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A KIRÁLY.
Elmondja a koronázás ünnepén egy magyar hegedős.

Kárpátokból jöttél, ifjú, hős királyunk, 
Melyet az ellenség ezre döngete.
Piros volt ott a hó, rém fehér, mint nálunk, 
Piros volt a vértől s sártól fekete.
Álltái a Doberdón, a fekete gránit 
Messzire visszhangzott a lábad alatt.
Láttad Erdély bércén vitéz katonáid, 
Láttad: az ellenség mindenütt szaladt.

Véres, vad csatában hogy futott mind onnét, 
A riadó búgott az érctrombitán;
Szilaj, bősz haraggal nyomában a honvéa, 
S karddal a kezében, mint egy hős titán. 
Most már ismered jól ezt a magyar népet, 
Csak az igaz ügyért fogja fegyverét;
Ezer év vihara akit annyit tépett, 
Áll még rendületlen, bátor, hü, derék.

Hogyha megcsodáltad a csaták ttizében, 
Mikor bősz haragja mindent elseper, 
Jóságos szemekkel nézz végig e népen, 
Mikor, mint királyát, Téged ünnepel.
Mikor koronáját homlokodra téve 
Büszke kézadással urának fogad, 
Jóságos szemekkel férkőzz a szivébe
S utolsó csepp vérig védi trónodat.

Ez a szent korona csak apostolt illet, 
Csodás szent varázsát érezni fogod, 
Ezer év bubája Téged is megihlet, 
Ha felékesitik véle homlokod.
Király és apostol leszel egy személyben. 
Akit a nemzethez egy szent eskü fűz, 
Rád bízza most magát jó sorsban, veszélyben. 
El nem választ tőle sem a viz, se tűz.

Ezt a szent koronát a kettős kereszttel 
Első nagy királyunk Istentől nyeré, 
Másnak szánta akkor második Szilveszter, 
És hogy a mienk lett, az Úr rendelé. 
Azóta már sok, nagy királyunk viselte, 
Áhítattal nézik, kicsinyek nagyok;
Sok, felkent királyunk apostoli lelke 
Ezeréves fényben mind rajta ragyog.

Akitől Te kaptad, egy koronás bölcs volt, 
Mint egy szent talizmánt tőle úgy kapod, 
Ezer éven altul nem esett rajt' még folt, 
Úgy nézd ezt a jelvényt, mint a szent napot- 
Ha az első főpap megkoronáz véle,
Nagy, szent fogadással hajtsd meg homlokod: 
E népet, mely Veled most szivet cseréle, 
Jó és balsorsában szeretni fogod.

Mert e szent korona mindig azt példázza, 
A legelső magyar ember a király, 
Kinek kepe előtt oltárt e el háza, 
Kiért e nép karja mindig készen áll. 
Ez a szent korona nemzetünknek sorsa, 
Múltak emlékköve, jövőnk záloga, 
Túlélte Mohácsot, de aranyabroncsa 
Annyi sok viharban rozsdát nem foga.

Szent István pallosát rántsd ki hüvelyébül, 
Vágj a nagy világnak négy tája felé, 
Vágj büszkén, erősen annak szent jeléül: 
Védelmezőnk léssz, mint Isten rendelé. 
Országunk határát, magyar bércet, pástot 
Megtépni, csorbitni sohasem hagyod 
S áldó melegével királyi palástod 
Egyformán betakar kicsinyt és nagyot.

Népünk szabadságát védelmezze kardod,
A boldogság várát építse karod,
7 ártsd meg a törvényt s mig magad megtartod, 
Jogot, igazságot osszon jogarod.
Drága ősi nyelvét, a legdrágább kincsét, 
Mindig megbecsüljed, hisz téged dicsér;
Akkor vérét ontja s bármerre tekints szét, 
Áldó szeretete sírig elkísér.

ifjú, hős királyunk, e széni talizmánnal 
Amikor magának népünk eljegyez, 
Lelke, gondolatja az ég felé szárnyal, 
Lelkében uj hajnal vágya ébredez.
Itt bent a harangszó. kint az ágyudörgés 
Fenséges összhangban az Úrhoz kiált, 
Mint magyar szivekből felszálló könyörgés : 
Magyaros Istene, áldd meg a királyt.

