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HÍRLÁP
Társadalmi-, Irodalmi- és Közgazdasági hetilap 

A ISarsvtirniegryei K ftisé jfi és K ftrjegY zők  I^ je s fi le té n o k  h ivata los lap ja .

Háború es népesedés.
A háború egészen más világí

tásba helyezte a nemzet erejét és 
erejének pótlandó hiányait Sok 
erkölcsi erőt szabadított fel; de 
bevilágított nem egy olyan oiköl- 
csi és nemzeti defektusba is, ame
lyet ugyan láttunk és szóvá is tet
tünk, de a társadalom, amely nem 
órtzte közvetlenül nyomását, nem 
igen vetőit rá ügyet.

A háború komoly gondolkodásra 
kényszeríti az egész értelmiséget; 
▼érés tanulságaival különösen nyo
matékosan bizonyítja, hogy a nem
zőt politikai és kulturális életképes
ségének és ÍVjlődésének minő na*y 
fizikci és erkölcsi föltételei vannak.

Látjuk, hogy a fizikai képesség, a 
haladó arányban való nápszeporo- 
dás minő tömegnek csatasorba ál
lítását teszi lehetővé Oroazorsság 
részéről, minő iszonyú erőfeszítésre 
kényszerít minket és szövetségesün
ket De látjuk azt is, a hareképe* 
embere* minő tömegével tudja 
ellensúlyozni ellenségeit Német
ország

Magyarországon pedig ezenkívül 
a békében is nagy politikai és kul
turális érdeke a magyarságnak, 
hogy számbelileg is, ne csak a las
súbb beolvasztással, hanem a ter
mészetes szaporodás utján is gyara

podjék. Ennek a gyarapodásnak az 
újabb két évtizedben veszedelme 
támadt. Amig Németország népes
sége körülbelül tizenhat százalék
kal szaporodott liz év alatt, nálunk 
a legutóbbi népszámlálás alig felét 
állapította meg ennek az aránynak, 
ami már hanyatlást jelentett. És 
ennek az oka nem csupán a kiván
dorlás volt, hanem egy más, erköl
csileg is veszedelmes jelenség, a 
maithusianizmus egyik gyj korlati 
megnyilatkozása: a születések csök
kenése. És a születések egyik job
ban és jobban elharapódzó ténye
zője aa úgynevezett egyke-rendszer, 
mi vármegyénkben is dívik.

Erről az erkölcsi kórságról, ame
lyet francia betegségnek is nevez
hetnénk. mert épen Franciaország
ban uralkodik legjobban, már több 
szó esett Magyarországon is. de a 
háború adott rá legszembetűnőbb 
alkalmat, hogy egész veszedelmes- 
ségében láthassuk és az ellene 
való harcot megindítsuk.

Fölismerték ezt és fel is jajdultak 
miatta politikusok és szociológu
suk Franciaországban. De már ké
sőn. hogy Franciaországnak a miatt 
való politikai hanyatlását megaka
dályozzák. Mert hogy Franciaország 
most már önvédelmi harcává lett 
háborújában kénytelen a fejletlen

tizennyolc éves ifjakat is csatasorba 
állítani, mivel nincs már tartalék- 
emberanyaga, az a születések csök
kenésének, a népesség folytonos 
fizikai dekadenciájának nem csak 
tünete, hanem oka is. És Francia- 
ország még esetleg győzefn esen 
bevégezheielt háborúja mán is le
győzött marad. Élveszett ember
anyagát nem képes pár évtized 
alatt pótolni. Sőt jövő generációjá
tól sem várható hosszú ideig erő
sebb fizikai és propagáló képesség, 
mert hiszen a mi még java férfia 
volt, az most elpusztul. Ellenben 
Németország* akárminő nagy vesz
teségét. négy természetes szaporo
dásánál fogva, könnyen fogja pó
tolni, legifjabb nemzedéke, amely 
nemsokára teljes propagativ erejét 
kifejtheti, rendkívül erős tartalékerőt 
képvisel. Néptömegével tehát, amely 
amellett egyre nagyobb hatalommal 
veszi birtokába a kultúra és köz
gazdaság eszközeit, a fizikai tör
vénynél fogva is ellenállhatatlan 
súllyal nehezedik rá majd szom
szédjára.

Magyarországon még inkább kell 
a nemzeti erőt s/ámbeli sullvol is 
növelni. Szükségünk vm rá először 
azért, mert a számbeli vérveszte
séget mielőbb pótolrunk kell. Ez 
természetes kötelesség.

Reményi Frigyes, fogmííterme
L É V . á  N ,  T elek i-u tcza  2 . Baki féle ház
{tömések arany 'Fogk- rónák, csapos iFogkiivek eltávolitá- 
, platina, n> any;fog hidak vagy egész sa fogak fehéritécek 
ezüst. amalam- fogsorok szájp íllás; és hibás fogsorok 
és a fog színével; nélkül aranyból, i átalakítása, 
:eljesen azonos , platinhól.vagy | valamint javítása, 
porcellanbol. j porceüárból.

Csütörtökiin ll-én katsnahangocrsertij Városi kávéliázban. Szabad bemenet.
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De szükségünk van a magyar 
nemzet növekvő szaporodására 
azért is, mert a szomszédságunkban 
levő ellenséges tömegekkel szem- j 
ben számbeli súlyúnkkal is kell 
erősíteni a védőfalat. A népszapo
rodás arányának nemcsak feniar- 
tása, hanem növelése is tehát ránk 
magyarokra nézve elsőrendű poli
tikai szükségesség. Amig tehát azon 
is iparkodnunk kell, hogy kellő 
gizd isági politikával helyet adjunk 
az Amerikából visszatelepithetőknek, j 
teret kell juttatnunk és a háború 
után minden valószínűség szerint 
juttathatunk is az intenzivebb gaz
dasági munkálatok megindításával » 
az uj nemzedéknek is. Sőt kell is ? 
számítanunk az uj nemzedékre, m ert< 
Magyarországnak olyan tevékeny- j 
sógi tere lesz a jövőben, amely ! 
több és több embert köthet le és \ 
ezt a gazdasági hasznot, amely j 
egyszersmind kultúrái és politikai i 
megerősödésünket biztosítja, e’lsza- 
lasztjnk, ha nem állhatunk elő 
megfelelő mennyiségű munkaerővel.
A magyar fajra nézve pedig épen 
nem közömbös, sőt bizonyos tekin
tetben, legalább is belátható időn 
belül kárral járna, ha a jövendő 
nagyobb arányú munka végzésére 
ismét idegenből kellene embereket j 
toborzanunk, akiknek szive lelke i 
nincs idekötve, akik megtakarított | 
keresményükkel bizonyos idő múlva ! 
odébb állanak és igy még gazda
ságilag sem gyarapítják megfelelő j 
mértékben az országot.

