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Uj-esztendő napja.
Mindég vártunk tőle valamit; re
méltük, hogy viszi a rosszat, hozza
a jót. Valóságos érzéki csalódással
éreztük, hogy ennek a napnak az
első perce előtt befejeződött a
múltból egy rész, egy percre majd
nem valósággal megái lőttünk, hogy
aztán szinte valóságos léptekkel
lépjünk át a pillanat akadályán
keresztül az uj esztendőbe.
De most ez be érzéki csalódás
nem olyan élénk, mert most ennek
a napnak a jele belemosódik az
események kavargásába. Csak a
naptár szerint fordulópont, egyéb
ként nem hozott magával semmi
változást. Előtte háború, utánna
is háború.
Most minden nap annyira többet
jelent a múlt évek napjainál s eb
ben a többet-jelentésben
egyik
annyira hasonlít a másikhoz, hogy
közülük egynél, csupán azért, mert
uj évszámot hoz a régi helyébe —
nem érdemes hosszabb ideig meg
állni.
Ha győzelmet hozott volna, akkor
megtehetnénk a háború forduló
pontjának. Ha békét hozott volna,
akkor elnevezhetnénk az uj korszak
hajnalának. De nem hozott semmit.
Miért akarsz hát megállítani ben
nünket, te közönyös ujesztendő
napja ?
Különben sem mérjük most az
időt egy rövidke nap futásával, ha
nem győzelemtől győzelemig, győ
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zelemtől vereségig, vereségtől győ
zelemig. Sőt még ezeken a mérté
keken is felülemelkedve, korszako
kat számítunk. Egy korszaktól má
sikig egy nap, másik korszaktól
harmadikig megint egy nap. Egy
nemzet-nap. Mit is bíbelődnénk
arasznyi huszonnégy órákkal, mi
kor most a nemzet életének nap
jairól, a korszakokról van szó.
Ezeknek a rövidsége vagy hosszú
ság?. pedig nem a nap futásától,
hanem attól függ,hogy milyen fény
nyel világit a nemzeti öserő tíizforrása.
Nos, ez a mi mostani nemzet
napunk elég hosszú. Nem azért,
minthogyha annak a nemzeti ős
erőnek a fénye nagyon meleggé
tenné, hanem ellenkezőleg, azért,
mert nehéz már nekünk kivárni a
sötét felhőkkel borított mennybolt
kitisztulását.
Nevezik ezt a viharos nemzet
napot az átmenet korának is. Át
menet a régi dicsőségből a jövendő
nagyságba. Csakhogy szomorú át
menet. Sötét völgyeken vezet ke
resztül s csak most a vége felé
kanyarodik vérvirágokkal behintett
napfényes tájakra.
Ott kezdődött ez a nap, valahol
az elmúlt évtizedek távolában, ahol
a nagy idők emléke homályosodni kezdett. Ahol az óriás apák
helyét törpe fiák kezdték elfoglalni,
ahol az elő örés törtetéssé változott,
ahol a lelkesedés gyűlölködéssé és
kölcsönös vádaskodása alacsonyult.

arácsonyla díszek és c iM ik

K.

Fél é v r e ................................. M l
MeeyeS é v r e .......................... 1.11
E « m p é M iiy 10 fillérért kepketé

| SCHULCZ

P A P tR Ű Z L E TÉ B E R

Hej, de tok keserű igazságot
vághatna az emberek fejéhez ennek
a nemzetnapnak vizsgálója! Be
szélhetne például arról, hogy mit
csinált ez a kor a Hazaszeretettel.
Hogy tette azt elcsépeltté, hogy dug
ta az iskolába, hogy szorította ki
az életből.
Hogy takarták be az emberek a
legkisebbektől a legnagyobbakig
jogtalanul használt jelszavakkal kap
zsi üzleteiket és piszkos érdekeiket.
Hogy járt mindenki a bölcsőtől a
sirig kifestett világban, hogy be
volt festve mindenki — nem is
olyan vastagon — egy kis tisztes
séggel, egy kis önérzettel, egy kis
hazafisággal. És ha valami emberfe
letti kéz ezt a festett réteget leka
parta volna, hogy torzult volna ki
alula az utálatos valóság!
Érdekes, hogy senki ezt meg
nem érezte, annyira bizonytalan
volt már a kifestett világnak és az
igazságnak lépten-nyomon elmo
sódó határa.
Azazhogy mégis! . . . De az itt
ott fel-fel csillanó felháborodásnak
erejét vette a minden iránt közö
nyös közszellem.
Aki az árral nem halad, azt félre
lökik az útból . . . Legelőször
megérezték ezt a kétes értékű igaz
ságot azok, akiknek ae árral hala
dás a kenyeret adja. Először talán
huzódoztak, aztán engedték magu
kat sodortatni, végre pedig ők ma
guk lettek a vezetők. A hírlapok,
a könyvek, a színház és n többiek.

aíddi prágai sonkák, élő dunai
és balatoni halak.