Kenik János.
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Lapunk ezen számával bezárjuk pálya

futásának harminchatodik esztendejét. A 
harminchat esztendő között talán ép a 
legutolsó volt az, mely legjobban próbára 
tette erőnket, de elfogultság nélkül mond
hatjuk, hogy lapunk még a háboruokozta 
nehéz viszonyok között is kiállotta a iüz- 
próbát s hála a kiadó áldozatkészségének, 
erejét megfeszítve iparkodott hivatásának 
és kötelességének megfelelni.

A most folyó világháború nehéz, de 
hazafias kötelességet ró a sajtóra : támo
gatni a küzdő hadsereget, szolgálni híren 
és becsületesen a hadviselés érdekeit, emel
lett szeretett magyar hazánk boldogságán, 
fejlődésén munkálkodni, a magyar önérze
tet ápolni.

Isten, király, haza volt a jelszavunk 
mindenkor. Ebben a hármas jelszóban van 
beleirva lapunk irányzata. Ezzel a hármas 
jelszóval indult útjára lapunk első példánya 
s ma is híven es becsületesen kitartunk 
mellette. Sem a munkától, sem a harctól 
nem irtóztunk, a közélet minden fázisában 
résztvt ttunk erőnk- ts tehetségünkhöz képest. 
A most folyó világháború is ott talált ben
nünket a magyarság, fegyvertársaink és 
szövetségeseink közös érdekeinek szolgálatában 
s akkor, midőn csakugyan áldozat egy lapot 
fenntartani, minden dicsekvés nélkül elmond
hatjuk, hogy tudva azt, mivel tartozunk 
hazánknak, ezt a legutolsó nehéz esztendőt 
is becsülettel végigküzdöttük.

A világháború közepette nem feledkez
tünk meg városunk és vármegyénk fejlődé
séről és boldogulásáról sem, hiszen főcélunk 
a mi szőkébb hazánk jölvirágoztatása, köz
intézményeinek gyarapítása, jólétének és 
műveltségének fejlesztése. Olvasóink tehetnek 
mellettünk tanúbizonyságot, hogy sem sze
mélyi kultuszt soha nem fiztunk sem érdek
csoportok szolgálatába soha nem szegődtünk, 
de minden törekvésünk arra irányult, hogy 
pártatlanságunkat és jüggetlensegunket megő
rizzük.

ígérjük, hogy a jövőben is ezt az irányt 
fogjuk követni s bármily nehéz idők követ
kezzenek is, a kötelesség teljesítése elöl 
meghátrálni soha nem fogunk,

De kérjük a nagyközönség szives 
támogatását es jóindulatút, mert eddig is 
csak a közönség tapasztalt rokonszenve 
tette lehetővé, ha munkálkodásunkat siker 
koronázta..

Előfizetési ár:
Egy évre 10 K. — f. 
llat hóra ö K. — /.

A koronás király.
Tegnap tették IV. Károly király 

fejére Szent István koronáját. A ma
gyar alkotmány értelmében most már 
a koronái király átvette mindazon jo
gokat, melyek a szeut korona viselőjét 
megilletik. Hódolattal ée hagyományos 
hűséggel köszönti ebből az alkalomból 
minden niagy*r  ember a koronás ma
gyar királyt, aki már eddig is oly kö
zel férkőzött a nemzet szivéhez, hogy 
a legszebb reményekkel vagyuuk el
telve uralkodása iráut.

