Bok
rosnak hónalján keresztül a tüdejébe ha
tolt. Súlyos sebével az aranyosmaróti kór
házban ápolják.

— A kancahiány és munkáslovak pótlása 
megyénkben. A földmivelésügyi miniszter 
átiratot intézett Barsvármegye lótenyésztő 
bizottságához a kancahiány és munkáslo
vak pótlása érdekében. A miniszter leirata 
szerint: 1. A lókórházakból kikerült tenyész
tésre alkalmas kancák 100 korona átlagár
ban és legföljebb 30 korona szállítási és 
időközi takarmányozási költségek fejében 
a jelentkező gazdák részére ki fognak 
adatni. 2. Használati munkáslovak — ké
sőbb megállapítandó becsárban. 3 A hadi 
célokra besorozott, de vemhesnek bizonyult 
kancák tartásra ki fognak adatni. Az anya
kanca tartásának ellenértéke fejében a gaz
dák a származott csikót kapják meg. Azon 
gazdák, akik az igy kiadandó lovakból be
szerezni óhajtanak, azok folyó hó 25-ig a 
vármegye gazdaság egyesület titkári hivata
lában (Léva) jelentkezzenek szóval vagy 
írásban.

— Hírlapok és folyóiratok a sebesült kato
náknak. A közös hadsereg, a haditengeré
szet, mindkét honvédség, valamint a nép
felkelés állományához tartozó s a katonai, 
állami, vármegyei, városi kórházakban, 
valamint a Vörös Kereszt, ku önféle jóté
konysági egyesület vagy magánosok által 
fentartott kórházakban ápolt sebesültek 
vagy beteg katonáknak szánt mindennemű 
hírlap és folyóirat ingyen példányai, akár 
egyenkint, akár közös szalag alá foglalva 
kerülnek is feladásra, a példányszámra való 
tekintet nélkül a belföldi forgalomban szintén 
díjmentesen szállíthatók. Díjmentes szállítás
nak feltétele, hogy eiek a lappéldányok 
ne egyes névre, hanem csakit az illető 
kórház cimére szóljanak. A cimszalagot a 
következő záradékkal kell ellátni: „Ingyen 
példány az ott ápolt katonák részére."

Lím  nmmp
— A léve—verebély—nyitrai vasút. A 

kereskedelmi miniszter a magyar észeknyu- 
fati h. é. vasút r.-t.-nak a Máv. Nyitra 
állomásától, Nagyemőke és Szaplrgyarmat 
községek határain át a Zsitvavölgyi h. é. 
vasul Verebély állomásáig vezetendő ren- I 
des nyomtávú gőzüzemű h. é. vasúti vonalra 
szóló előmunkálati engedélyt további egy 
évre meghosszabbította. Úgyszintén meg- 
hosszabDltotta egy évre a Fried és Adorján 
vállalkozó cégnek a Nyitra, Nagyemőke és 
Lapásgyarmat községeken át Verebélyig, 
továbbá Tild, Csiffár, Felsőgyőröd, Ujbars 
és Garamkeiecsény községek határain át 
Léváig vezetendő vonalra kiadott előmun
kálati engedély érvényét is.

— Pótváaárengedólyezóa. A kereskedelmi 
miniszter megengedte, hogy Garamszent- 
keresit községben a f. év augusztus 17-re 
esett, de hatósági intézkedés miatt elmaradt 
országos állatvásár helyett december 7 én 
pótállatvásár tartassék.

— Léosztályozás. A rendőrkapitányság 
közhírré teszi, hogy Léván a lóosztályozás 
f. hó 26-án tartatik meg.

—  Rémhir terjesztéséért megbüntették. A
nép úgy látszik még mindég nem tudja, 
hogy a rémhírek terjesztése büntetést von 
maga után, mert a legképtelenebb hirek 
vannak forglomban, amivel egymást ijeszt
getik oknélkül az emberek. Sokan pedig 
az itt állomásozó galíciai lengyelnyelvü ka
tonák között terjesztenek ilyen kósza híre
ket : Przemysl elesett stb , mivel csak 
lelkesedésüket lohasztják s az annyira 
szükséges önbizalmat a kétségbeesésre 
szállítják le bennük. A rendőrkapitány, hogy 
a rémhírek terjesztését megakadályozza s 
példát statuáljon, Rauszmauer Márton ebe- 
deci származású üvegessegédet, rémhírek 
terjesztéséért tiz napi elzárásra és további 
három napra átváltoztatható ötven korona 
pénzbüntetésre Ítélte.

— Szerbia hadat üzen — fiimkomédia az
Apollóban. Az Apolló mozgóban vasárnap 
délután és este minden izében pompás és 
nagymértékben mulattató műsor lesz bemu
tatva. Első helyen áll a műsoron a Szerbia 
hadat üzen című fiimkomédia, mely 2 fel
vonáson keresztül a könnyezésig kacagta
tó módon karikirozza ki Petár királyt ud
varával, minisztereivel és vezérkarával egye
temben. Már maga e« a felvétel is biztositja 
az előadások nagy sikerét. Műsoron szere
pel még: Az aratás, Ámor tangót táncol, 
Bohémsziv és a Titkos vágyak cimü pom
pás felvételek.

— Anyakönyvi bejegyzések Születések : 
Lutter Zsigmond Keller Margit: Józsa. Dr. 
Horváth Gyula Kaczvinszky Marietta: utó
nevet nemkapott leány. Házasság: Pap Já
nos Szeniczei Mária ref. rkath. Sáfár An
drás Vaszaráb Anna rkath. Halálosás: özv. 
Tóth Andrásné Kovács Erzsébet 85 é. gu
taütés özv. Svarba latvánné Popellár Ro
zália 84 ó aggkorivégkimerülés. ifj. Daru 
József 20 hó. hurutostüdügyulladás. Jakab 
Anna 6 é. agyhártyagyulladás. Adler János 
61 é. végkimerülés. Horváth (leány) 20 
perc, koraszületett leány.

Ügyes tanoncot felvesz 

Vám os Mór
| üveg porcellán es diszm ü keres

kedése Léva.
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Védekezés t  fagyás ellen. Bér még nin
csen itt a zimankóé tél, mégis nem fog 
megártani, ha tudomást vessünk az alábbi
akról, amit talán kiki hasasára fordíthat 
adandó alkalommal. Alig van ember, külö
nösen pedig azok között, a tik sokat tar
tózkodnak a szabad levegőn s akikéin fog
lalkozásuk s a kenyérkeresetük is odaköt, 
akinek ne volna valami megfagyott testré
sze. Leggyakrabban a végtagok, vagyis a 
kéz és a láb fagynak meg, mert hogy ezek
be jut a testből a legkevesebb vér. A meg
fagyott kéz vagy láb pedig kínos fájdalma
kat okoz és sok embert még a munkájában 
is akadályoz. Hogy a fájdalmakat enyhít
sük, a megfagyott kezet vagy lábat naponta 
többször is kenegessük be sótalan vajjal és 
utána borogassuk ólomvizzel. Ez \ t  egy
szerű háziszer és eljárás enyhíti ás Idővel 
meg is szünteti a fagyási fájdalmakat s vé
gül elmulasztja magát a fagyáét Is. Ha pe
dig egyéb más testrészünket érte a fagy, 
akkor használhatjuk a következő keveréket: 
két deka petróleumot, 25 csöpp landarum- 
mal és 25 csöpp borsosmenta olajjal ke
verjük jól el és ezzel a keverékkel naponta 
szorgalmasan és többször is dörzsöljük be. 
Fagyási daganatokra vagy sebekre isköny- 
nyen készíthetünk otthon és házilag orvos
ságot; egy kis üveg kénsavas cinket kell 

! csak beszereznünk a gyógyszertárban vagy 
' a drogériában s ezt kell feloldani négyszer- 

annyi vízben — ezzel borogatva a dagana- 
I tót vagy a sebet. Kemény hidegben gyako

ri eset az is, hogy megfagy az éléskamrá
ban a tojás vagy esetleg már megfagyott 

j tojást vásárolunk a piacon. A fagyos tojást 
• úgy lehet használhatóvá tenni, hogy telje

sen friss kutvizbe egy kis konyhasót keve
rünk el s ebbe a sósvizbe teszszük be a 
tojást, amikor rövid idő múlva a tojás ki
enged és újra teljesen friss lessz. Ám en
nek az eljárásnak nincs mindig teljeses biz
tos sikere, de a legtöbb esetben mégis 
csak használ — és ha nem is használna, 
ártani semmiesetre sem árt. A növényféle 
is könnyen megfagy a télen, így elfagyhat
nak a cserepes szobavirágok is és van ér
te — főleg virágkedvelő és lányos házak
nál — nagy sajnálkozás. Erre is van mód, 
a virágot vagy növényt uj életre kelteni, 
csak az a fődolog, hogy ne legyen a virág 
és növényféle túlságosan megfagyva, mert 
ez esetben már hiábavaló minden iparkodás 
és minden kísérletezés. A megfagyott nö
vényt sötét helyre kell tenni s ott hagyjuk 
mindaddig, amig csak föl nem enged, a föl
engedést azonban — és ez nagyon fontos 
— csak lassacskán szabad bekövetkezni 
engedni, hogy a kiengesztelódés lassan és 
fokozatosáé történjék. Ehhez azonban szá
raz és légvonatmentes hely szükséges, mert 
ha az elfagyott növényt léghuzám éri, nap
fényre vagy nem nekivaló meleg helyre ál
lítjuk, akkor a fölengedés mit sem használ, 
mert utána a levelek pépes tömeggé vál
toznak és lehullanak s a fája is teljesen 
elhal. De ha sötét helyen, csendes, száraz 
levegőben hagyjuk lassan fölmelegedni, ak
kor fáradságunkat mindig a kívánt siker 
fogja kisérni Aki hideg, szeles időben 
mossa a kecét, annak a keze bőre — ha 
jól megtörli is — a levegőre jutva, csak
hamar fölrepedezik. Ez a kézbőr fölrepe
dés a legtöbb esetben igen fájdalmas, de a 
bajon könnyen lehet segíteni. Naponta le
fekvés előtt a kezünket szappanal tisztára 
mosva és gyengén letörülgetve — kenjük 
be glicerines árnikával. Ez gyógyítja és 
meg is puhítja a bőit és a repedés mi- 

i hamar eltűnik

Szenzációs műsor le sz  a m o zib a n !
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Férfi amerkaí sevr. v. boxcipö 9 '—  K 

Sim a tiszticipő —  —  —  9 —  K 
Elegáns amerikai női félcipő 8 K —  f  
Csinos női sevr. fűzős v.

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

bős vagy fűzöscipö —  II K —  f

Legelegánsabb férfi amerikai 
barna bagariacipö — — 13*90 K

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

Fiú box ffizöscipö 35-töl 39-ig 7 50 K

Gyermekcipők nagy választékban.

Gazdák figyelmébe !
Mint a budapesti Műtrágya szövetke

zet megbízottja, tisztelettel értesítem, hogy
Snperfoe fét, Antón iák , Tho- 
m assa lak , C h iUaalétrom ,

nálam úgy vaggonszámra, mint kisebb 
mennyisépben ép oly árban szerezhető be, 
mint a Mfttrágya szövetkezetnél.

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

Továbbá az összes takarmányok korpa, 
szárazszelet, olajpogácsa stb. úgy vaggo- 

■ nőnként, mint kisebb mennyiségben a leg- 
J olcsóbb árak mellett kapható.

Teljes tisztelettel 
VERBOVSZKYJOACHIM 

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

vessünk mésznitrogén és kálival. 
h terméshozamot meglepő módon 
növeli. Thomassalak, 40 V o s  supe- 
fosfát, ammóniák, koncén trált mar
hatrágya valamint takarnánk nemüe- 

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

úgy vaggonárúban mint kisebb tételekben elsókézből leg- 
olcsóbban szállít.

halmos Jenő Léva, Honvéd-utca 2.

IODEKN B Ú T O R O K  
Kárpitos és dí

szítő munkák. Teljes lakberendezések  
W e i s z Á r m i n  Cégveiető: I A 0 I1 1 1  M a i b a n  

butorkészitőnél szerezhetők  be 
Zsam óczán.

KO VÁCS SÁN DO R
c lp ő á r n h á z a

L É V A )  K o s s u l í i . í é r .

Ajánlja dúsan felszerelt 
=  cipöraktárát. =====

_________ 9€._________

O l c s ó  s r a R !  
Hagy Halasztók!

______________§xg._____________

Legjobb minőségű

footbal-cipők.
----------- §*._______

Mértékszerinti osztály.

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

LÉVA, E6tv&t-u. 7. Kazlnozy-u. 2. 
TELEFON 24.



Fogorvos!
Med. univ.

Dr. KALINOVSZKY
o p e c iá l i s t a  f o g -  é o  s z á j b e t e g e k  r é s z é r e

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. ■ -
Araay platina csatt (Stift) fogakat, kaucsuk és celluloid fogsorokat amerikai légnyo- 

mással, rugókkal vagy aranykapcsokkal.
Arany, platina, aranyamalgara, ezüst, porcellán, email opál cement fogtöméseket. Plombák. 

F o g - é o  f s g tó k u z A s ,  v a la m in t  f o g t ie z t i t á e  a  leg ú ja b b  m ó d s z e r  o z e r in t  
é r z é k t e le n i t é a a e l  t e l j e s e n  fá jd a lo m  nélkD I.

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

Rendel egész napon át, (vásár- és ünnepnap is.)
Siép és jó munkámért nagy aranyéremmel és érdemkereszttel kitüntetve. 

Állandó műterem
Budapest, VII., Rákóczi-ut 62. I. 2.



Lévai kereskedelmi bank részvénytársaság

mint hivatalos aláírási hely elfogad jegyzéseket a

6°|0-os adómentes állami járadék-
kölcsönre eredeti feltételek mellett.

Hoízmann Bódog
i r i -  és i f i  i i n t - i r a t i u  *  

b I  V I .
Telifon s z é l  25.

A legújabb őszi divat újdonságok megérkeztek.

Nagy választék téli katonai felszerelésekben.

Nyomatott. Schulcz Ignéczttál Léván.
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