Déligyümölcs, tea, likőr, rum, pezsgő, óriási választékban kapható KERTÉSZ LAJOSNÁL.
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A háberu tanulságai.
radtak. Az ö lelkűket — bármily
nagy hullámokat fodroz is benn
Közel öt hónapja tart már a világhábo
nem tudja úgy magával ragadni a rú, melyet egyesek már régen bejósoltak
ugyan, de amelynek arányairól senkinem
vihar.
sem lehetett fogalma. Ma holnap féleszlenDe akik elmentek! Akik majd deje lesz, hogy n nemzetközi forgalom
visszajönnek ! Ott a harcmezőn, minden vonatkozásaiban megszűnt s mint
*
ahol a tömeglélek mozgását nagy hogy majd egész E rópa háborúban á:|
S nem tudom, hogy végeztük leiki élmények gyúrják és irá minden gazdasági fejlődésnek szárnya sze-’
volna ezt a csúf, ködös napot, ha nyítják, nem egy uj gondolat szü- j getett.
Most már nem hazafiatlanság bevallani,
közben ránk nem készül sza letik, amelyik majd itthon kia
kadni a mennybolt. De ime, a vi lakulva, derült alkonyhoz juttatja hogy menyire féltettük gazdasági életünket
lágomlás tisztító vihara szelídült ezt a gyászosnak indult nemzetnapot. ettől a háborútól. Csak emlékezzünk vissza
a háború első napjainak bonyodalmaira és
felettünk s most egymás után szakadoznak a felhők* Kitetszik, a J Vagy taián nem is lesz alkonya arra a kétségbeejtő tájékozatlanságra, mely
nemzeti őseró tüznapja s bevilágít * ennek a napnak, hanem észrevét még az úgynevezett opdpistákat is kétségsok homályos zugot. De sok éjlakó j lenül beleolvad a jövendő nagyság beejtette.
menekül majd néki barátságosabb
; Mindezt ma fölényes nyugalom és siker
tájakra. De sok csúnya vakondot korába.
ben való biztos hit váltja fel. De mig a
De a régiek, az uj levegőt nem * háború elején felszínre kerülífélelem alap
kifordít majd a lyukából az a ha
talmas ásó, az újra éledt küzszel- tűrök, a régi bűnökben megcson- pal !nem bírt, a mostani bizalomnak meg
lem. Lehet, hogy, vannak, akik tosodottak, akik saját koruk gyer vannak a maga megingathatatlan oszlopai.
mosolyognak az ilyen jövendölésen, mekei lévén, megváltozni már nem
Vissza kell téirnünk a hadikölcsön jegy
de majd eljön az idő, amikor elsá tudnak : észrevétlenül elmúlnak.
zés nagyszerű sikeréhez. Ez a siker fényes
padnak. Lehet, hogy vannak, akik
fogja fzölgáltatni még jóval a
De aztán jönni fog a nagy ziva- ! bizonyságát
most reménytelenek és mindent el
háború befejezése után'is, annak a nagy
veszettnek 'tartanak, de majd eljön tarban fölfrissült uj nemzedék, és ; gazdasági erőnek, a t ke intelligenciájának,
az idő, amikor megillctődött cso épit magának a régiek poaából s melyet edtfigélé fel sem tételeztünk magunk
dálkozással nyitják ki a szemeiket. majd a mi poraink-fölött isegyegész- ról' Az a tudat, hogy bírjuk őket, lesz ki
Már eddi" is tisztább a légkör, már séges testű, egészséges; lelkű Nágy- indulási pontja annak a fejlődési folyamat
most kezd lehullani a festék az
nak, melynek' bekövétkettérá háborít 'beemberekről, a jelszavakról és,az magyarországot. És ha . tat|u .^niVek . fedezésével,ipggfrf várhatjuk:1" És valóban
993.ttyékráh -Úgy tesz, iiűirt-* mikor. ‘a. jövőnek vagy ^eiőrc.küiííöU<
nem frázis,* há azt állítjuk,'' hogy közgázd?-'
egy . nagy, aranyiszappal telt tálat akkor köszöntelek .túgedot, te ked sági'fejlettségünk meSsfci túl vo!n‘a mai ál
jól megforgatnak: a fenekére iil az ves ujesztendo. napja.!
* lapotán, tisf gazdasági erőinknek kellő idő
iszap és kiválik belőle az arany.
ben teljes tudatában leltük volna. 1
Heriny János.
D ‘ az igazi változás nem azok
A háború megtanított bennünket £rra
hogy mennyire hátrányos egy nemzetie
kö/ÖYf indul meg, akik itthon ma

Méltó vezeték! Romlott kornak hü
tü k re i!
Ha erre a múltra akarsz emlé
keztetni engem, homályos arcú ujeaztendő napja, akkor elfordulok
tetőled

azon .nagyon keveseknek, kiknek mindén ük iánál, részint, hogy presztízsét a fehér
megvan. Egy.^kís %Ilidig vacsora, egy jó asztalnál is élvezhesse, részint, mert, hogy
csibukk, egy szép Jókai regény ~ s kész cgyébb oka is volt erre.
. Irta: ifj. Medvsczty Károly
e boldogság. Ami ezen felül még létezik
Meg is jelentek a tanárok, majdnem tel
. öíven év felé látszott már közeledni. e foldken-kségén. az mind fölösleges caf-t jes számban, tekintette!, hogy* a direktor
urnák jó borai* voltak, meg ross.z néven
Öiyan kór ez, mikor- az. emberek abba a rang, nyűg és semmi más.
‘ Egy-e^y h év n ^i vacsora, egy egy társas vétetett még a legbogarasabb prqfesszpifól
stádiumba jutnak, hogy. megint fiatalodni
szeretnének. Hja, fiatalodni! Nehéz mes összejövetel u^van még’ megjárná, csak ’rkf is,- h‘a "csupa • s /.eszélybő ,. vagy'tudj' Isten
fűződnék hozzá annyi kellemetlenség. ' Már ( miből elmátadt a jourróí. ‘ A'tanárnéknak
terség! Nehezebb sok mindennél! . ,
Fiatalságát áttanulta meg .elábrándozta a : a megérkezésnél is sok baj van Első nem : niár több volt szabad. Az asszonyoknak
városi nagy sétakertben. Férfikorában dol | akar lenni, mert még szerénytelennek tar- ; könnyebben megbocsátott a direktor ur is.
gozott, izzadott, öntötte a uebulókba a tu I tanák, utolsó sem, mert még különcüek 1 Disznóölés, nagy és kis mosás, nagy és
dományt — tanár lévén egy kis vidéki bélyegeznék. Azt a horáciusz!’ (mi. kép lu- ; kis* takarítás, riagy és kis gyoríorrontás
városban — meg kóborolt széles e nagy ’ theránus) középutat meg oly nehéz eltalálni. í meg sok egyébb, elegendő és al pos ok a
világban, gyűjtőbe a tapasztalatokat meg J No meg a diskurzus! Erre nézve millió j kimentésre. A leányokkal szemben meg
az elnyűtt kofferokat. Most meg egy szép ! meg millió kétely kínozta szende lelkét. ! csodálatos engedékenynek bizonyult. Egy
napon arra ébredt, hogy bizony már na | Miről is beszél majd, pláne, ha néhány kis főfájás, migrénszerü tünetek vagy legyon is közel bandukol az ötvenhez s t backfis vagy élíesqbb, szatírára hajlamos hangoltság meg sok egyéb oly hatalmas
[ delnő is megjelenik a társaságban. Magá- akadályok, miket csak érinteni kellett a
hajszálai ezüsttel vonódnak be.
l elke azért megmaradt frissnek, szüzi- | ról nem illik beszélni, más dolgáhotLneg * következő jourkor s már meg volt az
esnék. Hisz nem tett «oha olyat világéle * keveset ért az ember
í amnesztia.
*
tében, mi lelke tisztaságát bemocskolta
Ez az a józan életfilizófia, mit nem igen
volna.
respektált az a díszes kompánia, hol év- ) Egyetlen egy gyermekkel áldotta meg az
Gyerek most is, játszi, kedves gyermek. negyedenkint egyszer-kétszer megfordult Isten a direktor urat. Nem érdemelt meg
Fütyül, daool, ha jó kedvű, tréfáz, örül az Szakállosi Pál gimnáziumi-tarát ur Mert I többet vagy nem mert a sors még egyet
életnek — naivan, édesen. Holmiját, min bizony itt magukról is beszéltek az embe reá bízni, — biz ári rtem tudom. Leányát
dedét most is ép oly minuciózus pedan rek s más dolgába is belekontárkodtak. A- Angélának hívták. Kedves, síerény terem
tériával tartja rendben, mint egykor, mikor társaság nem állt egyébből, mint egy igaz tés volt s ártatlan, mint a bárány. Édesen
még a szigorú apa jobb tenyerétől kellett gatóból meg egy tanári kaiból. Az igazgató tudott mosolyogni, ügyesen forgatta nagy
félnie.
— Derekasi Ferenc uram — ugyanis* egy- kék szemeit, csicsergett, sürgött-forgott,
Nem ismer szükséget. Igaz, kevéssel szer-kétszer évnegyedenkint összecsóditette de hiányzott belőle valami : valami sajátos
beéri. Hja, egyike az emberek millióiból tanári karát, saját, kedves vendéglátó há- tűz, valami lebilincselő modor, mi a férfi

Egy agglegény karácsonyestéj én.
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nézve, ha önbizalma kellőképen kifejlesztve
nincsen. A háborúnak köszönhetjük, hogy
tudatira ébredtünk annak, miszerint bátrak
ét gazdagok vagyunk. Mindenesetre nagyon
sokkal bátrabbak és gazdagabbak, mint
aminőnek mi magunkat tartottuk s mint a
minőnek ennélfogva a külföldön tartottak
bennünket.
Elfelejtettük azt az aranymondást, hogy
„Mindenki annyit ér, amennyire önmagát
becsüli." Ezért kell most folyton hangoz
tatnunk javainkat Szükség van erre, hogy
egyrészt önbizalmunkat növeljük, de meg
azért is, hogy azokról barátaink és ellen
ségeink egyaránt tudomást szerezzenek. És
nem fogja kérkedésnek minősíteni magatar
tásunkat egy józan szemlélő sem. Ez a
háború nagy vér és pénzáldozatbe kerül a
nemzetnek. Jogunk van tehát ahhoz, hogy
a háború előnyeiből a bennünket megillető
részt kivegyük.
Magyarország különleges helyzeténél fog
va az okosság parancsolja, hogy igényein
ket kellő Időben bejelentsük. Megteszi ezt
Ausztria is és épen esért szükséges, hogy
idejekorán megtegyük ezt mi Is.
Jogaink hangoztatása és igényeinknek
bejelentése csak látszólag politika, tényleg
azonban nem mát, mint üzleti érdekeink
védelme, Ha most jól politizálunk, akkor
jó Azieteket is fogunk csinálni. A háborút
követő nagy osstozkodasnál ne legyünk
kéregetők, hanem teljes jogú érdekeltek.
Nincsen okunk télni attól, hogy jogaink
sérelmet fognak szenvedni. Ebből a néző
pontból ítélve meg a helyzetet, igazán sze
rencsének mondható, hogy eteknek a ne
héz napokban olyan férfiak állanak a i

aknak elcsavarja a fajét.
S igy a t édes csemeta — bárraiy sokat
ia vártak tőle — messzire elmaradt a husi
mellett s olyan korba ksrilt, mikor a leáayaál aggódni ketdraak, hogy pártában
m arad
„Ez elvégre nem nagy baj" — motyogta
a direktor «r — másutt ia meg esik. Hanem
átért mágia csak Jobb saeretta volna, ha
úgy kedélyes diskurzusok alkalmával sze
rény közbeesőiéiként megjegyezhette vol
na : vejtm est nekem nemrégiben máshogy
mondta el, vejem is kitüntette magát az
északi harctéran, unokámnak kijött as el
ső foga a csodálatoskáp fél kilával nehézebb, mint más csecsamő ilyen korban.
Mindezt még eddig nem mondhatta al,
de azért remélt* a legjobbakat. Társaságba
kell vinni a leáayt, bemutatni itt is ott is,
szerepeltetni minél többsaör s minél elő
nyösebb helysetekben. Majd csak megsegít
az Isten ! Férjhez adtak már nem egy har
mincat leányzót is I
Ha az ember ablakot nyit, mert friss
levegőt akar, akkor as üde léggel legyek,
szúnyogok és más álősdiek csapata ia b t
tódul a szobába • ameanyit nyert as em
ber, annyi kellemetlenséget ia azarzett ma
gának. Ez m csat áll aló akkor lo, ha
megayitjuk házunkat a helybeli fiatalságnak.
Bizony n háziasszony nem sárhatja ki
mindazoa hölgy ismerósait, kik talán elhó-
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ügyeknek élén, akik féltó gonddal őrköd
nek az ország érdeket felett. A nap-nap
után felmerülő gazdasági problémákkal szem
ben az Illetékes miniszterek oly alapos
gondosságról tesznek tanúságot, mely min
den aggodalmat feleslegessé teszen.
Azonban a kormány csak akkor fogja
sikerrel védhetni az ország érdekeit, ha
ebben a gazdasági élet minden faktora tá
mogatni fogja. Igazi hasznunk ebből a há
borúból csak az lesz, ha gazdasági életünk
gyakorlati vezetői pillanatnyi egyéni előnyök
ről lemondva, tudásukat és hatalmukat az
egész ország érdekeinek szolgálatába állítják.
B. M.

Városi közgyűlés.
Léva város képviselőtestAlete szerdái*
délután tartotta évnegyedes rendes köz
gyűlését.
Aa elnöklő polpármester szép szavak
ban emlékeseit meg Bellán Sándor városi
fogalmaaónak az Ivangorod alatt folyt har
cokban történt hősi haláláról. A közgyűlés
elhatározta, hogy mindaddig mig a hivata
los holttányilvánitáa megtörténik, fiaetésát
édesanyja kezéhez kiutaltatja. A polgármester esután bejelentette, hogy a pomonyi 2. az. katonai épitésceti osztály parancaaokaága a hadijog alapján a vároa
tulajdonát tevő vadalmásl földterületen ka
tonai üdülő kórházat épít a háború tarta
mára. A közgyűlés eat tudomásul vetta a
a haszonbér esetleges megállapítására egy
háromtagú bizottságot választott. A földmivelésügyi miniszter az állami gyümölcsfa

difiik a gavallérokat a hésikisasssony áléi
a előidézik aat a ciha káiust, hogy mindán ki jól aulai, caak ép a hétlkiaaaasoay
•ara. Ssegéaykt kénytelen baétni azzal,
hogy vandégainak iiléaaaan acarviroria fal
a Iáét éa malagaaaSlót.
Darakaai diraktor uréknél Javéban éli
a Jour.
Ott van aa Orag Boaokoa kolléga o
ogykadvooa aalvogatja obiigéi portorikéJéi Nem la érdekli mér eem ai egyébb,
caak a portorikó meg a gyakoréatjavités.
Mellette balról 01 Kolompoai Lajoa fiatal
tanér, kissé elayfitt Japuefteban. ROktöniótt
élcalvel kinoita a téraaeégot, de van ré
némi kilétté, hogy elvesei a direktor leényét. Saambe véle egy édea fiueka helyei
reform ruhéban. Félek, hogy mosolygói
arcocskája hétrényéra leax a direktor ur
leányénak. At asztal k&iepéfe telepítették
Ssakéllosl tanér urat, zöldebben aa Öregei,
nem épen layére, mert a kedvesfl terepviasoayok folytan könyea kOzmegfigyelés
térgyévé leh et Egy bakfis ■‘ ■ h in n é , de
az öreg méskép okoskodik. (Hiéba a t em
berek végyal asm agyformék I)
Amial mindenben, úgy a Jourok lefolyésébaa is megvan a stabélysserOség. Stakklloal tanér mér rég megállapította. Hasvoményos és kotelesö üdvözlések, ked
veskedések, érdeklődések. esetleges bemutatkosésok utéa a magyarországi időjárás

3
Iskola részére haszonbérbe vett területre
vonatkozó s már lejárt szeriödéat az 1915
év végéig meghosszabbította. A közgyűlés
Jakab Istvánnal szerződést kötött a fertötlenitási munkák ellátására. A fertőtlenítő
évi 200 korona fisetést és 60 korona ruha
pótlékot kap. A közgyűlés ezután a városi
villamostelep leltárát, forgótőkéjét és ülteti
évének tartamát állapította meg; az 1915.
évi költségelöiránysatát 82 505 K. bevétel
és 76138 K. kiadásban állapította meg. Ez
után letárgyalta a város 1915. évi költség
vetését. A házipénztár költségelőirányzata :
289 810 K. 40 fiüér bevétel, 404404 K. 33
fillér kiadás; eszerint a hiány 114 593 K.
89 fillér, minek fedezésére 87 százalékos
városi pótadó kivetését hatáiozta el a köz
gyűlés. Gligorovics Miklós, Léván lakó
szerb állampolgár kérvényét n város köte
lékébe valé felvételének kilátásba helyezése
iránt, elutasította, mert a nevezett rövid
ideje tartózkodik Magyarországban. Szánté
Adolfot éa Horváth Józsefet felvette a vá
ros kötelékébe. A képviselőtestület hazafias
érzéséről tanúskodik azon egyhangúlag
hozott határosat!, melyszerint az összes
hadbavonult és a most bevonulandó tiszt
viselőinek és alkalmazottjainak a hadbavonulás egész tartamára teljes illetményeiket
kiutaltatja. A köagyülés több kisebb ügy
elintézésével véget ért.

A megyei főügyész helyettese. A vár
megyei főügyész helyettesítésével anaak
akadályoztatása esetén as 1915. évre dr.
Kürthy Kálmán vm. al ügy ész bízatott meg.

szeszélyeiről szoktak beszélni, majd rá tér
nek a mai női divat hóbortjaira, ezután
boncoltatnak a megélhetés nehézségei, n
létfenntartási ösztön problémái s végül
aaidják a városi tisitikart. Majd emelkedik
a nivó • országot bajok, at európai egyen
súly kérdése követkeiik. Kőiben felszol
gálják a teát aa Oaazte zugehörökktl. A
szép szőke tea, a kaviár, a más egyéb
inyenceégtk kicsalják a lelkűkből a részlet
kérdéseket. CselédTizéria • mát egyéb
személyeskedések
követkesnek. Itt már
vesiedelmee talajra léptünk. Itt már aa em
ber saját bőréről van szé.
Hja! A személyes kérdések. Ettől félt aa
öreg legjobban. De mit ia törődnek aa
emberek mát bajával 1
Amint észrevette, hogy a társalgás az
összes megszokott gradusokat végigjárta a
az általánosság szűk ketrecéből az egyén
magaslatáig emelkedett: kellemetlen érzés
futott végig hátán.
Idegesség kezdte bántani, mintha valami
nagy munka előtt állana vagy valami ned
ves portorikót szilt volna végig. Mintha a t
asztalláb is ellene esküdött vón' fel. Eddig
arrébb volt a Jobb ssomszédnöja szép pli
szírozott szoknyájába burkolódzott, mozt
meg egyszerre az ö lábal között alkalmat
lankodik. Hogy miért is van az asztalnak
annyi li b a ! Egyszerre eszébe jutott a jó
csibuk göndörén azállingáló füstjével, mely

_________
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H I K_E K.
§ most féf üan . , .
Ébtnhajiból kis sötét csomó.
Egy hároméves, fonnyadt őszi rózsa.
Kis kartonlapon halavány betűkkel:
„Pünkösd vasárnap, délután öt óra."
Linyarckép, csöndes, szelíden mosolygó
Az ismerős, meleg, fehér boával.
Valaha mind beszédes. édes emlék,
Langyos ta v a s z , csicsergő, szép madárdal.
Levelek sűrűn, végig teleirva,
Évek során jött színes kis halom . . .
S most tál van, sűrű, zuzmarás, köd-ülte
S az egész világ könny és fájdalom.
Dávid László-

SKapácsonyest a iWctcpen.
Havas hegyhát alja. Élő fenyő rajta.
Sok ajándék a fán, hő szeretet adta.
Forradt-sebes arcú, fáradt lelkű vitéz
Elmerült szemmel a messze távolba néz
A lelkűk odalát egy kis, fehér házba,
Hol egy szelíd asszony ül fekete gyászba’,
Mert nem lehet tudni, hogy férje él-e még,
Harcol-e, hallja-e még az ágyú zenét . .
A füstporos arcú vitéz mereng tovább:
Karácsonyfa mellett látja két kis fiát.
Az egyik éppen azt mondja ki, hogy „apa*'
Milyen szépen csendül halk gügyögő szava.
Könyezik a csaták dicső oroszlánja,
Ránéz társaira s csodálkozva látja,
Hogy ők is mind, kiktől ügyfél az ellenség
Csöndesen átsirják a karácsony estét.
Kolpaazky Jenő.

kóvályog szerteszét a végtelenbe, mint a
fantázia, a félbehagyott regény.
Brr I Etek az emberek ! Mulatni tudnak
azon, hogy X. Y. miért nem nősüt meg,
vagy X. Y. hajadon miért maradt meg
Ilyen hétköznapi stádiumban, hogy X. Y
gavallér miért bókol most mát hölgynek,
mint két nappal azelőtt. B rr! Ezek az em
berek ! Csak nem akarnak megkomolyodai.
Az öreg így xsémbelődött, persae csak
magában.
Da ni — hál* Istennek ! A házikisaszsaony felkel helyéről • asztalt bont. Az if
júság felugrik az asztal mellől s átperdül
a aaomazéd szobába.
A mi Oregönk fellélegtik. No as egyszer
megszabadult a kellemetlen kérdésektől.
Először életében. Mégie csak jók a t em
berek. Láthatták már a legutóbb examtnkor, hogy mily darcáa arcot vág, ha csa
ládi állapotát firtatják. No hiába, tapinta
tosak keidenek lenni. Mit it törődnek
v itt ?
Folyt. kőv.
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— Meghivé a Reviczky-Térsaeág választ
mányi ölesére. Van szerencsám a lévai Reviczky-Társaság választmányát 1915. évi
január hó harmadikán, délután négy órakor
Léván a városháza kis termében tartandó
választmányi ülésre tisztelettel összehívni.
(Külön meghívó helyett.)
Tárgysor: 1. Elnöki előterjesztések. 2. Je
lentés a zene iskoláról. 3. A folyó évi elóadás-cyklus. 4. Indítványok. Léva, 1914.
dec. 31. Hazafias üdvözlettel: Köveskuti
Jenő, elnök.
— A F. M. K. E. közgyűlése. A Felvidéki
Magyar Közművelődési Egyesület decem
ber 29-én tartotta meg Nyitrán, Craus
István kormánybiztos- főispán elnöklete
alatt XXXII. évi rendes közgyűlését, a h á 
borús állapot miatt teljes csönben, min
den külső ünneplés nélkül. Az elnökség\; nek Clair Vilmos főtitkár által előterjesz
tett jelentését, — melynek közlésétől ezalkalommal eltekintünk, mivel a/.t pár n. p
előtt, az évkönyv ismertetésekor teljes
egészében közreadtuk, — a közgyűlés meg
elégedéssel vette tudomásul. A zárószá
madásokra nézve megadta az elnökségnek a törvényszerű fölmentést, — az 1915.
évi költségvetést 97,785 koronában állapitotta meg s elhatározta, hogy Nyitrazoboroa és Csankon (Hont m.) egy-egy uj
magyar beszélgetési tanfolyamot nyit Jövó
évi közgyűlését az egyesület Trencsénteplicz fürdőben tartji meg.
— Megkezdődött az elesettek családjainak
összeírása A miniszter rendeletére a közigazgatási hatóságok már megkezdték az
elesettek családjainak összeírását, hogy
ennek alapján az özvegyek részére a nyug
díj folyósítható legyen. Mindazok a Léván
lakó asszonyok, akik hadbavonult férjük
felől huzamosabb idő óta értesítést nem
kaptak, jelentkezzenek a rendőrkapitányi
hivatalban. (Községekben a jegyzői iro
dában.) Ezzel kapcsolatban megjegyezzük,
hogy a január 16-án bevonuló népfelkelők
visszamaradt szegénysoru családtagjai szin
tén állami támogatásban fognak részesíttetni. Az összeírást, a lévaiakra nézve, a
főjegyzői irodában a bevonulás után azon
nal megkezdik, a segélyre igényt tartók
tehát ott jelentkezzenek.
— A mi vitéz népfelkelőink. Hoffman Ár
pád lévai járásbiró, a 14-ik népfelkelő ez
red hadnagya a napokban elismerő iratot
kapott Dankl hadseregparancsnoktól. Ez
az irat igy szói: A legfelsőbb szolgálat ne
vében elismerésemet 6s dicséretemet feje
zem ki önnek a Sandomiri melletti csatá
ban november 1 -én tanúsított vitéz maga
tartásáért. — Az első számú működő had
sereg parancsnokság. Dankl.

— B. u. é. k. az özvegyek ét árvák javéra.
Újévi megváltások cimér. Zselizröl 70 kor.
érkezett hozzánk a Hadsegitö Hivatal öz
vegy és árva alapja javára. Ez összeghez
adakoztak Schöpflln Róbert, Kálnay Kál
mán, Kalits Gyula, Haydrich Károly, Niszler János, Schönwiszner Kálmán, Kmosko
József, Konta Dezsg, Szediacsek János,
dr. Kenessey Kálmán, Halmai Vilmos, Ne
mes Antal, Nyáry Ignác, dr. Fekete Vince,
5 — 5 koronát. Rendeltetési helyére jut
tatjuk az esetleg még beérkező adomá
nyokkal.
— Az amerikai gyermekek karácsonyi
ajandeka Barsmegyében. Tudvalevőleg az
amerikai gyermekek sok hajóiakományra
menő karácsonyi ajándékot küldtek a há
, borúban álló országok gyermekeinek. Az
1 ajándékokból Barsmegyébe is juíott. A fő
ispánhoz érkezett öt láda belőle, melyek
ruhane nüt, élelmiszert és játékokat tartal
maztak. Elsősorban a harctéren elesett
vág/ megsebesült katonák gyermekei kap
tak az ajándékokból.
— A hirdetők figyelmébe Jelentettükmár,
* hogy Léva városa a hirdetési ügyről sza
bályrendeletet alkotott. A szabályrendelet
; már életbe lépett. A hirdetési jogot a város
házilag kezeli, vezetésével a rendőrkapi
tány lett megbízva. A hirdetni óhajtók te, hát a jövőben nála jelentkezzenek.
1

— Jegyzőválasztás. Az óhaji körjegyzői
álásra az egyesült községek képviselőtesj tületei egyhangúlag Futala Ödön ott mü! ködő segédj.gyzőt választották meg.
— Sebesült katonák Aranyosmaróton. De
cember 2 1-én este félszáz sebesült katona
érkezett Aranyosmarótra, a Vöröskereszt
kórházban, a grófi kastélyban és a megyei
kórházban helyezték el őket.
— A harctérről visszatért legénység A
honvédelmi miniszterhez beérktzett jelen
tésékből kitűnt, hogy a harctérről vissza
tért legénységi egyének engedély nélkül
jogosulatlanul tartózkodnak családjuk kö
rében A fegyelmet sértő eme jelenség
megszüntetése végett a miniszter felhívta
az illetékes hatóságokat, hogy a területü
kön tartózkodó legénységi állományba tar
tozó katonai egyéneket a legnagyobb szi
gorral igazoltassák. Ha valamelyik meg
felelő okmánnyal nem tudná igazolni ma
gát, a legközelebbi hadkiegészítő parancs
nokságnak azonnal átadandó. A miniszter
megjegyzi még, hogy az egyéves önkénte
sek kivételével a harctérről betegen vagy
sebesülten visszatérHegénységnek szakaszvezetőtől lefelé, jövőben magánápolás cél
jából szabadság nőm fog adatni.

— A boldog újév kívánásának talán soaasem volt olyan igazi jogosultsága, mint
— A honvédség köréből. A király a hon az idén. Minél több boldogságot kívánjunk
védségnél szolgálaton kívüli viszonyban egymásnak, talán a jókívánságok tömegé
november elsejével főhadnagyokká nevet ből megmarad, megragad valami egyikünte ki Bodó István, Markovich Iván, Ber- kön-másikunkon. a b újév Jó kívánságai
celly Miklós, Mittelmann Sándor, Bottka eddig üres szólamok formaságok voltak,
Zoltán* dr. Török Mór, Ardó Sándor és amelyekbe burkolták az emberek a hideg
Belcsák Béla tartalékos hadnagyokat. A barátságot, az egyszerű üzleti érdekeket és
lovasságnál főhadnagyokká dr. Leldenfrost összeköttetéseket és amellyel formát adtak
Aurélt és Salzberger Jakabot. A honvéd minden hivatalos ét formaságokkal telt
igazságügyi tisztviselők létszámában dr. érintkeaésnek. A b. u. é. k. jótékony fátyol
Hets Bélát ssázadoshadblróvá nevette ki. volt eddig, amellyel ac emberek a köteles
A népfölkelői kötelékben álló Borticky udvariasságot takarták be, hogy egész éven
Ottó, dr. Gjrapiy Ede és dr. Ordódy Vil át tovább ne legyenek kötelezve semmire.
mos hadnagyok főhadnagyokká neveltettek | Ez az Üres szdtásforma az idén tartalmat
ki. Pazár Zoltán szintén főhadnaggyá ne I kapott Mint annyi minden régen tré s jelveztetett ki.
i szó, forma, mondás, ez is megerősödött,
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megizmosodott, élő kívánsággá lett. Ma,
A református iskola nagytermében kará
mintha kissé megtiaxtult volna az emberiiég a mindennapos hazugságoktól, mintha csony első napján szintén megható ünne
több Őszinteség költözött volna az embe pély folyt le, melynek keretében dúsan
rek leikébe és mintha a sok kiömlött vér megvendégelték a jelenleg itt állomásozó
és a földet elárasztó fijdalomtenger egy- 77. ezrednek mintegy 300 sebesült harco
gyéolvasztotta volna az emberi sziveket.
Az idei buék-ok sokkal őssxintébben, sát. A jólelkü helybeli és vidéki közönség
becsületesebben hangzanak és ez nem is az adakozásban egymást igyekezett felül
lehet máskép. Annyira együttérez ma min múlni, kocslszámra hordták be a finomabb
denki, anynyira
nál finomabb sülteket, süteményeket, itókát,
részes
ma mindenki a fájdalmakban stbit. A megvendégelést a Bethlen Katalin
és szomorúságokban, hogy szinte el sem
tudjuk képzelni, hogy valaki hamisan, ál- keresztyén nőegylet és az Erzsébet Fillér
szenteskedön és a hátsó gondolatokkal egylet együttesen intézték s anyira figyel
fűszerezve osszon szét újévi jókívánságo mesek voltak, hogy a jámbor zsidó kato
kat. Aki ma buék-ot kiván, tényleg boldog nák számára rituális ételekről is gondos
nak akarja látni az ujesztendőben azt, akit kodtak. Elgongolható, hogy a messze ide
jókívánságaival megörvendeztet. Ez
az
őszinteség szinte láthatólag terjed cl az genből Idekerült katonákat mennyire elérzéegész közéletben, a napi élet minden ter kenyitette a magyar barátságnak és vendég
rénumán. A nagy háborúnak, a világokat szeretetnek ez a fényes megnyilatkozása. A
felforgató kataklizmának egyik legelső nagy sebesüli katonákhoz Biriha József ref. lel
és szép eredménye ez. Az emberek a nagy kész német, majd magyarnyelvű üdvözlőfájdalomban összeforrottak, őszintébbek, beszedet intézett. A felsiolgálást Birtha
igazabbak lettek és ennek az őszinteségnek
és igazérzésnek főleg a háború után lesz Józsefné és Liebermann Jakabné vezetésével
meg a kedvező, jó eredménye. Remélnünk fiatal leányok végezték. A vendégség folya
kell, hogy ez az uj esztendő valóban j mán Liebermann Jakab főrabbi szép beszé
boldogabban virrad ránk, mint az elmúlt det modott a háború okairól, Tóth István
év, amikor szorongó félelemmel néztünk a kántor pedig hazafias énekeket adott elő
jövő elébe, az uj esztendőben — reméljük
— már a győzelem nyugalmával fogjuk nagy tetszés keltve. A megvendégelt kato
az elmúlt eseményeket néeni és ekkor fog nák nevében egy tanító-katona mondott
juk élvezni az igazi boldog uj esstendőt.
köszönetét. Végül teát szolgáltak fel a ka
— Katonák karácsonya. Az áldozatkész tonáknak.
közönség a karácsony alkalmából duaan
A lévai kórházban if szép karácsonyi ün
megvendégelte a Léván lévő katonákat. Az nepséget rendeztek a jószivü hölgyek. Mi
egyik ünnepély karácsony elönapján délután után a városban ápolt sebesült katonák
három órakor folyt la a laktanyában mely egyrészt már gyógyultan eltávozott innen,
nek udvarán fölállt a ca. és kir. 77. gyalog a még ittmaradt sebesültek mind a kórház
ezred, ott volt továbbá az egész tisztikar ban lettek elhelyezve. Ezek részére még
valamint aaépszámu közönség is. Az udva- december 23-ár. állítottak a kórház egyik
a katonákhoz Berger József német nyelven termében karácsonyfát, amit Budnyánezky
költő lendületű, megható alkalmi bestédet Olga és Tolnay Margit diszitettek fel. A
intézett, amit dr. Makk hadnagy lengyelül helybeli Vöröskereszt egyesület és a kö
tolmácsolt. A beszéd elhangzása után meg zönség adakozásából beszerzett célszerű
kezdődött a legénység megajándékozása. ás hasznos ajándékokat özv. Faragó SaAz egyik földiszitett legénységi szobában muné, dr. Priszner Oyuláné éa Schubert
mcnyezetig érő hatalmas szép karácsonyfa Pálné osstották ki a sebesültek között;
álfott dúsan teleaggatva, körülötte pedig megelőzően megindító beszédet mondott
az asztalokon nagy halom sütemény, gyü Báthy László, a Vöröskereszt lévai elnöke
mölcs és ezer mag ezer cigaretta, ez mind
Aranyosmaróton december 23-án a grófi
mind a lévai közönség adakozásából. A
kastélyban és a megyei kórházban elhelye
sebesültekkel és a honvéd népfelkelő osz
zett sebesült katonáknak külön-külön ren
tag katonáival együtt mintegy hétezer em
destek karácsonyi ünnepélyeket • megven
ber részesült ajándékban. A közönség jó
dégelték őket. Auguszta kir. heicegasszony
szivének ilyetén megnyilatkozása a konyá
száz koronát küldött a katonáknak kará
iéiig meghatotta a földult, hazájuktól távol
csonyi ajándékul. A közönség áldozatkész
levő szegény katonákat. Spnnár Henrik őr
i g * tt is igen szépen nyilatkozott meg.
nagy nem is késett köszönetét nyilvánítani
az adakozóknak és a rendezőknek, a ka
— A Lévai Apolló Mozgóazinhaiban vasár
rácsonyfa körül a katonák* dalárdája kará nap délután és este pompát műsor kerül
csonyi énekeket adott elő. A rendezőiig előadásra. A háborút felvételek bizonyára
ezúton mond köszönetét a segítségükre le ezalkatammal is nagy feltűnést fognak kel
vő hölgyeknek, akik közül különösen ki teni. A slágérkép egy mulattató fordulatok
tünteti s gyűjtésben Borger M argitéi Wein- ban gazdag 3 felvonásot vígjáték le sz :
berger Ella. Svoboda főhadnagy és Brostov- Végre egyedül. Egy nagyszabású újdon
u ky zászlóé szintén etiemerésre méltóan ság. A megszokott dráma aem fog elma
támogatták a rendezőséget. A szép ünne radni. Egy túlvilág! veadég elmen szerepel
pélyt Berger Jóseeő agilitása tett# lehetővé, • misoron. Ezenkívül még több természe
kinek a gyűjtésben még ifj, Korsók János tes éa koflrfkuf felvétel fogja árasztani a
■ derü l hangulatot;
Mgédkesett.

@iáh-katonákíW.
Megszólalt a vésznek
Síró ércharangja,
Katonát a honnak
Kér könyörgő hangja.
És a hivó szóra
Tengerié nö hadunk;
Vért, aranyat, vagyont,
Katonákat adunk.
Kint . . . a csatasorban
Diákok is állnak,
Halál-kinevető
Katonákká válnak.
Ti is elmentetek,
Itt hagyva e tanyát:
Kebelbarátokat.
Síró apát, anyát.
. . . Elment szegény diák ! . . .
Élet-iskolába . . .
Csonttá fagy a lelke,
Vassá keze, lába.
Adná a nagy Hadúr,
Hogy lelketek álma
— Hazánk örömére —
Szin-valóra válna!
Hullnak érettetek
Hű baráti könnyek.
. . . Hisz, kiket siratnak
Tán vissza sem jönnek!
Nem adhatunk semmit,
Mert koldusok vagyunk;
Arany s mirha helyett
Imát s könvet adunk.
Él még párduc őse
Hős turáni fajnak:
Bátran néz szemébe
Tűznek, vérnek, jajnak.
Nem teljesül vágya
Ottan semmi cárnak,
Hol Túrán fiai
Hős halálra várnak
Cár! . . . vissza népedéi!
Hisz lassú, mint csiga:
Lomhává tette már
A kínos szláv-iga.
De csitt! . . . mi az? . . . mi zúg? . . .
Tengerré nőtt a baj:
Kárpátok bércein
Hatlik már a moraj!
Menj! . . . siess! . . . fuss! . . . rohanj!
Ne mást küldj, menyj magad:
Nyul-lelkű törpe faj,
Ki fegyvert nem ragad!
Ki másnak honáért
Szömyhalált halni kész
S tétlen, ha ön-honán
Borong a síri vész!
Ha • földön mindent
Végsnyészet takar,
Hn minden elveszik,
Csak éljen — a magyar.

Vándor Károly

lilá m

LÉVAI HÍRLAP

6.

^yűssos ó esztendő

Boldog uj é v e t!

Gyászos ó esztendő, jaj, de bús a képed!
Oda lett örömed, oda dicsőséged.
Oda van a küzdés, a sok véres munka;
Rést vágott a harc is élő sorainkba.

Eööig még sohasem érzett vá
gyakkal, reményekkel léptünk át az
uj esztendőbe Mindenki érzi: az
1915. évnek boldogabbnak kell lenni
— ha az Isten is úgy akarja —
hiszen fegyverrel kezükben küzde
nek érte vitéz katonáink. A letűnt
év a háborút hozta, az uj év távla
tában pedig a béke olajága zöldéi
felénk. Hogyne Ígérkezne hát bol
dognak, mikor az emberek milliói
nak szive vágya fehér galamb ké
pében ott lebeg az uj év horizontján.
Csak kitartás és türelem és kezünk
kel simogathatjuk a kedves mada
rat . . . De addig is sok még a
tenni valónk; akkor is. ha majd a
diadalmas békét üdvözlő szavunk
az egek kárpitját hasogatta meg.
Ebben a munkában a sajtónak,
nekünk különöskép fontos és nemkevésbé nehéz rész jut. Derék mun
katársainkkal eddig is megfeszített
erővel igyekeztünk azon, hogy a
köz javát minden téren előbbre vi
gyük, de ezekben a vérzivataros
időkben, mikor munkatársaink egyrésze karddal cserélte fel az írótóllat, megkettőzött lelkesedéssel vé
gezzük ezt a munkát, teljes tudatá
ban a történelmi idők által reánk
hárított kötelességeknek.
Közérdekű munkánkhoz kérjük
olvasóink további rokonszenvét és
pártfogását Kérjük őket tegyék le
hetővé munkánkat továbbra is. fi
zessenek elő lapunkra és ajánlják
ismerőseik körében is, mert minél
elterjedtebb egy újság, annál ered
ményesebb munkát fejthet k i A
Lévai Hirlap előfizetési feltételei a
lap fején olvashatók.

Oly sok sebesültet, oly sok bénát látunk!
KOztüh apánk, fiunk, testvérünk, barátunk.
De nem lenne nagy baj, csak újra kelnének
A porladó hősOk, a sok eeer lélek.
Bizsunk csak az Úrban, a derűs jövőben:
VérOntOzte főidőn terem áldás bőven.
Az új évre Isten győzelmünket hozza,
S öröm szent érzését dicsőség okozza.
Tóth István.

— A saramlttki földmivesek a Hadsegitő
hivatalnak, a katonák karácsonyára ada
koztak 00-50 K-t, Sebő Pál gyűjtése foly
tán. Adakoztak: Tóth János hidi 5 K,
Varga Andrásáé, Péter Andrásáé, Juhász
Ernő, Sebő Jánosné, Juhási Dávidné, Steiner Hanríkné, Síiták János, Mészáros
Imréaé, Varga Sándor, Szobi Lajotné
2—2 K, Dorákovlca Ernő, Horváth Hona,
Balázs Jánosné, Farsaer Már, Szflcs An
drásáé, Ruprik Alajos, öreg Bogyó Dávid,
Vaiga Jássefné, Srfice l ajosne, Szobonyó
Jósstf, Ad tmer Miháiy 1— 1 K, Juhász
Mátyás 2 K. Szmitka Andrásné, Gunyirs
D.ividné, Tóth Dávid firer. Luki István,
T ith Istvánná Dányi, Tóth János buncsur,
Rérsman Bcrnáth, Juhász Károlyné ifj,
Juhász Károlyné idősb, Horváth Vilmosné,
Kompan Jakabaé, Homolya Jóasefné, ősv.
Homolya Jánosné, Juhász András 1—1 K,
Ssénárd Józsefné 00 fillér, Btdnár Péter,
Nadasdiaé, J. P. íO fillér, Gál Fercncné.
ősv. Juháss Endréné, Dianóvszki Kné,
Sztehlik Jássefné, Osv. Tóth Józsefné Zsig.
Sztes Dávidné, Fábián Lajos, Demeter
Károlyné, Varga Andrásné 40—40 fillér,
Ifj. Tóth Istvánná, Hara Balázsáé, Tóth
Ferencné, Tó'h Lásaló, M ésiáros Andrásné
30—30 fillér, Oav. Gunyics Ferencié, Varga
i ajosné, Ouayics Jássefné 20—20 fillér,
Német Pétemé, ifi Ssabó Istvánná 10—10

I mér.

— Népmeagalml statisztika. As állami
anyskOnyv tanusáfa sseilnt Léván az
1914. évben 362 gyermek snAletett, 225
haláleset történt I s 04 pár lépett házas
ságra________________________________
Boldog u| évet kiván
és ismerőseinek

tisztelt vendégeinek

Fsrtlké iézssf
________________ a Városi szálló bérlője.
Tisztelt

vendégeinek boldog újévet kiván
Lant B. kávés.
6oldog újévet kívánok igen tisztelt vendégeimnek
______________________ Wslaz ká/és.
Tisztelt vendégeimnek és jóakaróimnak
boldog újévet kívánok.
Sehmidt Jézssf
_ ____________
vendéglői._____
Boldog újévet kiván volt növendékeinek
és ismerőseinek
Kreutz fiyula
fóv. tánctanár, Bpest. Vili. Baross u. 59.

Vásári sátor
berendezés ládáik
kal igytttt azonnal
eladó.
Cint: in. Illír Viktoní, Zulii.
SC H U LC ZIG N Á C Z
KÖNYVNYOMDA
KÖ N YVK Ö T ÉSZET
LÉVA, E6tvSt-u. 7. Kaiinczy-u. S.
T E L E F O N 24.

KOVÁCS SÁNDOR
cipőáruháza
L É V A , K ossnth-tér.
A jánlja dúsan felszerelt
■
cipóraktárát. =====
---------------H --------------

01 e s i á r a k !

Ili 9| Dálasztáfct
-------------- H --------------

Legjobb minőségű
footbal-cipök.
------------- 9€.---------------

Mértékszerinti osztály.

Gazdák figyelm ébe!
Mint a budapesti Műtrágya ssövetktzct megbízottja, tisztelettel értesítem, hogy

iM p e r f e a f á t, á D a e n iá b . T h o

■ a a s n ln k , C h llte n lé lr o m ,
nálam úgy vaggonstámra, mint kisebb
mennyiségben ép oly árban aterezhető be,
mint a Műtrágya ssővetkezetnéL
J W l t t feltételeit: Készpénz fizetésnél
3§/s péni engedőn, vagy 6 havi időre, 6
hónapon túl a szokásos késedelmi kamattal.
Továbbá az Összes takarmányok korpa,
aiárazsaelet, olajpogácsa atb. úgy vaggononként, mint kisebb mennyiségben n leg
olcsóbb árak mellett kapható.
Teljen tisztelettel
VERBOVSZKY JOACHIM
Láva, Láasló-utca 8.
SchOUer-kastéllyal szembén-

Zöldség félék kap
hatók Szilárd Hen
rik bolgárrendsze
rű kertészetéből
Honvéd utcai
lakásán

Szenzációs műsor lesz a m oziban!

Ivévat H írla p
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bőszén és pirszén

most igen alaposan kell védekeznünk, mert vörheny, kolera, kanyaró,
typhus himlő és egyéb ragályos betegségekfokozottabberővelléphetnek
fel,miért is szükséges, hogy minden
háztartásban egy megbízható fertőtlenitö szer kéznéliegyen. A jelenkor
legjobb fertőtlenítőszere a

M

|

rendeléseket elfogad és házhoz szállít

f BRAUN JÓZSEF ES FIA.

fc,
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J |= ®

^

busóm ul

^
^
^ ^ ^ ^ ^ ^
A
A nagyérdemű közönség tudomására juttatom, hogy J M

szagtalan, nem mérgező, olcsó és
eredeti üvegekben &O f i l l é r é r t
minden gyógyszertárban és drogériábán kapható. Hatása gyors és biztos, miért is az összes orvosok
betegágyak fertőtlenítésére, antisepkus kötözéseknél (sebekre és daganatokra) kéz- és arcmosásra és
ragályok elhárítására, nőknek altesti
irrigációra stb.n m denkor ajánlják.
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»;11 Kováid Péter és Fia, ; ® 5

+ -115 © s
tr a
5
B udapest cs. és kir. szabadalmazott kelme-, fonál- ^ ^
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képviseletét az ifteni piáczon uj üzlethelyiségemben t
J
" 'F isch er Natál házában G rotte céggel szemben, ^ tm
^
« J S folytatólag gyakorolom.
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Amikor ezen. vállalkozásomat a t. közönség figyel- f 3 ?
^ e mébe ajánlom, további szives számos megbízását kéÍ5 »
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női divatterme.
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LYSO FO RM -j
szappan I
|
Z
■
I
I
I
S
9

finom, gyenge pipereszappan, 1%
lysoförmot tartalmaz és ant sgptikus
hatású Alkalmazható a legkényesebb bőrre, még csecsemőknél is;
szépíti, megnuhitja és ülatossá teszi
bőrt Egy kísérlet és ö n a jövőben
kizárólag ezen szappant fogja használnf. Elárul)Ja 1 k o ro n a .
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; Fodorm enta-1
L v s p f o r m 'l

Kóser füstölt hús virslii
és s z a l á m i á r u d a

megnyílik december 15-én
Preisich

Ignácz

_
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erősen antiseptikús hatágú szájvíz
Szájbűzt rögtön é> nyomtalanul eltüntet és a fogakat konzerválja
Használandó, tpvábbá orvosi utasítás
szerint loroklobná , gégebántajmaknál és nátha esetén gurgu ázásra
Néliány csepp elegendő egy fél pohár vízre. K r c l H i ü v e g je 1 k a r .
« « m i.
Az összes lysoformkészitmények
S kaphatók minden gyógyszertárban.
B drogériában és újabban a óbb finB szerkereskedésekben is. ivivánatra
B bárkinek in g y e n és bérmentve
B megküldjük az „Kgésiséjg és fér| tó t le n itő x 1* cimü érdekes könyvet.
A hol ly s o fo rn i n em v o ln a
Ű3 k a p h a tó , oda közvetlenül is külB dilnk <1 k a r . © ifl/etos b e k ü ld é s e
á esetén 3 üveg lysoformot, 2 darab
H szappant és 1 üveg szájvizet.

L é v a I Ur. Keleti és Murányi

Szepesy-utca 1, Malom átelenében.

I

vegyészeti gyára Újpesten.
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L év ai H írla p

1 szám

'Reményi Frigyes, fogmííterme

LÉVÁN, Simor-utcza 6. sz.
:ogtömések arany- Fogkoronák, csapos Fogkövek eltávolitáióI, platina, arany fog hidak vagy egész sa fogak fehérítések
is ezüst, amalgam- fogsorok szájpadlás és hibás fogsorok
lói és a fog színével nélkül aranyból,
átalakítása,
teljesen azonos
platinból vagy
valamint javítása,
porcellánbél.
porcellánbél.

E l ne f e l e j t s ü k
névjegyeinket Schulez Ignácz papirkereskedésében
megrendelni.
----------------- ---------- Telefon 2L

Lfgjnbl) minőségű takarmány kamrák elkészítése és felállítása jutányos árakban
(Nyomatott. Schulez Ignácznál Lévan.