Aki maga oly szigorúan ragasz
kodik az alkotmányosság formáihoz s 
oly nemes kötelességtudással mutat jó 
példát arra, hogy miként kell * tör
vényeket és bevett ősi szokásokat meg
tartani, az bizonyára méltó arra, hogy 
ura és parancsolója legyeu országának, 
akire nyugodt lélekkel rábízhatja sor
sát a nemzet. És amint eddig tapasz
taltuk, IV. Károly király őfelsége, mint 
Szent Istváu koronájának viselője, ural
kodója és koronás királya akar lenni 
a magyar nemzetnek s legfőbb akarata, 
hogy a nemzetet jövendő fejlődésében 
a virágzásnak és boldogulásának eddig 
nem ismert fokára segítse, anyagilag 
és erkölcsileg gazdaggá tegye.

Nagy ób nemes szivet, széles látó
kört mutat a koronázás Őfelségében. 
A fény es, de rideg szertartáson keresztül 
is átcsillant az ő nagy szivének »ra- 
nyos derűje, meiy oly kedvessé, oly 
feledhetetlenné tette az ő királlyá való 
megkoronáztatását. Elrendelte, hogy a 
koronázási eskületétel után a zeneka
rok a Limi.uszt játszák. Mily forró sze
retettel gyűlt langra miuden magyar 
szív ennek ballatara ? Mily rajongással 
fordult minden magyar lélek a felsé
ges királyi család felé ! Nem lehet sza
vakba önteni, hogy mily áldólag ter
jeszti kezeit a nemzeti Géniusz kirá
lyunk felkent feje fölé. Ez a koronázás 
örök helyet kér a magyar történelem
ben, mert soha még úgy király össze 
uem forrott szeretetben népével, mint 
a király azőhüségesmegyar nemzetével.

Megnyíltak a szivek és örök sze- 
retetükbe fogadták őt. Megnyíltak ön
kénytelenül az ajkak és esdo imádság
ban kerték az Isten áldd meg a királyt ?

Erőt, bátorságot, bizalmat öntött 
a telkekbe ez a ragyogó királyi csele
kedet, mely oly kedves meglepetés volt 
a nemzet szamára. Megismétlődött a 
vitám et ssuguiuem felséges jelenete, 
de meg te emelőbb, még melegebb tor
mában. Es ha még egyszer aunyi el
lenség állana is előttüuk, akkor is bi
zalmat, remény t, lelkesedést merítünk 
királyunk szvreteteből s meg a pokol 
kapui ellen is meg védelmezzük trónját 
es koronáját.

A koronás király jár előttüuk. Hó- 
dolattal es alattvalói hűséggel követni 
fogjuk. Szeretettbe fogadta a nemzet 
s ott marad miuden magyar szívben, 
míg csak egy isdobog e magyar hazabau.

Szilveszterkor.
Az idők vén fájáról ismét lehul

lott egy levél. Sok-sok levél pergett 
már le erről a fáról; némelyik levél 
szépen, csendesen, majdnem észrevét 
lenül tűnt el az avarban, — az évek 
avaiábau, — némelyiknek hullását 
fájó szívvel sirattuk, sajnáltuk, so
két kívántuk, alig vártuk. Sokszor rá
értünk nézni, figyelni e levelek lassú 
fonuyadását, ü.ngulau halódását, mert 
nem báutott senki, semmi s nyugal
munk, épségünk bizonyítéka volt, hogy 
észrevettük az időt, a vén iát s láttuk 
•g)_*gy  levelének lehervadását. Óh ! 
de mikor volt ez ? Vesz es vihar tört 
iánk, rombolás, pusztulás árasztott el 
mindent. A világkatasztrófa robajában 
kábultan álltunk és már elfelejtettük a 

finoman, halkau lepergő száraz levelet 
Az órák futottak, s nem tudtuk, melyik 
két jegyezzük meg inkább kegyetlen- 
ségéről, a percek siettek a múltéi len. 
ni, hogy boszulatlanul — óh mert nem 
lehet utánuk futni e nem lehet elfogni 
visszahozni őket 1 — ülhessék torukat 
kínjaink felett. S az évek ? Szinte csak 
akkor vettük észre a réginek múlását 
mikor az uj már ránk virradt. $ mii 
ért ? Talán lassan, vagy lassabban ha
ladt az idő? