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A végső győzelemig.
Beljebb az újságban megtalálja az 

olvasó a földmivelésügyi miniszter
nek a felhívását, mely a közönsé
get az élelmiszerekkel való takaré
kosságára kéri fel. Bizonyára stnki 
sem fog találkozni, aki ne látná 
be az abban foglaltak helyességét 
és éppen azért remélhető, hogy 
minden egyes ember be is fogja azt 
tartani, épp úgy, mintha ez a fel
hívás mindenkire nézve kőtelező 
rendelet erejével bírna. Ezt maga 
az ész diktálja.

Olyan időket élünk ma, hogy 
senki, még a leggazdagabb ember 
sem engedheti meg magának, hogy 
a konyhával, az étkezéssel fölösle
ges luxust űzzön, nem azért, mint
ha nem tehetné a zsebe miatt, ha
nem azért, hogy ezzel, ha nttn is 
mindjárt, de később a májától 
vonná el a betevő falatot. Magasabb 
szempontok érdekében alá kell ren
delni az embereknek még a leg
kedvesebb szokásaikat is. Egyről- 
másról most le kell mondaniok, 
hiszen a lövészárokban élő katonák 
is kénytelenek sok jóról lemondani, 
mihez egyébként pedig hozzá voltak 
szokva.

Háztartásunk vezetésénél tekin
tette. kell lenni most arra, hogy a

háború tartama előre láthatatlan, 
senki sem tudja bizonyosan mikor 
lesz annak vége, tehát úgy kezeljék 
a háziasszonyok az éléskamrákat, 
hogy minél tovább elláthassanak 
bennünket táplálékkal. Vegyük tekin
tetbe. hogy mig a háború tart, ad
dig idegen országból nem tölthetjük 
meg kamráinkat, ha kiürülnek.

Oktalanság lenne azonban, hogy
ha a fokozottabban szigorú takaré
kosság elvét akarnék ezért most 
már minden téren érvényre emelni, 
mint azt egyesek hirdetik. Ez már 
olyan tulzás lenne, mely nagyon is 
megboszulná magát s gazdasági 
életünkben komoly zavarokat idéz
hetne elő. Azért, aki csak teheti, 
foglalkoztassa továbbra is az iparo
sokat, vásároljon a kereskedőknél, 
akinek csak módjában van, juttas
son keresetet a népnek. Aki csak 
teheti, még a karácsonyi ajándéko
zás szép és kedves szokását se adja 
fel az idén azért, mert háború van, 
mert ezzel is sok ember jut foglal
kozáshoz, kenyérhez. Elsőrendű 
országos érdek az, hogy lehetőleg 
fentartsuk gazdasági életünk egyen
súlyát és folytonosságét mindvégig.

Nem helyes gondolkozás az, ki
mondjuk nyíltan, mely azt tartja, 
hogy huzzuk össze magunkat, mert

háború van! Tartózkodjunk lehető
leg a fölösleges kiadásoktól, de aki
nek a háború ellenére is biztosítva 
van a jó módja és a megélhetése, 
ne feledkezzen meg a jelen körül
mények között kevésbé biztos exisz- 
tenciákról, gondolja meg, hogy él
ni keli azoknak is, bárha háború is 
van, azért hagyja őket keresni. A  
legnagyobb önzés volna ezekben a 
nehéz időkben másként cselekedni s 
hozzá még nem is lenne hazafias 
eljárás.

Az együvé tartózandóság eszmé
inek az ilyen időkben kell a leg 
fényesebben ragyogniok, ma kell az 
embereknek a legjobban, a lege
rősebb mértékben támogatniok 
egymást, hogy minél könnyebben 
jussunk keresztül ezen a borzasztó 
kataklizmán, melybe a sors bele 
sodort bennünket önhibánkon kívül.

Mindnyájunk lelkében erősen él 
a hit, a szent meggyőződés, hogy  
hajoljon bár ideiglenesen a hadi- 
szerencse ide vagy oda, de vég
eredményben a mi vitéz és lelkes 
hadseregünk fegyvereit fogja meg
áldani győzelemmel az Isten és ak
kor majd jobbra fordul minden. 
Addig is azonban legyünk egymás 
támaszai, vessük össze vállainkat, 
működjünk össze célirányosan, mint 
katonáink a harctéren, mert csakis 
igv számíthatunk a végső győielemre.

Láng központi szálloda, étterein és kávéim, a kereskedők talál koióiieiye. Telefen t í
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Ai európai állunok gyarmatai.
Már mi is megállapítható, hogy bármi 

it lesz i  háború vége, bármerre forduljon 
is a hadisxerencse, a békekötésnél az euró
pai hatalmak gyarmatbirlokai nagysztrepet 
fognak játszani. Anglián és Németországon 
kivQl, mint gyarmati államok szerepelhet
nek még a hadbanálló felek között Francia- 
ország és Belgium. Hogy a gyarmati hábo
rú milyen hatalmas területeknek és milyen 
nagy érdekeknek harcbavonását jelenti, bi
zonyítja a következő összeállítás, amely 
az egyes államok gyarmatbirtokát mutatja 
be:

Anglia ma a legelső gyarmatbirodalom 
a világon, pedig tulajdonképen csak 1602- 
ben lépett a kolonizáló államok sorába, 
amikor a Keletindiai Társaságnak szabad
levelet adott. Hatalmas flottájára támasz
kodva egymásután ragadta el más államok 
tengerentúli birtokait: a spanyoloktól a 
nyugatindiai, a hollandoktól az általuk ala
pított Neu Amsterdamot, amely a mai New- 
Yurk és a franciáktól Kanadát és Elő-Indi
át. Északametikai birtokainak későbbi el
vesztéséért Ázsiában, Afrikában és Ausztrá
liában talált Anglia kárpótlást. Ma Anglia 
gyarmatbirtoka 297 millió négyzetkilométer 
kiterjedésű és lakosainak száma kereken 
380 millió. A gyarmatok területe tehát 94- 
szer, lakosságuk száma 9-szer akkora, mint 
az anyaországé. Anglia gyarmatai a föld
részeken következőkép oszlanak meg:

Európában: Gibraltár és Málta 254.000 
lakossal 305 km2 terület.

Ázsiában: India, Ceyion, Straits, Settle- 
mens, Nord-Nomeo, Brunei, Sawarak, Hong
kong, Cyprus stb. 5,285.082 km2. 324 601. 
000 lakossal.

Afrikában: Ganibia, Sierra, Leone, Arany
szarv, Lagos, Bitt-Keletafrika, Kapföld, 
Rhodesia, Oranje, Transvaal, Natal, Zanzi- 
bár stb 5 675 800 km2. 35.822 000 lakossal.

Amerikában: Kanada, Neufundland, Lab
rador, Honeuras, Hahama szigetek, jamaika, 
Trinidad, Guyana stb. 10.499.600 km*. 9. 
529000 lakossal.

Franciaorszig. Európa második legna
gyobb gyarmatállamnak a 17. században 
igen nagy birtokai voltak Amerikában és 
Ázsiában. 1603-ban alapították Quebecet 
és ezzel kezdődött Kanada és Neufundland 
gyarmatosítása. 1632-ben alapították Luisi- 
anát, később a franciák megvetették a lá
bukat Hátsó-Indiában, Spanyolországtól 
megkapták Haitit és Délamerikában is sae- 
reztak gyarmatokat. Mindezek a gyarmatok 
azonban a francia forradalom és az azt 
követó angolok elleni háborúkban elvesz- 
tek. A XIX. század közepén azután Fran
ciaország ismét hozzálátott gyarmatok 
szerzéséhez, 1830-ban meghódította Algírt 
1842-ben a Társaság-szigeteket, tizenegy 
évvel később Uj-Kaledoniát, Indochinát, 
1881-ben Tunisz^ 1893-ban Timbuktut é t 
végül 1895-ben Madagaskart. Jelenleg a
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francia gyarmatok területe 10.491.200 km2. 
53 443000 lakossal. A gyarmatok a követ
kezőképen oszlanak meg:

Afrikában van: Algir, Tunis. Senegambia, 
Francia-Nyugatafrika, Sahara, Francia-Kon
gó, Somaüland, Madagaskar stb. 9.^51.400 
km2. 35.632.500 lakossal.

Ázsiában: Cochinchina, Pondichery, An
nám, Toubing, Kambodsa, 803 560 km2. 
17.272.600 lakossal.

Amerikában: Nyugatindia. Cayenne, St. 
Pierre stb. 81 900 km-. 450.175 lakossal.

Óceániában: Ujkaledonia, Tabiti és Wal- 
liszsiigetek 24.220 km-. 88.157 lakossal.

A francia gyarmatoknak távolról sincs 
olyan gazdasági értékük, mint az angol 
gyarmatoknak, de azért elég nagy forgalmuk 
van az anyaországgal.

Németország csak 1884-bert lépett a gyar
mati államok sorába, ma pedig tengeren
túli gyarmataival harmadik heíyen áll, ami 
szintén hatalmas energiáját bizonyítja Ele
inte nagy harca volt a birodalmi kormány
nak a Reichstaggal és a féltékenykedő 
Angliával. Csak 1884-ben sikerült Lirperitz 
brémai kereskedőnek Délnyugatainkéban 
szerzett birtokait hivatalosan német védelem 
alatt állónak kijelenteni. Ugyan az évben 
német védelem alá helyezték T >got és Ka- 
mermut, 1885-ben pedig a Salamon és 
Marshall szigeteket. 1898-ban következett a 
most oly nevezetes Kiaoutsau kibérlése, 
1899-ben a Karolina-szigetek megvásárlása 
Spanyolországtól és a Samoa-szigetek 
megszerzése. A német gyarmatbirtok mai 
területe 2.952.900 km2, lakosainak száma 
12 és fel millió. Megoszlásuk a következő:

Nyugatafrikában: Togo, Kamerem, Deut- 
scher Süd Westafrika, 1.712.300 négyzetki
lométer, 3.662.800 lakossal.

Német-Keietafrika 995.000 km2. 7.521.000 
lakossal.

Déli Óceán: Vilmos császár-föld, Saolo- 
mon-szigetek, Marshall-szigetek, Karolonák, 
Samoa-szigetek, 245.050 km2 terület 640. 
300 lakossal.

Keletázsia: a kiautsaui bérlet, 552 km2. 
196 000 lakossal.

Belgium csak egyetlen egy gyarmat, a 
Kongo ura, amelyet Lipót király szerzett 
neki, akinek megbízásából Stanley 1881- 
1883 között huzattá fel ezt a földet. Az 
1884. évi Kongó-konferencia elismerte Kon
gó függetlenségét és Lipót király végren
delete értelmében 1908-ban Kongót Belgi
umhoz csatolták. Kongó területe 2 365.000 
kms. lakosainak száma pedig 15 és fél millió.

A háborúban eddig részt nem vett álla
mok gyarmatbirtoka a követkeiö:

Olaszországnak Afrikában és Keletázsiá- 
ban vannak birtokai és pedig: Lybia 1.100. 
000 km*, egy millió lakossal, Erithrea 118. 
610 km2. 278.893 lakossal, Sonalia 357. 
000 kmt. 300.000 lakossal és Tientsin 46 
km1. 17.000 lakossal. Egész gyarmatbirto
kának területe 1.475.660 km1, lakossainak 
száma 1.506000.

Spanyolország, amelynek területén valaha 
nem nyugodott te a nap, ma mindössze

Femando Pro Annobom és a Kanári-szige
tek ura. Egész gyarmatbirtoka 876.217 km1, 
kiterjedésű, 20.240,662 lakossal.

Portugáliának is csak kis rész maradt 
egykori gyarmataiból. Ma Portugáliáé Afri
kában Capverde, Guinea, Angola és Mo- 
zambik, Ázsiában pedig Goa, Daman, Din, 
Timor keleti része és Macao összesen 2. 
092.806 km2, területtel 9 250.000. lakossal. 
Afrikai birtokait különben nemrégiben Né
metország és Anglia fel akarták osztani, 

í Hollandia is elvesztette régi gyarmatai
nak nagyrészét. Ma már csak Jáva, Borneo, 
Celebes, a kis Sunda-szigetek, a Kis Antil
lák és Surinám az övé. Területük 4.045. 
647 km2. 35.106.000 lakossal.

Dániának néhány apró nyugatindiai szi
gete van 359 km2. 27 086 lakossal és gyar
matai a 192 885 km2, kiterjedésű Grönland 
93.600 lakossal.

R. I.

Harcosok a fagyban és a hóban.
A harcoló seregek, az ellenfelek minden 

frontjával szemben áll egy uj ellenfél, 
amelyek legyőzése éppen olyan elkerülhe
tetlen, mint a fegyveres ellenségé és ez az 

: ellenfél: a hideg. Egy jól felöltöztetett ka- 
S tona fél győzelem, mondják német szakírók, 
| kiket évek óta foglalkoztat egy téli hadjá- 

rat eshetősége, a fagy biradalmában.
Teljesen téves, de felette elterjedt hit a 

nagyközönség körében, hogy az orosz job
ban bírja a hideget, mint mi, vagy a né
metek. Nem. Az orosz sem bírja azt job
ban, csakhogy béke idején a szegény orosz 
behúzódik kannájába, légmentesen eltorla
szolja a hideg ellen az ablakot és ha kint 
van a szabadban, io sszuI táplálkozva, 
rosszul öltözve, sokkal jobban vacog és 
didereg, mint a jól táplálkozó magyar 
báránybőr gubájában. Háborúban aztán, mi
kor katonává lett a szegény orosz paraszt, 

| nemhogy előnyben lenne a mi katonáink 
felett, de súlyosan hátrányban van, mert, 
ha a jól öltözöttség fél győzelem, úgy a 
jól tápláltság legalább háromnegyed rése 
védelem a hideg ellen.

Ha az oroszországi ski- és ródli-pályá- 
kon könnyű gyapjúba öltözött sportembere
ket láturk, azok bizonyára külföldiek, mert 
az orosz ilyenkor is nyakig prémbeöltözik, 
sőt még a csizmája is prémmel bélelt. Nem 
mondhatni hát, hogy az orosz teste jobban 
volna a nagy hideghez akklimatizálva, mist 
a magyaroké. Mikor a japánok China ellen 
viseltek hadat, a hidegtől rettenetesen 
szenvedtek és egész szászlóaljak pusztultak 
el a hóviharokban.

Az orosz—japán háború elején joggal azt 
hihették tehát az oroszok, hogy a japán 
hadsereg nem bírja a hideget. A háború 
folyamán pedig meggyőződhettek, hogy a 
japánok sokkal jobban vannak felszerelve 
a hideg ellen, mint a fagyos kiimához szo
kott orosz.

A japán hadsereg ugyanis ekkor már fel 
volt szerelve a papirosból készült lábvédő- 
vel, melyet kétszeresen-háromszorosan lá
bukra csavarva viseltek a csizma alatt, mig 
az orosznak fogalma sem volt airól, hegy 
« papir a legrosszabb hidegvezttó, azaz a 
legjobb védelem a hideg ellen. Es még 
egy igen fonton tapasztalat maradt ebből



51 Mám. Lt»«ti niRLrtP 3

a háborúból. A japán katona mindig két 
bakkancsot vagy csizmát hordott magával 
és vizes, vagy átfagyott lábbeliben sohasem 
aludt, pihent Mikor az orosz katonák kö
högést kilométerekre hallatszott már, a ja
pán táborban alig volt a hideg miatt meg
betegedett ember.

Legjobb védelemnek bizonyult eddig az 
a gyapjú szövetből készült fejvédö, mely a 
nyakon shawl-szerüleg leköthető, a gyapjú 
alsó ruha és a flanel bakkancs-csizma be
tét. A prémnek az az egy rossz tulajdon
sága van, hogy ha átázik, igen nehezen 
szárad meg.

A téli hadjáratokban az is fontos meg
figyelés volt, hogy a katonák ellátása sötét 
szemüveggel igen fontos dolog. Hómező
kön, mikor a hóvihar vakít, mikor a sze
münk közé vág milliónyi éles apró jégda
rab : a sötét szemüveg győzelemmel ér föl. j

Mindenek fölött pedig fontos a jó táp- i 
lálkozás. Mese az teljesen, hogy az orosz 
beéri a teával és megél azon. Á tea nem 
táplál, a test zsirraktárát nem növeli, ha
nem pusztítja, h. farkasorditó hidegben pe
dig ennek az ellenkezője szükséges. Ha 
aztán így nézi az ember a dolgokat, akkor 
láthatja, hogy a nagy hidegek nem az oro
szok részére érkező segédcsapatok A né
met és magyar-osztrák seregek felszerelése 
és ellátása annyival felette áll az orosznak 
e téren, hogy a győzelem a hó alatt egé
szen bizonyosan nem az entente részére 
virágzik.

A miniszter a közönséghez.
A földmivelésügyi miniszter az élelmi

szerekkel való takarékosság érdekében a 
közönséghez felhívást intézett, melyet az 
alábbiakban ismertetünk:

Minthogy a külföldről élelmiszereket nem 
Igen hozhatunk be az országba, hü szö
vetséges társunkkal ^ együtt a magunkéból 
kell megélnünk. Hogy azonban semmiféle 
körülmények között semmiféle baj ne ér
hessen bennünket, a józan előrelátás azt 
parancrolja, hogy a fogyasztásban minden
ki, mindenben takarékos legyen.

Különösen okosan és takarékosan kell 
bánnunk a búzával, meg a rozszsal, mer 
ezidén a búza és a rozstermésünk nem 
volt olyan, mint a tavalyi. A kormány ezért 
elrendelte, hogy a malmoknak és kereske
dőknek csak olyan kenyérlisztet szabad a 
polgári közönség részére eladni, amely 
egyharmadrészben árpaliszttel, tengeriliszt
tel vagy burgonyaliszttel, vagy más megen
gedett lisztpótlékkal van keverve.

Mivel azonban a búza- és rozskészletek 
arányos fogyasztása céljából szükséges, 
hogy ne csak azok, akik a lisztet vagy a 
kenyeret veszik é« ne csak azok, akik já
randóság fejében kapják a búzát vagy a 
rozsot, hanem az országban kivétel nélkül 
minden ember csak ilyen kevert lisztből 
sütött kenyeret fogyasszon, ezennel felké
rem azokat, akik a maguk gabonájából 
őrölt lisztből otthon sütik a kenyeret, hogy 
ők se fogyasszanak tiszta buzi vagy ro. j 
kenyeret, hanem ők is keverjék a búza

•
vagy rozsli szid egyharmadrészben árpa 
burgonya, vagy tengeri liszttel és azt a 
búzát én rozsot pedig, amire ha ők is ke
vert lisztből sütnek, a maguk házánái nem 
lesz okvetlenül szükség, adják eJ, hogy a 
búza és a rozs eljuthasson azokhoz, akik
nek arra szükségük van.

Ma, aki keveretlen tiszta búza- vagy 
rozslisztből sütött kenyeret eszik s aki rej
tegeti a gabonát, amire a maga házában 
és gazdaságában nincsen okvetlenül szük
sége, vétkezik a haza ellen és az ellensé
get segíti, mert gyöngti az ország gazda
sági erejét.

A kötelező rendelet kiadása helyett kinek- 
kinek lelkiismeretére bízzuk a dolgot s re
méljük, hogy mindenki belátja, hogy ha 
most nem tiszta búza vagy rozslisztből sü
tött kenyeret eszik és nem tart vissza több 
búzát és rozsot, mint amennyire, takaréko
san számítva, szüksége van, hazafias kö
telességet teljesít és - -  akármilyen kis do
log is ez harcban álló vitéz katonáink'hősi 
véráldozatához képest -  ezzel mégis iga
zán mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy 
ellenségeinken dicsőséggel diadalt arat
hassunk.

HÍ REK.
01luftah dípü̂ ü.

Én már nem tudok versel írni.
Énbennem kiapadt a szó,
Pásztora lettem holt mezőknek,
Virágos múltat sirató.

Nem ériem már a szellő halk swvát, 
Dalok zenéje megszakadt.
Kerti madárnak zengő ajkán 
Egy el nem sírt hang elakadt.

A Nap ha tüzszemét felnyitja,
Nem látom én a poros utón.
A Regg’ hogy ölti fel kék pongyoláját,
A sok gondtól én már nem tudom.

Az ég mély tengerén ha rajzik 
Az ezer lengő felhő-csónak,
Nem kérdem én, hogy merre száll el, 
Csak azt kérdem : mi lesz majd holnap?

Az alkony korallszin’ palástján 
Nem nézem a csilló aranyat.
Hunyó napnak tüzpillái előtt 
Nem írok már én izzó dalokat.

Nem igéz a vizek ringása.
Habok dús fodrát nem simogatom.
A hullámoknak altató meséit 
Szemem lehunyva már nem hallgatom.

. . . .  Egy kerti székben ülök s érzem: 
Jaj, az álom vizein járok 1 
Szórom a múltak bús, fehér virágit: 
Temetem az álomvilágot.

Virág Győző.

— Hősi halál. Egy nagynevű, törzsöket 
barsi nemzetség ifjú tagjának haláláról
kaptunk hirt. Báró Eazíj József, kultusz- 
miniszteri segédfogalmazó, tartalékos tiszt- 
helyettes a 13. huszárezredben, e hó 13-án 
a Timbark melletti ütközetben hősi halált 
halt. Az elhunyt, a ki két testvérével együtt 
küzdött a harctéren, fia Kazy József föld- 
mivelésügyi államtitkárnak, aki mint huszár- 
őrnagy, szintén katonai szolgálatot teljesít 
önként. — Ádler Victor zselizi kereskedő, 
a 14. honvéd népfelkelő ezred tartalékos 
zászlósa november 20-án az északi harc
téren Michalowska mellett dicső halált halt. 
Öccse, Antal Miksa dr. ezredorvos temette 
el az olkuszi temetőben. A megboldogultat 
felesége és négy arvája siratja. — Szedla- 
esek Kornél dr. ügyvéd, tartalékos hadnagy 
a 23. sz. vadászzászlóaljban, Szediacsek 
János zselizi körjegyzőnek a fia, a szerb 
harctéren, a Konatice község mellett vívott 
ütközetben, nov. 23-án reggel, több ellen
séges golyótól találva hősi halált halt 25 
éves korában. Szediacsek Kornél bravúros, 
igazán vitézi dolgokat müveit a harctéren, 
jutalmul a 3. század parancsnokává ne
vezték ki, vezérlő tábornka megdicsérte s 
magas kitüntetésre terjesztette fel. A nagy 
reményekre jogosító, szép jövő tlőtt álló 
fiatalember Léván készült ügyvédi irodáját 
megnyitni, de közbe jött a háború, mely
ben a hősök dicsőséges tragikumát ő sem 
kerülhette ki Holttestét szülei haza akarták 
hozatni, hocy magyar földben nyugodjék, 
de a közbejött körülmények miatt bizonyára 
csak egyelőre lekellett mondani szándé
kukról. — Itt közöljük, hogy egy újabb 
jelentés szerint'az aranyosmaróti képviselő 
nem halt meg, más Bartos János volt az, 
aki a harctéren elesett.

— A hadikölcsön és a barsmegyei pénz
intézetek. A Magyarországi Pénzintézetek 
Országos Szövetsége el! sziti a hadiköl
csön mérlegét a vidéki pénzintézetekre való 
tekintettel, hogy meglegyen állapítható, 
mekkora betétösszeget szívott fel az a 
hazafias kötiieaaég, amelynek szolgálatába 
páratlan lelkesedéssel állott * vidék. A 
munka elkészítésére a szövetség statisztikai 
adatokat gyűjtött. Eszerint 1800 vidéki 
pénzintézet közül csak 808 vett részt a 
hadikölcsön jegyzésében. Ezek összesen 
257.038.750 korona jegyzést közvetítettek, 
ami átlagban betéteik 9.5 százalékát teszi. 
De Barsmeyythtn ea a százalék jóval 
magasabbra rúg, 11 pénzintézetünkben 
5,318.550 korona értékű jegyzést gyűjtöt
tek, ami jelenlegi betétállományuk 11.81 
százalékának felel meg. Vármegyénkben 
nem sikerült megmozgatni a ládafiákban és 
a szekrények zugaiban lapuló pénzeket, 
pedig az lett volna a fontos, hogy az ot- 
hon, renyhén, kamatozatlanul heverő pén
zeket vonjuk be a forgalomba, frissítsük 
fel vele az ország közgazdaságának vér
keringését, mint azt már a hadikölcsön 
jegyzésének idején is hangoztattuk. Ha ez 
akkor nem történt meg, a remediuma még 
megvan, helyezze el ki-ki fölösleges pén
zét a takarékpénztárakban.

— Megyebizottsági tagválasztás. Az alső-
szelezsényi választókerületben elhalálozás 
következtében megüresedett megyebicott-

I
sági tagságra az időközi választáson Har
kányi Gyulát válasTtották meg. Nagyheres- 
tyénben f bő 22-én lesz a választás.
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— Templomi hangverseny Léván. A kegyes- 
rendiek templomában § hó 21-én hétfőn d. 
u. 6 órakor a helybeli Vöröskereszt és 
harcoló katonáink javára orgonahangver- 
seny lesz. Műsor: 2 Praeludium, orgo
nán játsza Cziczka Angéla. Beranok : O De- 
us salva me . . . énekli Deák Tivadar, 
zenével kiséri dr. Lakner Zoltán, Grimm 
György, Moravek László, Janson Jenő, 
Jaross Ferenc. 3. Ave verum . . . éneklik 
Cziczka Angéla, Szilassy Dezsőné, Deák 
Tivadar, Moravek László. 4 Beszél: Ras- 
sovszky Kálmán k. r. tanár. 5. Ave Mária. 
Éneklik Taby Lajosné, S/ilassy Dezsőné, 
Cziczka AngeU. 6 Martini: Stabat m ater... 
énekli a főgimn. énekkara. 7. Zangl: Lau- 
date Dominum . .. orgonasolo és vonós 
quartett kísérettel Orgonán játsza Cziczka 
Angéla, éneklik Taby Lajosné, Szilassy 
Dezsőné, Deák Tivadar, Janson Jenő; qu
artett: Grimm György, Moravek László, 
dr. Lakner Zoltán, Janson Jenő. Belépő-dij 
1 K Tekintettel a jótékonycélra felülfize- 
tések köszönettel fogadtatnak.

— Makkabi ünnepély. A jeruzsálemi tem
plom felszentelésének évfordulója alkalmából 
e hó 13-án a lévai izr. templomban ünne
pélyes istentisztelet volt, amelyen résztvett 
a hitközségi tagokon és szá nos más hit
felekezetin kívül a helyben állomásozó cs. 
és kir. 77. gyalogezred legénysége a tisz
tikar vezetése mellett, élükön a parancsnok 
őrnaggyal. A délesti ájtatosság elvégzése 
után Roscnbaum Adolf főkántor meggyujtotta 
a történelmi nevezetességű HChanukka“ 
gyertyákat, majd Liebermann Jakab főrabbi 
magasan szárnyaló remek beszédben ma
gyarázta meg az ünnep jelentőségét s

az imént meggyujtott gyertyák értelmét. 
Élénk színekkel ecsetelte a híres Makka- 
benusoknak, a világ legnagyobb hadvezé
reinek hősi küzdelmét a pogány görögök 
és síirusok ellen, kik a zsidó népet nem
csak nemzeti mivoltukból, de hitüktől, vál
tásuktól és meg akarták fosztani. Harc volt 
ez a szabadságért és hitért egyaránt. Nem 
gátolta az akkori zsidókat csekély számuk 
a hatalmas ellenségekkel szemben, mert 
küzdelem volt ez a lét és nem létért, küz
delem. amelyben a hős vezérek vezetése 
alatt a nép lelkesedett, áldozott vért és éle
tet, győzött, mert győzni akart és tudott. 
Élénk párhuzamot vont az akkori dicső 
küzdelmek s a jelenlegi nem kevésbé igaz
ságos és gyözelemteljes harcaink között, 
hol az igazság áll az álnoksággal s a kul
túra, a szent hit és vallás a müveletlenség- 
gel és nyers erővel szemben. A közönséget, 
de főleg a katonákat, kiknek jórésze hazá
ját akarja visszaszerezni, övéii akarja meg
találni és ölelő karjai közé szorítani, mélyen 
meghatotta a leikas szép szónoklat. Majd 
a zsidó katonák harci Makkabi himnusa 
hangzott fel. Az esti ima elvégzése után az 
Erzsébet Fillér Egyesület kebalében Hecht 
Bernátné úrnő Tildről, kitűnő uzsonnával 
látta el a Központi Szálló temeiben a 
templomban jelen volt katonákat. Helyszű
ke miatt több csoportban élvezték az Ízle
tes uzsonát lengyel hadfiaink. Utolsó cso
port volt az egyéves önkéntesek csoportja, 
kik késő éjjelig együtt maradtak, több szép 
felköszöntőben éltetvén a főrabbit, valamint 
Liebermann Jakabnét, mint az ünnepélyt 
rendező egyesület elnökét, a vendéglátó 
Hecht családot s az egyesület lánytagjait, 
kik ezt azzal honorálták, hogy a lengyel 
és magyar himnuszt elénekelték, viszonzá
sul a lengyel ifjak ősrégi szomorú melódi- 
ájú lengyel és zsidó darabokat énekeltek a 
dicső lengyel és zsidó szabadságharcokból.

LÉV/ll HÍRLÁP
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— Föhercegsk üdvözlése. Barsvármegye

törvényhatósága e hó 17-én tartott rendes 
téli közgyűléséről hódoló táviratban üdvö
zölte Frigyes főherceget tábornagygyá és 
József főherceget legfelsőbb kitüntetése és 
hadseregparancsnokká történt kineveztetése 
alkalmából.

— Művészi kiállítás Léván. Szalag Pál, 
fcstőmüvésznövendék, rajztanár-jelölt eddi
gi nagyszámú festményeiből és különféle 
rajzaiból december 23-3l-igaz áll. tanító
képző rajztermében jótékonycélú gyűjte
ni e n y e s kiállítást rendez. A kiállítás meg
tekinthető mindennap 10-12-ig és d. u.

I 2-4-ig. BJépődij személyenkint 20 fillér. A 
' tiszta jövedelem a hadbavonultak özvegyeié 
j és árváié lesz. A kiállítást nemcsak azért 
í ajánljuk társadalmunk komoly figyelmébe,
| mert a festő városunk szülötte — s egykor 
j talán büszkesége lesz — hanem azért is, 

mert e kiállításon egy határozott és töbé 
oldalú tehetség nagyszerű szárnyrakelését 
és lendületes fejlődését szemlélhetjük és 

! sok esztétikai élvezetben részesülünk.
— Sebesült katona halája. Egy lévai vö

röskeresztes hölgy, aki a tüdőbeteg gon
dozó intézetben berendezett kórházban tel
jesít szolgálatot a napokban a következő 
megható köszönő sorokat kapta egy itt 
ápolt sebesültnek a családjától a nógrád- 
megyei Verőcéről: Igen tisztelt Nagyságos 
asszony! Tes’vér bátyám Marx Antal se
besült katona haza érkezvén, nagyon sok 
szép dolgot mesélt arról a helyről, hol 

\ ápolták és különösen Nagyságod jóságát 
dicsérte. Mi könnyezve hallgattuk dicsekvé
sét és ezért a nemes cselekedetükért hálás 
köszönetét mondunk. A magyarok Istene 
ezerszeresen térítse vissza jóságukat s 
áldja meg önöket mind a két kezével. Ki
váló tisztelettel: Marx család.

— Elfogott hadifogoly-szökevények. Zsarnó- 
cán a csendőrség portyázás közben elfogott 
két orosz katonát, akik a dunaszerdahelyi 
hadifogolytáborból szöktek meg. Az eszter
gomi fogolytáborba kisérték őket szerdán.

— Az árpa megállapított árát megfeleb- 
beztók. A lévai gabonakereskedők többen 
felebbezést adtak be ax árpának Léva vá
ros területére megállapított legmagasabb 
ára ellen. Az indokolásban azt mondják, 
hogy mivel l éván az árpa maximális ára 
22.50 K, Aranyosmaróion meg 25 K, Eszter
gomban pedig még ennél is magasabb, 
igy az árpakereskedelmi forgalom Léváról % 
ezekre a helyekre terelődik. Ezért magasabb i 
árszabást kérnek Léván az árpára.

— Címadományozás. A kiiály tokaji Nagy 
Lajos körmöcbányai főreáliskolai rendes 
tanárnak nyugalomba vonulása alkalmából, 
érdemes szolgálatainak elismeréséül, a 
középiskolai igazgatói címet adományozta.

— A jegyzői nyugdijválasztmány uj tagjai. 
Vármegyénk jegyzői nyugdijválasztmányá- 
nak az alispán elnökletével a napokban 
megtartott ülésén bontották fel az uj tagok 
választására vonatkoxó szavazólapokat. A 
választmány tagjaivá az 1915-19. évekre 
megválasztatták: Ákossy Árpád, Bíró Jó
zsef, Hetényi Vilmos, Lipcsey Albin, 
Ocsovfxky Flóris, Pál Miksa, Stevka Nán
dor, Svarba István, Szedlacsek János, Zá- 

J vodszky Ödön, póttagokká Bandzsala János, 
Bossányi János, Budinszky Lajos, Gaál 
Dániel, Görög Ferenci, Thuránszky Qéaa.

— A háborús Lévából. Városunk még 
mindég nem veszítette el mozgalmasságát, 
pedig de félve gondoltunk arra, hogy de
rék tizennégyes honvédeink harcbavonulá- 
sa után milyen elhagyatott, busképü lesz 
ez a máskor jókedvű város. Hát ez bizony 
nem következett be. Elmentek a honvédek, 
jöttek helyükbe közösök. De még menyien! 
S most katonák dominálják az egész vá
rost, katonák itt, katonák ott, katonák min
denütt. Sok ebben a vigasztaló, higyjék 
meg. Bő nadragos galíciaiak, lengyelek, 
csehek, sziléziaiak, rutliének, hosszú sza
kállas tipikus zsidó alakok, van itt min
denféle náció, idegen szóval van tele a 
város. Kaszárnya lett egyik-másik privát
ház, gabonaraktár, társavskör, meg a ka
szinó is. Újabban körülbelül hetszáz nép
felkelő érkezett ide kiképzés végett. Ezek 
azért vonultak be előbb, mert otthonukat 
feldúlta az ellenség, hát az embereket nem 
engedik széjjel szdrdni. És folynak a ka
tonai gyakorlatok szünet nélkül. Néha úgy 
kattog a géppuska a Kálvária hegyen, hogy 
lent a városban megijednek tőle a lovak. 
Este aztán megkezdődik a katonák társa
dalmi élete. Jobra, balra ahova csak fordul 
az ember az utcán mirdenütt katonába üti 
beli magát. Az intelligensebbek előveszik 
az összes magyar nyelvtudásukat és ismer
kedni próbálnak a lányokkal. Meg kell 
hagyni, hogy igazán, bátor katonák — 
mindjárt a szerelmi vallomásnál kezdik : 
S/ep kisaszony, szeretem . . . .  hangzik 
gyakran a korzón, ha végig megy egy lány 
a katonák sorfala között Ezek már ifül sem 
veszik, megszokták, megmosolyogják s az
zal vége, mennek tovább Ki tehet róla, 
hogy a jó fiuk éppen ezeknél a szavaknál 
kezdték az ismeretséget a magyar nyelvvel 
s következéskép a magyar lányokkal is itt 
kezdik. Biztosan azt tartják, hogy csak ha
mar a lényegre, mert kevés az idő, hábo
rúba kel! menni . . .  A tisztek már sokkal 
előbbre vannak a magyar nyelvtudásban, 
— de még mennyivel! ók már káromkodni 
is tudnak. Persze csak nagyon diszkrét 
modorban történik ez ^  főként kávéházban 
mutatás alkalmával szoktak vele élni, pl. 
igy : Pincér szivart! kiáltja egy alacsony, 
tömzsi kapitány. Persze a pincérnek nem 
azért van két darab füle, hogy mindent 
meghalljon vele, azért az osztrák tiszt ur 
már erélyesebb hangot kénytelen igénybe 
venni: Pincér, szivart, azt a kutya terem- 
tete . . .! S ha erre szerencsésen meg
kapja a kívánt szivart, akkor boldog, hogy 
már káromkodni is tud, mert lám, máskép 
talán nem is szivarozhatna most. A magyar 
nóták igen tetszenek nekik, azért ilyenfor
mán szokták megrendelni azokat: Cigány, 
szép nótát! Lajos megfogyatkozott bandá
val rázendít egy pattogós nótára s a bor
ral vagy pezsgővel telt asztalok alatt rit
mikusan illeg-billeg a katonatisztfeleségek 
lába, talán maguk sem tudják, hogy mozog...

— Tanitóválasztás. A garammikolai refor
mátus egyház a nyugdíjazás következtében 
megüresedett tanítói állásra Dóka Sándor 
alséfegyverneki tanítót választotta meg.

— Betörések. Az elmúlt napokban Léván 
több kisebb betörés történt. Márton Ernő 
hentesnél húsárukat vittek el. Sztolár Mi
hály hidegpinoei vendéglős pincéjében pe
dig nagyobb mennyiségű italt fogyasztot
tak el. Pollak Kálmán vaskereskedönél 
betörési kísérlet történt, de az erős vasajtó 
ellenállt. A vizsgálat folyik. Ez alkalommal 
nem időszerűtlen n kérdés feltevése, hogy 
hol akadt meg a polgári őrség ügye?



— A tanítói állások betöltése. A vallás
éi közoktatásügyi miniszter az állami elemi 
népiskoláknál a tanév eleje óta megüre
sedett tanítói állásokra ez idő szerint az 
eddigi szokástól eltérően nem hirdet pályá
zatot s ezeket az állásokat — arra való 
tekintettel, hogy igen sok tanító, aki a 
megüresedett állásokra jutni óhajtana, most 
katonai szolgálatot teljesít s esetleg el van 
zárva annak lehetőségétől, hogy a pályázat
ban reszt vegyen, — véglegesen csak a 
nyári pályázat során szándékozik betölteni.

— Akik nem tudtak a sorozások felöl. Az
alsópéli csendőrség Fajkürt és Fakóveze- 
kény községek határában tanyázó teknő
vájó cigányok közül hat népfelkelői sorban 
levő embert nyakon csípett. Ezek a naiv, 
boldog emberek tudtak ugyan valamit ar
ról, hogy háború van, de hogy a 24-36 év 
közötti férfiakat újból a katonamérték alá 
állítják arról, amint mondották, semmit sem 
tudtak. A verebélyi szolgabirósághoz kisér
ték őket a csendőrök s majd utólagosan 
sor alá veszik őket is.

— Disznótorból küldjünk kóstolót a sebe
sülteknek. Közreadás végeit az alábbi felhí
vás érkezett hozzánk: A sajtó munkásai 
által létesített és fenntartott „Sajtó Otthon 
Hadikórházban“ kezelt sebesültek is vágya
kozva gondolnak pesti betegkosztjuk mel
lől a hazai disznótorokra. A lelkes vidéki 
családok, nemeslelkü honleányok hozzátok 
fordulunk kérésünkkel. Ezentúl ne a szom
szédba küldjétek a kóstolót kolbászból, 
hurkából, szalonnából, tepertőből és más
féléből. han^m a Sajtó Otthon hadikórház
nak, (Budapest, VII Dohány-utca 76. szám). 
Ha kamaránk megtelik a ti jóságtokból, 
úgy a mi sebesülteinken kivül ellátjuk a 
többi kórházak sebesültjeit is. Köszönettel 
elfogadunk öt kilós tojásszállitmányokat is 
és vadat bármilyen naey számban és súly
ban. Az Isten áldja meg a ti jó sziveteket i 
s vezérelje diadalra a ti jóvoltotokból meg- ' 
erősödött vitéz katonáinkat. Hazafias tisz- \ 
telette!: A Sajtó Ottor kadikórháza igaz- j 
gatósága. j

— A salétrom kötelező bejelentése. A i
hadiállapot különös nagy igényeket támaszt 
a lőszerek gyártásához szükséges salétrom 
minden fajának beszerzése iránt. Léva vá
ros polgármestere felhívja a város lakos
ságát, hogy salétrom készletét f. hó 20-ig 
a városi iktatóban büntetés terhe alatt jelent
se be. Mindenki kötelezve van arra most, 
hogy mindennemű salétromnak nála levő 
készletét az első fokú közigazgatási ható
ságnak bejelentse.

— Szabadlábra helyezett agitátor. Zámboy
Dániel bakabányai kékfestőt, pánszláv agi
tátort az ipolysági kir. törvényszék hűtlen
ség büntette miatt egy évi fogházra Ítélte. 
Zámboy az Ítéletet megfelebbezte, melynek 
elintézéséig a törvényszék az elitéltet tíz
ezer korona óvadék lefizetése ellenében 
ideiglenesen szabadlábra helyezte. Zámboy 
természetesen szigorú rendőri felügyelet 
alatt áll.

— Használt mellényeket a katonáknak. A 
mellény vitézeinknek igen jó szolgálatot 
tenne a hideg ellen. Minden Házban 
akad egypár használt mellény, melyekre 
senkinek sincs szüksége, küldje ezeket a 
köaönség Biumenfeld Ármia szállítóhoz 
(Honvéd-utca.), akinél már több darab 
van Összegyűltre n Hadsegitö Hivatal szá
mára.

51 szám. ____________
— Mezőgazdasági helyzet Baramegyében.

(A Barsmegyei Gazdasági Egyesülettől.) 
Soha eddi^ nem tapasztalt mértékben lep
ték el az egerek a határt. Alig hogy befe
jeződtek az őszi vetési munkák, altalános 
panasz hallatszott az óriási egérkárok mi
att. Október vegén, november elején a 
gazda szomorú arccal szemlélhete őszi ve
tésének és takarmányosainak pusztulását: 
A száraz őszi időjárás igen kedvezett az 
egerek szaporodásának, sikeres védekezést 
indítani ellenük nem is lehetett, a decembe
ri esőzések azonban az egtrek jelentékeny 
részét elpusztították s most midőn pár he
tes meleg idő következett be, örömmel lát
juk, hogy a vetések zöldülni kezdenek. 
Ebből arra lehet következtetni, hogy »c 
egerek csak a búza hajtását rágták el, a 
gyökerét sértetlenül hagyták. Ez azonban 
csak a késön vetett buzira áll, mert a ko
rán vetett búza gyökerét is elpusztították. 
A korán vetett búza az összvttésnek 
mintegy 33—40 százalékát teszi. Előrelát
ható, hogy a megmaradt egerek tavasszal 
gyors szaporodásnak fognak indulni, igy 
márciusban általános irtást kell indítani el
lenük. Tavaszra őszi vetéseinkben sokat 
kell majd pótolni, ei már érezhető is a ta
vaszi vetőmag keresletében. Azért a vm. 
mezőgazdasági bizottsága a gazd. egyesület
tel elhatározta, hogy felterjesztést intéz, a 
földm. miniszterhez aziránt, hogy a tavaszi 
búzát az őrlési forgalomból vonja ki. Ta
vaszi alá szánt földjeink jelentékeny része 
főleg a felső járásokban szárítatlanul ma
radt, részint az ember, részint pedig igás- 
erő hiánya miatt De valószinü'eg elmarad 
a téli trágyázás is, ami műtrágyák alkal
mazását teszi szükségessé. Ebből Léván 
nagyobb mennyiség áll rendelkezésre. A 
hiányzó ipari benzin érdekében az egyesü
let lépéseket tett a minisztériumban, remél
hetőleg a gazdasági üzemekhez szükséges 
benzin rövidesen rendelkezésre fog állni.

— A Lévai Apolló Mozydszmház vasárnap 
délutáni és estéli műsorán egy pompás 
kacagtató vígjátékot látunk kitűzve. Ez lesz 
a sláger, cime, A buksi, 5 felvonásban, 
neves művész szereplőkkel. Minden figyel
met megérdemel az a természeti felvétel is, 
mely a cseresznye virágos országból, ja 
pánból mutat be képeket. Ez most idősze
rű is, hadd lássuk egyik ellenségünk or
szágát. A mellőzött udvarló cime alatt egy 
nagyszerű humoreszk kerül még sorra.

— Katonáink karácsonya. Amint értesülünk, 
a lévai kórházakban ápolt sebesült harco
sok számára a helybeli Vöröskereszt rendez 
karácaonyestét, az itt állomásozó galiciai 
katonaság karácsonyára pedig gyűjtés folyik 
a közönség körében. Több jószivü hölgy 
megígérte, hogy kalácsokat fog sütni ezal 
kalomra. Rokonszenves ez a mozgalom, 
mely megédesíteni akarja a családi körök
től megfosztott harcosok szent estéjét. Az 
aranyosmaróton ápolt sebesültek kará
csonyáról a vöröskereszt ottani választmá
nyi készül gondoskodni.

—  A községek eltiltása bemeneteli dijak 
szedésétől. A lévai iparosok több komerét 
esetből kifolyólag panaszt emeltek egyes 
bars- és hontmegyei vásártsrtó községek el
len, mert azok jogosulatlanul, úgynevezett 
bemeneteli dijakat szednek azon fogatok 
után, melyekkel a vásárra mennek. Az ipar- 
kamart felterjesztésére az üggyel a keres
kedelmi miniszter is foglalkozott • •  na
pokban leiratot intézett Bars- és Hontme- 
gyék alispánjaihoz s kimondotta, hogy a 
községeknek bemenetel! dijakat agyáltalábn 
nem szabad azedniők, vásári helypénzt pa-
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dig nem a községek bejáratánál vagy a 
vásártérhez vezető utakon, hanem csakis a 
hatóságilag kijelölt vásártérül szolgáló terü
leten szedhetnek. A miniszter szigorú ellen
őrzést kíván ez ügyben.

A közönség köréből.
A jelenlegi lévai tisztikar által rendezett 

jőtékonycciu hangverseny alábbi szives 
feiülfizetőinek hálás köszönetét nyilvánítja 
a rendezőség. Tauber Zsigmond Nkálna 5 
K, Bódogh Lajos 10 K, Szilárd Vilmoi 10 
K, Svvoboda főhadnagy 5 K, Haniszkó Já
nos hadnagy 20 K, Vojnarovatky Gyula 10 
K, özv. M:ssák Zsigmondiié 10 K, Rappe- 

I port Manó 10 K. Hollós Zoltán 5 K. Kap- 
I pel Pál 10 K, Weisz Zsimond 10 K, D. 
j 20 K, Kovács Sándor 10 K, Lakner Aladár 
! 40 K, Heiccr Adolf 14 K, Heim Jakab 50 

K, Schwitzei Gyula 5 K, Weisz Salamon 5 
K, Singer Izidor 5 K, N. N. 5 K, Engel 
Gyuláne 5 K, Lakner Zoltán 10 K, Adler 
Emil ö K, Kocab Frigye 10 K, Kottek 
Ferenc 4 K, Pollak Emil 5 K, Weinberger 
Zsigmond 10 K, Grapka Józsefné 10 K. 
Berger Ernő 10 K, özv. dr. Weinberger 
Adolfné 6 K, Schulcz Ignácz 4 K, dr Lau- 
fer Arthur 10 K, Fenyvesi Károly 5 K, 
Weisz G\ula 5 K, Kern Oszkár 10 K, 
Pilek főhadn 5 K, Kuncser hadn. 5 K, 
Szentmiklóssy főhadn 10 K, X Y 20 K, 
Ordódy Endre 20 K, Eicher százados 10 
K, Pető Albert Aranyosmarót 10 K, dr. 
Priszner Gyula 10 K, Fekete József 10 K, 
Klain Ödön 5 K, Túri Nagy János 10 K, 
Jozsefcsek Gé/a 10 K. Laufer Béla 10 K, 
Báthy Gyula 5 K, Frey Pál 5 K, Hambur
ger Gyula 5 K. Tóth Sándor 10 K, Dom- 
bay István 20 K, X. 10 K G.adic főhadn. 
10 K. Kriek Jenő 10 K, Köveskuti Jenő 20 
K. Vimietal főhadn. 26 K, Aledveczky 5 K, 
dr. Weisz Lipót 5 K Szauer Zoltán 5 K, 
dr. Balog Sándor 10 K, Levatich Gusztáv 
5 K, Krajtsik Jenő 5 K, Schubert Pál 5 K, 
Engel Gyula 14 K, Birtha József 5 K, Pető 
Aloertné Armarót 10 K, gróf Coudenhove 
Zseliz 20 K. Benkovics Géza Pa.-Sztkereszt 
10 K. Ezenfelül Léva városa a villamos 
világítást, Fertikó József a Vigadó nagyter
mét díjtalanul engedte át, Schulcz Ignácz 
könyvnyomdája szintén díjtalanul szállította 
a meghívókat, műsorokat és a többi szük
séges nyomtatványokat. Elnézést kérünk 
azoktól, akiknek ne\e esetleg kimaradt 
volna tévedésből.

— A József kir herczeg Szanatórium 
egyesületből. A tüdőbeteg gondozó Intézet
be újabban még a következő szeretet ado
mányok érkeztek: Deutch Margit 1 pár 
meleg keztyü, 1 pár érmelegitő, 1 hósapka, 
1 pár térdvédő. Svarba Dánielné készpénz. 
A „Tizfillér* alaptól 1 pár meleg keztyü, 1 
lábszárvédő 2 K. 60 fill. készpénz.

Dr. Frommer Ignácz.

Anyakönyvi bejegyzések.
Születések: Bosjak József Bátovszki Julian
na: Ilona. Bella János Frimberger Mária: 
Mária, Oravecz András Czudor Julianna: 
László. Szitka István Gáspár Mária: Anna. 
Fodor Adolf Weisz Ilona: Pál Mihály. Bar- 
tai János Lender Franciska; halva született 
leány. Házasság: Schveiger Miksa Herciog 
Fáni izr. Halálozás: Adamecz József 27 é. 
Tüdögyuladás. özv. Rubi Mihályné Bozóky 
Julianna 78 é. Aggkorivégkimerüléa. Stad- 
Irr Fáni 16 hó Tüdőgyulladás. Jakubik An- 
drásná Lovicsek Rőzi 37 é. Szerviszlvbaj. 
Özv. Balázs Jakab 74 é. Aggkori végfcimcrft- 
lés. Bartal leány halva született.
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