Mire van szilksóge a sebesült 
katonáknak.

A Hadsegélyző Hivataltól az alábbi közle
ményt kaptuk: A társadalmi közjótékony
ság a mai háborús világban ambícióval 
keresi a tért, ahol vitézül harcoló katoná
inknak segítségére lehet; n céltudatos irány 
megadására külön Hadsegélyező Hivatal áll 
rendelkezésre, mely különös gondot fordít 
arra, hogy a társadalmi segélynyújtás a 
gyakorlati éint követelményeinek teljesen 
megfelelő legyen. Ilyen gyakorlati követel
ménynek bizonyult a csatatéren megsebe- j 
sült katonáknak kórházba való szállításukig \ 
fölforralt meleg tejjel, forró teával, stb. 
erősítése, mely célia kitünően beváltak a j 
thcrmosok. Az ötlet magyar embertől szár- j 
mazik, aki a szekéren hozott, vagy gyalog ; 
vánszorgó és a vérvesztezég folytán a ; 
hosszú utón megfagyás veszélyének kitett j 
katonáknak úgyszólván életétmentette-meg 1 
thermosba vitt meleg tejjel. Köztudomású, 
hogy a legnagyobb kínszenvedés az a hosz- 
szu ut, melyet a sebesülteknek a harctértől 
az állandó gyógyhelyig kell megtenni. Ezen 
a kínszenvedésen segíteni mindnyájunknak 
emberbaráti kötelessége. Gróf Tisza István 
vetette fel azt a követésre méltó szép esz- j 
mét: „gyüitsünk thermosokat!" Ezek segít
ségével enyhíthetünk testvéri szeretettel j 
értünk küzdő katonáink nehéz helyzetén s j 
elviselhetővé tehetjük súlyos szenvedései
ket. Thermosok segítségével módot nyújt
hatunk arra, hogy melegítő é» erősítő ita
lok mindég kéznél lehessenek. Thermoso- 
kon kívül szükség van erősítő italokra, 
tokaji borra, cognacra és likőrökre, azután 
csokoládéra és cacesre, amelyek szintán 
igen alkalmasak arra, hogy a meggyötört 
szervezetet felüditsék. A vadászembereknek 
bizonyára lesz nélkülözhető thermosuk és j 
minden módosabb háztartásban található j 
felesleges erősítő ital. Mindezeket köszö
nettel átveszi a Hadsegélyző Hivatal Buda

pesten, IV. Váci utca 38 sz. alatt levő rak- 
tára avégből, hogy azokat a hadtápparancs-B 
noksághoz jutassa. A vidéki adományokat 
legcélszerűbbe* a községi elöljáróságok- 
nál lehetne összegyljteni, melyek azokat . 
azután Budapestre juttatnák.

Ahol nincs vailáskülönbség.
A világháború napjaiban az embereket : 

elfogó, hatalmas közös érzéeek lerombolok §i 
sok válaszfalat, melyeket az emberi termé-lj 
szét gyarlósága ember és embertárs köz'ött 1 
emelt. A haza nagy érdeke volna, ha a i 
múltból még tlőtünedező árnyak, melyekkel 1 
ai emberek egymáat aszerint becsülték meg, A 
hogy milyen az anyanyelve és milyen tem’ • 
plomba jár, teljesen eltünuének. A valláskü- !v 
lönbség kérdése azonban már teljesen meg. I 
szűnt egy helyen : a csatatéren, a halálban.

Ennek egy érdekes dokumentumát hozta 
az északi harctérről Hámos Aladár dr. ipoly- l 
sági tartalékos főorvos, ki a háború kitö- I 
rése óta a csatatéren teljesíti nemes köte
lességét. Egy gránát szele földhöz terítette, 
kificamodott karja, miáltal sérülési helyre- 
állitásáig rövid időre otthon tanóakodott.

Éppen karácsony napján történt az eset 
az oroszok egy heves támadása alkalmával, 
melynél ezredének három tartalékos tisztje hősi ’ 
halált halt. Hartmann, Berger Károly (lévai ii- j 
letőségü) és Antal a három hős neve, kik fe
lett az ezred róm. k?th. lelkésze: Lukács , 
Dezső himósi (Sopron megye) káplán tar 
tott megható búcsúbeszédet, egyszerre 
parentálván el vitéz bajtársait: a saját hit- 
felekezetéhez lartozó Hartmann és a zsidó 
yaliásu Berger Károly és Antal nevű had
nagyokat A derék lelkipásztor szép beszé- á 
dét megküldték nekünk s itt közöljük.

Édes hazánkért hősi halált halt kedves 
Testvéreink!

A zsebóra.
Irta: Gcorg Hirschfeld. Németből fordította s a 

Reviczky-Társaságban fölolvasta: Baker Béla.

„Hát látogatásodon kívül más célod is 
van ?“

„Igen Valentin. Ide hallgass!*4 Az öreg 
bajtáis fejét lehajtva, a beszélgetés alatt 
nem nézett fel. Mielőtt látogatásom célját I 
megmondanám, szeretném tudni, mit ériet
tél te az imént a régen letűnt dolgok la
vinája alatt; igy fejezted ki magad Ha 
tüzetesen vizsgálod magad, ugy-e mindig 
ellenséges indulattal gondolsz vissza reám? 
Noh\ bajtársak voltunk, s tulajdonképen j 
sohasem vesztünk össze ? Kérlek felelj e 
kérdésemre Ez nagyon nyomja telkemet.*4 

„Már miért? Ez kínosan esik. Ugyan 
hagyd már a múltakat.“

„C;ak ezt még! Kérlek! Kü önben nem 
találom nyugalmamat. Mi kifogásod volt 
akkor ellenem ?“

G;ssner Valentin különös érzésekkel 
vívódott. Úgy látszott, mintha RiblBertram 
ismét mint fiatal gránátos, a 70-es évek 
egyenruhájában előtte üme. Egykor lényé- ' 
vei szemben érzett erős ellenszenve, felül- \ 
kerekedett benne. így történt, hogy önkén
telen, ifjúi haragpir öntötte el arcát. "Ha j 
valóban tudni akarod," felelte Gissner 
elég rid *g.*n -  „ s ) h i s e m  szenvedhettelek 
téged. Nem volt e-re határozott okom — 1

ami eléggé bántott. De — bocsásd meg 
nyíltságomat, te kényszeritettél erre — 
szá adunkban ntmesak én tartottalak rossz 
bajtársnak, de mások is annak mondtak 
Te egy stréber voltál. Igen, ez az a seó. 
Te túl sokat forgolódtál mindig a kapi
tányunk körül. Ister.eni a kapitányunk 1 Ez 
volt a férfiú. Azt a sátán sem tudta meg
vesztegetni Ezért a sok nagy győzelem 
közül, a: volt a legjobb, midőn Orleans- 
nál halálosan sebesült kapitányunk kar
jaimba roskadva, utolsó óhaját rcámbizta.44

Bertrarn mélyen meggörnyedve hallgatta. 
„Emlékszem . . .En a közelben állottam... 
te bizonnyal teljesítetted is az utolsó sióié, 
amivel megbízott ? . . De mielőtt meg
halt. nem kaptál valami ajándékot tőle ? 
Úgy értem, egy értékes emléktárgyat? 
Ekkor látszott, hogy mennyire szeretett 
téged kapitányunk.44

Valentin megrázkódott. „Igen . . .zseb
óráját adta nekem. Egy aranyból készült 
drága holmit, remekmívű szerkezettel s 
bevésett cimerrel — sohasem mertem volna 
ilyesmiről álmodni. Amuletként viseltem 
keblemen.4*

„De nem sokáig hordtad ?• Valentin 
oldalt nézett. „Nem . . .  Te valószínűleg 
emlékszel, hogy ellopták töiem. Nem a 
franciák — nem — sőt ellenkezőleg, itt 
nálunk a bírákban, századunk közepén 
loptak meg.“

}

„Nem gyanakodtál te akkor senkire 
sem?44 Berirám ezt halkan kérdezte, mintha 
hangja fogyóban volna. Ügy hangzott ez 
mint a vágyakozó mohóság.

„Én nem . . . mások igen . . . Hagy
juk ezt Bertrarn . .. N-igy napokra vir
radtunk akkor . . . Csak megvetni és élni, ! 
ez volt a jelszó 1 . . ."

„M gvetni és élni . . .  így tartottad ezt 
továbbra is. Ugy-e ? “

„Az órát elfelejtettem. Kapitányunkat 
nem.*4

„De én mindig csak az órára gondoltam.„ 
Gassner Valentin fel akart állni, de nem 

tudott. Reszkető közeivel a s ékre tá
maszkodva, merően nézte látogatóját.

„Most megmondom neked, hogy^ miért 3 
jö t tem folytatta  Rabi Beriram. „Én lop- \ 
tani el tőled, akkor az órát, s nidőn be
állott a béke, eladtam. Határozottan tu
dom; az ára, első tőkém volt. s ezzel 
alapítottam meg jólétemet. Németország 
győzelmes napjaiban minden vállalkozá
som sikerült, de ama borzasztó érzéstől 
nem tudtam szabadulni, bárcsak máskép 
kezdtem volna 1 így lettem én nyomorult 
beteg, amidőn már gazdag voltam, felesé
gem is megbetegedett, gyermekkel az cg 
nem áldott meg, úgy hogy nem tudtuk, 
miért is vagyunk gazdagok. Sokat adtam 
volna azért, ha téged viszontláthatlak, hogy 
valamivel kártalanítsalak, de nem hallót-

Korcsolyázás nappal, este pedig kivilágítás mellett érdekes, számos látogatást kér
Maszárcs Laios
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Amikor a betlehemi angyal glóriát zengő | 
éneke hangzott fel a karácsonyi éjfélben, , 
amikor imádságds lelkek a szeretet Istené- j 
nek jászola köré gyülekeztek, amikor édes j 
otthonban ártatlan gyermekarcok gyultak I 
ki a karácsony örömeitől — akkoríursant j 
fel a nádas pusztaságban a riadó harci zaj, 
akkor dördült meg felétek a halál dörrenése, ■ 
akkor kérte áldozatul az édes magyar haza 
ifjú életeteket, akkor szált telketek a sere- j 
gek hatalmas Ura elébe — vitéz bajíársa- i 
ink! Megdicsőült lelketek uratlanná vált f 
dicső porhüvelye köré mély megillet.^Jés- j 
sel gyűltünk egybe, hogy elrebegjük számo- J 
tokra örök nyugodalmat kérő fohászainkat, ; 
hogy hódolattal áldoznunk hősi emléketek- j 
nek. Hősök vagytok Ti mindannyian, hő- j 
sok a szónak eredeti, valóságos, legigazibb j 
értelmében. Ti lettetek áldozatai, hő<i áici<•- } 
zatai annak a szent ügynek, amelyért mind- > 
annyian vállvetett munkával küzdünk, dől- j 
gozunk, amely — mint minden nagy, ma
gasztos cél — sziatén megkívánj i s meg
kívánta a maga áldozatait, aki pedig áldó- j 
zatot hoz. az mind nagy, magasztos, s ) 
méltó a csodálatra, elismerésre. Ezzel az J 
elismerő csodálattal adózunk nek’.ek — j 
hősi halált halt bajtársaink! A többiek már \ 
csendesen nyugosznak az édes anyafőid i 
ben, Ti hárman szeretteitek kívánságára I 
visszaértek hazátok földjébe, hogy hazáért I 
áldozott lelketek haló pora egyesüljön a j 
hős vértől ázott hantokkal, hogy sírotok j 
édes anyátok könyes szivének vigasza, apa- j 
tok szemének büszkesége, testvéreitek a j 
kötelességtudás, a hazaszeretet iskolája le- j 
gyen. Az édes haza földje in *gnyilt karok- ■ 
kid vár Benneteket, menjetek békében, 
súgjátok meg a haza földiének, hogy itt 
az idegen harcmezőkön kötelességüket tudó, 
lelkes hősök küzdenek az ezeréves szabad
ságért; mondjátok meg sírotok körül kö- 
nyező testvéreinknek, hogy a Ti hős szel
lemeteknek ereje erősít, lelkesít bennü ’.ket j 
vért — életet áldozó lelkes küzdelemre és

bíztat a várva — várt győzelemre ! Menje
tek békével! Az én anyaszentegyházam 
áldása kiséri utolsó utalókra, bár kelten nem 
vagytok e lelki család tagjai, de megkaptá
tok — Berger és Antal testvéreim — a 
vérkeresztseget s most ennek az egyháznak 
áldásával tértek örök nyugalomra.

Menjetek békével ! Az édes honi földben 
legyen álmotok, édes legyen nyugodalma
tok csendes, adjon a seregek Ura küzdel
mes életetek, áldozatos halálotok jutalmául 
örök nyugodalmat, s az örök világosság 
fényeskedjék nektek ! Ámen.

A Reviczky-Társaság
háborús estéje.

Hétrol-hétre erősebbé válik bennünk a 
meggyőződés: valóban szükség vo.t rá, 
hogy a Revic u-y-Társaság ebben a há
borús világban is hallassa szavát. Egy
részt azéit, hogy erősítse bennünk a há
ború által föltámasztott erőnk jóleső tu
datat, poétikus szavakkal zengje vitéz har
cosaink örök dicsőségét, megismertesse a 
közönséget nemzetünk barátaival és ellen
ségeivel, másrészt pedig, hogy a háború 
alatt se hagyja megszűnni végleg a társa
dalmi életet.

A Társaság szerdán már az ötödik es
téjét tartotta élénk érdeklődés mellett. Tar
talmas, pompás est volt, sok műélvezettel; 
törik estnek is nevezhetnénk, mert az isz
lám háborújából és a török irodalommal 
ismertette meg a hallgatóságot. Az estét 
Fekete J )zs .*f vezette be, az iszlám hábo- 
rnjárói szóló értekezésének felolvasásával. 
Tömörítve ezt az alábbiakban közöljük:

A világot emésztő lánggal végigseprő 
tűzorkán vil.arp ntja Konstantinápoly, az 
iszlám fejének székhelye. Birtokbe vételére 
politikai hagyományból, hatalmi és gazda-
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tam többé felőled. Későn hurco!kod*unk e 
városba Véle lenül tudtam meg, hogy te is 
itt vagy, de akkor már minden rnegkö 
vült bennem. Szégyenkeztem, csak nyu
galmat akartam s hogy jólétemet kiélvez
zem. Legnehezebben viseltem e! azon idő
szakot, mely az uj háború élőit beköszönt. 
Saját tépett kishitűségem vittem át reá. 
Nem hittem benne többé, megvetettem 
hazafiattan felfogása s alantas élv hajh. - 
szása miatt. Úgy képzelte n hogy oly nagy 
elhatározásra, amilyent mi éltünk m g, ők 
már képtelenek. E balhitem fenntartott en
gem. Gyönyörködtem saját alávalósá-óm
ban, s nö/ekvő nyomorúságomban felsé
gesen éreztem magam. De tévedtem . . .“

„Tévedtél bizony !“ suttogta Valentin, 
izzó tekintetét B.rtrámra szegezve.

„Midőn a nagy Világháború és Német
ország utolsó éör.dése kitört, ekkor lát
tam, hogy magamba állok egy jégverem
ben. Amiben kételkedtem, hitemet kö e- 
telte. Amit gyengének gondoltam, erőnek 
bizonyult, mely az ég-e kiált s mindenkin 
átgázolt, aki nem vele tartott. Nem értet
tem, hol lehettek az erők ekkora tárai, de 
itt voltak s megnyíltak. Ekkor sírtam dő- 
ször. Megremegtetett a csodálat kéjes fáj
dalma. E borzasztó órában ismét eszembe 
jutottál. Mindent megtudakoltam Előled. 
Hallottam, hogy 3 fiad van, kiket a haza a 
harctérre szólított. Nekem nincsen fiam.

I
I Hallottam, hogy szegény vagy — nekem 
i millióim vaunak. Ekkor vánszorogtam át 
i tehozzád. Egy éra hajtott ketyegve, zaka- 
1 tolva feltartózhatatlanul. Nem adhatom 
: vissza neked, nieit már 4 évtizede, hogy 
1 eladtam, de valamit megtérítenék értéké

ből Egy század- vagy ezredrészt csak. 
Fogadd el tőlem. Mentsd meg ezzel éle
tem Bajtársi voltunkra könyörgöm.*4 

Gessner Valentin meggyőző szigorral 
’ nézte Rabi Bertramot. „S hogy i ondolnád 
' ezt ?■*

,,Nézd ezt az utalványt! S >has:m váltam 
meg szívesen tőle ! Most örömest meg- 
teszem. Te jobban felhasználhatod !“ 

j „Köszönöm. Tartsd meg Bertram."
„T lián inkább aranyat akarnál ? Gon- 

j dolod a mai időben ez biztosabb ?**
„Oh nem, biztos ez is, és te már adtál 

I aranyat — sőt ami az aranynál is többet 
j ér. Te nehéz napjaink okozta lelki szűk 
i ségedben hozzám jötlél és engem még 
; sz aiongatóbb szükségben találtál. Én &
I múltat s jövőt vesztettem el — csak a te 
j megtérésed varázsolta ismét elő. S ezáltal 

a múlt és jövő, jelenné olvadt össze. Ez 
• legyen uj bajtársi barátságunk alapja. Az 
' óra, mely ennek kezdetét mutatta, arany- 
j nyal fel nem mérhető. Tartsd meg Bertram 
j Az most már jogos tulajdonod.“
I (Vége.)

sági érdekekből már régóta törekszik az 
orosz. Ezt a kérdést, melynek megoldásá
val Európa urává lehetne, már régen ér
leli agyafúrt diplomatájával és népek, 
nemzetek szabadságát, függetlenségét tipró 
politikájával. Ez a politika szította az ál
landóvá lett balkáni mozgalmakat. Akna
munkájával — hite szerint — akkor ké
szült el végleg, amikor a Törökország tel
jes megsemmisítésére szervezett Balkán
szövetséget a tripoliszi olasz-török hábo
rúban meggyöngült Törökországra uszította. 
0  maga velünk végzett volna, ha kardot 
merünk rántani s ha Németország meg nem 
felemlíti. Az orosz Törökországon kívül 
nekünk is készítette a koporsót. Künn más 
népeket uszított ellenünk, benn pedig szláv 
nemzetiségeinket bujtogatta, hogy a várt 
pillanatban recsegve-ropogva omoljunk 
össze. Hisz Konstantinápoly birtokának 
Becs eleste a föltétele. Német szövetsé
gesünk megalázására és tönkretételére a 
revanche-eszmétől szított gyűlöletből a 
francia s tengeri hatalmának féltéséből és 
Németország hatalmas fejlődésének irigy
léséből Angiia vállalkozott. A hatalmak 
összecsapása TöröKországot is élet-halál- 
harcra szólította. Mint utolsó független 
mohammedán államnak politikai független
ségén kívül — az iszlám szellemi és er
kölcsi létét is kell védenie, hisz a szultán 
az iszlám egyházi feje s a törökség poli
tikai bukása az iszlám veszedelmét jelen
tené Ezért az iszlám tönkretételének meg
akadályozására a kalifa dsihádot, szent há
borút hirdetett. A kalifa hivó szava min
den mohammedánnak szent kö élességévé 
teszi, hogy 14 éves korától 60 éves ko
ráig, férfi, nő egyaránt fegyverrel, szóval s 
vagyonnal keljen az iszlám védelmére. 
Ennek a hatalmas vallási népfölkelésnek 
értékét a harcbahivott mohamedánnok nagy
száma (24T78 millió) s földrajzi szétszó
ródása ad — a (Vallásos fanatizmuson és 
harcias szellemen kivül). S hiába igyekszik 
az entente sajtója kicsinyelni a szent há
borút, máris harci lázban égnek a Marok
kótól Indiáig terjedő országok és sötét 
gondot okoznak éppen a legtöbb moham
medán alattvalóval rendelkező entente- 
hatalmaknak. Különösen Anglia világural
mát döngeti és fenyegeti az iszlám fölke
lése. Ez a földrajzilag szétszórt népmoz
galom nagy ellenséges erőt köt le, amely 
igy nem juthat az európai harctérre; sőt 
meg a semleges országok egyikét-másikát 
is sakkban tartja. A török hadsereget a 
nénut vezetés másfél év a'att külömben is 
elsőrangú hadsereggé szervezte. A szent 
háborúnak nag;y világtörténelmi következ
ményei várhatók. A nationalizmus szel
leme révén már nemzeti és faji öntudatra 
ébredt ázsiaiakban ezt az öntudatot erősí
teni fogja, politikai szabadságvágyuk — 
hóditóik elgyöngülésével — fokozódni fog, 
s ilyescélú mozgalmaknak válik forrásává. 
Az orosz letörése Törökország renaissati- 
ceá. s esetleg egy erőteljes Törökország 
kialakulását eredményezheti; a nemzeti 
önállóságra áhitó mohammedán országok 
pl. Egyptom, India függetlenségét is meg
hozhatja ; Perzsiát, Afgl anisztánt az ide
gen gyámság alól fölszabadíthatja s igy 
lehetővé teszi az áhított török —perzsa— 
afghán mohammedán hármas szövetséget
— Ázsia szabadságának és az iszlámnak
— őrzésére. Minthogy Ázsia ébredő népei 
nagyobbrészt turániak, a mi testvéreink, 
ez a világháború a nagy és dicsőséges 
magyar jövő alapjait is építgeti s a turáni
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népek testvérségének édes érzését és ha
l ta i t*  gondolatát is érleli. Mert a turáni 
népek ébresztésében, gazdasági és kultu
rális művelésében at apostoloknak, a ve
títőknek nekünk, magyaroknak, a legmű

veltebb • a világháború által uj hírnévre 
és politikai jelentőségre emelkedett turáni 
népnek kell lennünk. Ehhez a szent mun
kához a török testvériesen nyújtja kezét. 
De ez a munka gyönyörű jövőt igér az 
eddig hamupipőke-magyarnak s a v  lág- 
politikában számottevő tényezővé avatja. 
Boldog az ifjú nemzedék, aineiy e dicső
séges jövő megteremtésének munkása lesz.

Az általános tetszéssel fogadott felolva
sás után egy ssép szavalatot hallottunk. 
Muraiek Margit megkapó közvet enséggel. 
szubtilis finomsággal adta elő Sik Endré
nek a Tábori posta c. megindító versét. 
Később Dávid László, ai ismert nevű 
poéta, akinek sok szép verse jelent meg 
lapunkban is, foglalt helyet az emelvényen 
és a török irodalmat vádolta, miközben 
szemelvényeket is mutatott be török köl
tőktől. A mindvégig élvezetes, eleven modor
ban tartott értékes felolvasást meleg érdek
lődéssel kisérte végig a hallgatóság. /Majd 
Cticzka Angéla, a Reviczky-'Társaság zene
iskolájának vezetője zajos tapsok közepette 
foglalta el helyét a zongoránál és ismert 
művészeiével játszott Reinhold fantáziájá
ból, majd Kerner Kossuth nyitányát adta 
•lő. A művésznő mesteri játéka megérde
melt nagy hatást keltett. Az est méltó be
fejezése volt Szabó S. Zsigmord.a bajkaiak 
kiváló költő papjának felolvasása. Egyné
hány háborús vonatkozású versét mutatta 
be. Az egyszerű, falusi nép ismeretétől és 
szereletétől sugárzó s érzéstől lüktető ver
sek nagyon tetszettek. A szerző szives- 
•égéböl e számban egyet bemutatunk 
belőlük.

A következő est február 10 én lesz.

H I R E  K.
J t W f  a kafonacsomaqixm.

Iru • a R«vic;ky-Tártaságban felolvasta :
Szabó S. Zsigmond.

Édes, jó férj uram, pár sornyi Írásom 
Friss, ]ó egészségben magára találjon, 
Szivemből kívánom . . .

Mikor jó királyunk behívóját irta,
A hullámzó kalász akkor szökke"* pírba, 
Szólt még a pacsirta.

Most a kökény kék már, kint a kertünk alatt 
Sárgult falevél el teleszórva szalad 
A csobogó patak.

A téli gúnyáját elküldöm, gondoltam.
— Vettem pár újat is a városi bo tban, — 
Hasznát veszi ottan.

Szegény magyar hazánk adhat-e, ki tudja ? 
Ezer gondtöv issel van beszórva u*ja; 
Nekünk meg még — futja . . .

Miattunk percig se sajogjon a lelke . . . 
Kevéske jószágunk régen elcsépelve, 
Őrködtem felette.

A kukoricát is szépen mind letörtem.
Igaz, hogy jó szivve) segítettek többen, 
Aeiig rendbejöttem.

A megszántott ugar csak a magot várja. 
Azzal is végződünk már holnaputánra, 
Istené a hála.

Fiunk egészséges, kezét csókoltatja, J 
A kis Erztike meg mindegyre azt hajtja, 
Aty-tya, Aty-tya, Atya-tya . .

Mi hát csak elvagyunk, de kigyelmed hogy 
Hogy és miképp szolgál egészsége ottanjvan? 
A magyar táborban?

Sok, — mondják — az ellen ; ha volna
[szizar.nyi,

Akkor sem vón szabad őket győzni hagyni, 
Magyar sem maroknyi!

Ha tehát a kürt hiv újból támadásra,
Én édes jó uram vágja őket, vágja 
Halomra, rakásra.

Hisz legjobb kaszás volt. percre se feledje 
Hulljon kardja előtt az ellenség rendje 
A hitvány, a renyhe.

Minél többet vág le győzelmes csatákon 
— Mint Argirus király régi krónikákon 
Annál előbb látom.

De tán untatja is e sok ákom-bákom, 
Azért levelemet szeretettel /áront,
Istennek ajánlom . . .

Tyű, majd elfelejtem, Ritkánknak lett hornya, 
Ha maga láthatná, milyen anyja forma,
Hej, de jó is volna . . .

—• A vármegye közgyűlése Fia’ vármegv j 
törvényhatósági bizottsága február 11 én 
rendkívüli közgyűlést tart, a kővetkező 
napirenddel: 1. A belügyi kormány leirata 
értelmében a központi választmány újjáala
kítása. 2 A pénzügyi kormány leirata foly
tán a 20.000 koronát meghaladó összjöve
delem után a jövedelemadónak elsőfokú 
megállapítására hivatott adőfelszólamlási 
bizottságba három rendes és három póttag 
választása. 3. Harkányi Gyula szolgabiro 
kérvénye az 1912: LVII. t.-c. alapján a IX. 
fizetési osztályba való e’őléptetése iránt.

— Kitüntetés. A király Martos Ede tart 
zászlóst, a lévai főgimn világi tanárát az 
ellenség előtt tanúsított bátor fellépéséért 
az ezüst vitézségi éremn él tüntette ki.

— A párkánynána — lévai vonal elsőran
gúvá alakítása. Amint értesülünk, a Máv. 
balparti üzletvezetőségénél a párkánynána 
— lévai vasúti vonal elsőrangúvá alakítá
sára vonatkozó előmunkálatokat már meg
kezdték.

— Kinevezések a honvédségnél. A király 
1914 november elsejei ranggal And.rle 
Ernő, Hoffmann Árpád. dr. Kinoskó Béla, 
Razgha Ernő és Vlaszaty Ödön m. i; r. 
népfelke'ő hadnagyokat főhadnagyokká 
nevezte ki.

— A hercegpriuás körútja Dr. Csernorh
János bíboros hercegptimás elhatározta, 
hogy egyházmegyéjének plébániád meglá
togatja. A körutat még e hó folyamán kez
di meg. Az egyházíejedelniet titkára, dr. 
Leopold Antal fogja kisérni.

— Népfólkeló munkások kirendelése. A
had szolgáltatásokról s/óló törvény alapján 
újabban ismét 25'J különböző szakmabeli 
munkás kirendelése szükségeltetett Barsme- 
gyéből. Az alispán a scükségletet a járások 
és városok arányos megterhelésével vetette 
ki. A munkások Nyitrára vonultak, ahonnan 
tovább irányították őket

I — A Lévai Kaszinó közgyüléte. A Lévai
Kaszinó rendes évi köa^yülését január 
31-éré hivta egybe Hűbérik Vilmos elnök. 
A közgyűlésen az igazgatóság mindent fel
ölelő jelentését dr. Lakner Zoltán igazgató 
terjesztette elő, melynek folyamán kegye- 
letts szavakkal emlékezett meg az évköz
ben elhunyt tagtársakról, tzek Czambel 
József, üyapay Gusztáv, Hoffmann Ferenc, 
dr. Weinberger Adolf, továbbá a haza ve- 
delmeben meghaltak: Liptay Lajos, Roho- 
nyi Gyula, Sous János es Taby Kálmánról. 
Az igazgató inditvár.yára a közgyűlés az 
elhunyt tagok iránti kegyeletét, emléküknek 
jegyzőkönyvi megörökítésével nyilvánította. 
A kaszinó a lévai főgimnáziumnál tett ösz
töndíj alapítvány 1914 évi kamatait Here* 
Pál 11 o. tanulónak adta, a jubileumi ösz
töndíj kamatait pedig Haitiingei Henrik 
kereskedő és Gáspár Sándor iparos tanu
lók kapták, amint azt most a jelentés a 
közgyűlés elé teijesztette. A kaszinó lapok
ra és folyóiratokra a múlt évben 717 K.-t 
költött. Az íjazgattíi jelentés többi részé
ben kiterjeszkedik az egyesület életében 
előfordult különböző mozzanatokra. Mind 
az igazgatói, mind a számvizsgáló bizott
ság jelentését a közgyűlés tudomásul vette 
és a tisztikarnak a felmentvényt megszav az te. 
Ezután az 1915. évi költségvetés irán yoz- 
tatott elő 6ü83 K. bevétel és t>646 K. kia
dásban. Az elnök és a tisztikar választá
sának eredménye pedig a következő: Elnök 
Huberih Vilmos, igazgató dr. Lakner Zoltán, 
r .yazgató dr. M*> sv Aha, jegyző Kottek 
F< ■ ne, j táró hehubci. i ivíd t i . gond
nok Jaross Ferenc, nyvtaros Kiss Gyula, 
•".gyes/. dr. (bapay i de. Választmányi ta
gok- Báthy László, Bodogh Lajos, Csekey 
Vámos rlr. I . minier Ignác, üiimm György, 
Hetzer Adolf, Hoííman Árpád, Rzeháíc Ede, 
Krajtsik Jenő, ifj Lakner László, Levatich 
Gusztáv, dr. Medveczky Károly, Medveczky 
Sándor, Oidódy Endre, lovag Schoellcr 
Gusztáv, Svarba józsef, Schubeit Pá‘. dr. 
Wei$7 Zsigmond. Számvizsgáló bizottság: 
Jakabfalvay Barna, Knapp Géza, Sziíassy 
Dezső. A megválasztottak közül többen a 
harctéren vannak.

— a Lévai Hírlap ellen. Említettük 
már, hogy ifj. Berka István és Szabó And
rás garainmikolai lakosok sajtó utján el
követett rágalmazás vétségével vádolták a 
L-'nu Hírlap szerkesztőit a lapban megje
lent, a garammenti tgygyermek-rendszerrel 
foglalkozó közlemény miatt. Az aranyos- 
maróti kir. törvényszék vádianácsa foglal
kozván az ügygyei, annakidején elejtette a 
vádat, mert beigazolva latta a cikkben fog
laltakat. A vádlók e végzés ellen felfolya
modással él ek a pozsonyi kir. itélótá Iá
hoz. Az ítélőtábla vádtanácsa a felfo'ya- 
modást el utasította, s kimondotta, hogy a 
törvényszék helytsen jáit el, mikor a bűn
ügyi eijárást megszüntette.

Az erilöőr gyilkosat elítélték Jelen
létink volt, hogy tíabulik Pál kincstári er- 
döört a geletneki erdőben meggyilkolva 
lelték A csalid őrség csakhamar kiderítette, 
hogy a gyilkosságot Huszár Kozarik Jó
zsef geletneki lakos követte el s áldozatát 
a gyilkosság után kirabolta. Az elvetemült 
ember hátulról támadta meg a szolgálatát 
teljesítő erdöőrt, s több fejs/ecsapást mért 
a fejére. A gyilkos fölött a napokban Ítél
kezett az aranyosmaróti törvényszék (a 

| gyorsított eljárás szerint, esküdtszék mellő- 
' zésével) A sza bíróság a beismerésben 
i levő vádlottat tizenegy esztendei fegyház- 
; büntetésre Ítélte. Ez az. ítélet azonnal jog- 
t eiöre emelkedett,
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__ Nyijtazas. Újévi üdvözletek megvál
tása cinién 70 K. érkezett hozzánk a kö- 
Eön*ég köréből, mely összeget a Htdse- 
éiyző hivatalhoz küldöttük. Kirchaer altá

bornagy, i hivatal vezetője a napokban 
hozzánk intézett nyugtázó soraiban köszö
netét mondott az adakozóknak.

— A Barsvárraegyei Kaszinó Aranyosma- 
róton folyó hó 1-én tartotta évi közgyűlé
sét Simányi Béla ny. föiipán altlnök ve
zetésével. A jelentések és számadások tu
domásul vétele után a tisztikart egyhangú
lag megválasztotta a közgyűlés. Változás 
nem történt, kivéve az, hogy a választmány 
uj tagja lett Jakubovits József törvényszéki 

ifi ró, könyvtáros pedig Suciu László áll.
őgimn. tanár. A gyűlés után vacsora volt 

kaszinóban.
— Katonáink farsangja. Lapunk egyik 

olvasója, Bartos Henrik lévai cukrász, aki 
most az északi harctéren van, egy érdekes 
meghívót küldött hozzánk. Ez is mutatja, 
[hogy vitéz katonáink pompás szellemét nem 
törte meg a féléves háború. Bartos azt írja, 
hogy egy kis farsangi mulatságot rendez
nek az ott tartózkodó lévai ifjak s erre a 
mulatságra az összes lévaiakat meghívják, 
mégpedig igy: Meghívó a 31. honvéd 

[gyalogezred és az ezzel együtt működő 
'porosz hadosztály s az összhang érdeké
ben pedig a szemközt álló orosz ezredek- 
kel közösen rendezett állandó jellegű far
sangi mulatságra. Műsor: 1. Hajnali gránát,
krazittal töltött bombákkal. 2. Reggel 6 

árakor gépfegyver keringő. 3. Tábori tüzér
ségi zápor srapnell és gránáttal. 4. Roham
polka fark is/erem és tüskésdrótakadályon 
keresztül, golyózáporban, a zenét a tábori 

onós ágyús ezred s a nehéz tarackok 
szolgáltatják. 5 Kézi bombavetés és szurony- 
" arc. 6. Uj állásfoglalás nyakigérő sárban. 

Tűzijáték és gránáttal felgyújtott házak. 
Tüskésdrót akadály futóverseny, farkas

verem ásás reggelig, a jóhirü 30 és fele
sek csellózása mellett Reggel elölről. Eset
leges műsorváltozást a rendezőség fen- 
tartja magának. A mulatság kedvezőtlen 
idő esetén is meglesz tartva. Minél számo
sabb látogatást kér az otthon maradt 
untauglichok és maródiak felsegélyezésére, 
a rendezőség. A vendégek, urak kizárólag 
csukaszürkében, hölgyek vöröskereszttel 
kéretnek megjelenni. Hűsítőül Ilidig eső, 
s írral kevert hévízről gondoskodva van; 
étel: konzervguiyás, kétszersült.

— Liszíkaseldíök rakviriláia. Úgyszólván 
naponta jelenik meg újabb rendelet. A 
kormány wiost már a legerélyesebb rend
szabályokhoz folyamodik és ez intézkedé
sek hivatottak arra, hogy végkép eloszlas
sák a közélelmezés dolgában tapasztálható, 
egyébkén* teljesen al iptalan nyugtalan ;ágot. 
— A gabonakészletek feltárása után a kor
mány szükségesnek láíta a lisztkészietek 
feltárását ii. Az u]abb kormányrendelet 
ugyanis kötelességgé teszi a meglevő íie/.t- 
készletek bejelentéséi, feltárását és az or
szágos bizottság részére való átengedését. 
A rendelet azonkívül büntető határozatokat 
al apit meg azok ellen, akik a maximális 
árakat túllépik, vagy azokkal visszaélnek. 
Aki gabonanemöért vagy lisztéit a kiadott 
rendeletek értelmében felszámítható leg
magasabb árnál magasabb ára?, vagy a 
legmagasabb áron felül ebbe beszámítandó 
bármilyen mellékszolgáltatást követel, el
fogad, adat vagy Ígértet a maga vagy har
madik személy javára, az — amennyiben 
cselekménye súlyosabb büntető rendel
kezés alá nem esik — kihágást követ el

■LÉv /n  h ír l a p

és két hónapig ttrjsdhttó elzárással, vala
min hatsiás koránéig terjedhető pénz- 
büntstéssel büntetendő. Ugyanígy bünte
tendő az is, aki akár szándékosán, akár 
a köteles gondosság elmulasztásával bár
mely módon kötremüködik abban, hogy aa 
árusítással megbízott alkalmazottja vagy 
az eladást közvetítő más személy a gabona- 
neműért vagy a lisitért követelhető legma
gasabb árak megállapított korlátozását ki
játssza vagy meghiúsítja, vagy aki bárkinek 
• korlátozás kijátszásara vagy meghiúsí
tására irányuló eljárását bármely módon 
elősegíti vagy eltitkolja.

— A Lévai Ajielii mozgoszinbaz legköze
lebbi előadásainak főérdekessége tesz a 
Nordisk társaságnak legújabb remekműve: 
A negyvenéves asszony, egy tragikus szere
lem története négy felvonásban. A főszere
pet Betty Nansen adja benne. A darab egy 
anya s annak leánya szerelmes vívódását 
mutatja be egy azon férfiért. A szép műso
ron ott szerepel még egy természetes fel
vétel, A falkavadászat címen, és több kacag
tató, kedves humoros kép.

— Megfacyott hegkor. Csejkő község 
határiban Tovela Fiilöp 56 éves hegyőr 
kissé beborozott állapotban őrizett egy 
akácost, ugyiátszik közben elaludt s alvó 
állapotban megfagyott.

— A Lévai Katii. Kör évi közgyűlését
kedden délután tartotta meg Báthy László 
prépostplebános elnökletével, aki megnyitó- 
beszédében megemlékezett a háborúban 
levő tagokról is, majd tudomására adta a 
közgyűlésnek, hogy a kör helyiségében a 
legközelebbi időben vetített képekkel
illusztrált háborús vonatkozású előadáso
kat fog rendezni, amit a közgyűlés szíve
sen vett tudomásul. Az elnök örömmel 
emlékezett meg arról, hogy a város eme 
egyik legnagyobb társasintézményében a 
háború allatt is szép, eleven élt t uralkodik. 
Az éljenzéssel fogadott elnöki megnyitó
után Dodik János igazgató terjesztette elő 
az egyesületi élet minden részére kiterjesz- 
kedö igazgatósági, majd a számvizsgáló 
bizottság jelentését is. A közgyűlés ezeket 
egyhangúlag tudomásul vette és a tisztikar- 
mik a szokásos felmentvényt megadta. A 
könyvtáros hadbavonulásával megüresedett 
tisztség ideiglenes betöltésére Zahorák Já

nost kérte fel a gyűlés. Végül az uj választ
mányt alakította meg a következő tagok
ból : Bódogh Lajos, Bodó Sándor, Borcsá- 
■yi Béla, Csernik Izidor, Frasch Jóssef, 
Frey Pál, Guba János, Iványi András, ifj. 
Kitin Ödön, Koperniczky Kornél, Kostyek 
József, Nappel Rezső, Nyúli Jóiscf, Ondrej- 
kovics Adolf, Psternák János, dr. Povubszky 
Géza, PresztoIán6iky Béla, Sinkó János, 
Tokody István, Thurócxy János.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
Kissik Imre Brezina Mária: József. Kovács 
Lajos Laktii Mária: Mária. H alélttá t: özv. 
Berger Izsák 66 é. gutaütés. Tóth Teréz 
56 é. tüdővész. Betancsik Béla 22 hó, tü
dőgyulladás

Köszönetnyilvánítások.
Weisz Kálmánná úrnő 20 K.-t. Spiti 

Barnátné úrnő Garamszőllősről 5 K.-t ado
mányoztak a Lévai Izraelita Nőegyletnek. 
Fogadják a nemeslclkfl adakozók az egy
let leghálásabb köszönetét.
Deák Adolf Dr. Frommer Ignáczné

titkár. elnök.

József, kir. hsrezeg Szanatórium Egyesület.
A tüdőbeteg gondozó intézet kisegítő korhá

ziban újabban a következő szeretet ado
mány érkezett: Dr. Gellényi Miksáné 2 ing 
3 alsó nadrág, 20 korona készpénz.

Dr. Frommer Ignácz.

Minden szerdán szombaton és vasárnap 
k a t o n a z e n e

! a Nemzeti káveházban. Szabad bemenet

Eladó
i 1 fekete fölfedelés hintó 1 db. szánkó 
| (könnyű), üzleti berendezés 3 pult

tal, vasári felszerelés 2 ládával és 
1 sátorral jutányos áron azonnal eladó. 

Cime özv. AOLcR VIKTORNÉ, Zseüz.

ezen töri a f jét most i ok ezer ember! Ha a közönség továbbra is olyan odaadással 
és. alapossággal f >gj i iáin ugatni a hatóságokat egészségügyi intézkedéseiben, mint ed
dig, akkor tavasszal nem fogják felütni fjüket a ragályos járványok, a kólóra, a kiite- 
ges tífusz a vérhas.

El ens ; : nk hadseregében a kiütéses, tífusz nagy számban található és e betegség 
terjedését különösen a bolhák közvetítik, miért is ellenük védekezzünk alapos 
fertőtlenítéssel.

Kezünket és nrcuuV.t üOFOSLií mossuk meg és a mosdó
és fürdővízhez adjunk kevés I/k; fertőtlenítőszert. A bútorokat reggel töröljük
át > százalékom oldmba mártott rong gyal, ugyanígy súroltasr-uk fel a
puhafapadlókai. Pi :.kos fehérneműt ajánlatos zsákba összegyűjteni és azt 3 százalékos 
(olcsó) mj rs h/soform-oldatba 2\ óráig beáztatni s csak azután mosatni.

T A W m U 2ÍIK M E U  F E R T Ö T E E W IT E E I líI
s ■: célból kérjük ir.gy>,i és bénnentve íz „egészség ó* fertőtlenítés” cimíi tanulságos
könyvecskét Dr. Keleti és ülarlngi oeg^észeti gyárából, Újpestin.
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H Q L Z n f l N N  P Ó D O Q  b l V d T r i R m i f l Z f l  L É V A .

Téli katonai felszerelési
c i k k e k .

S iT «e t te r , iev<Hnőr m H l é i j .  J a e -  

y c r  és tcvesaőc ing* és n a i r á g  

lábacárvédő , *ér«l, h as , é r , é s  ta lp  

---------------  m e l e g í t ő k .  ---------------------

H a rá n tk o r  m e llé n y e k , h ősapka ,
kötött és bétaltbőrkcztyűk. — _
Tereezőr takard. báfmi pokrőc. 
óriilsi választék ny kkendőkben.

!¥ői divat cikkek méljen leszállított áron.

Két szoba konyha
azonnal kiadó, esetleg bútorra l

béna, Horflíibutca Z sz.

KOVÁCS SÁNDOR
ciptáruháza

L É V A ,  H «ssu th >té r.

Ajánlja dúsan felszerelt 
■- ■ cipőraktárát. —-

ftCODEHl B Ú T O R O K  
Kárpitos és dí

szítő munkák. Telje* lakberendezések
W rinA im li fe£r<srté: Koikua .latban
butorkésEÍtőnél szerezhetők be

Z s a rn ó c z á n .

O l c s ó  á r a k !  
H asi Dálasatók!

Mértékszerinti osztály.

CELEF0I7 12. EELCFON 12,

aprítsa és kásák, porasz- 
és pirsáén

rendeléseket elfogad és házhoz szállít 
B R A U N  J Ó Z S E F  ÉS F I A .

Schulcz liíDácz könyvnyomdája, Léva.
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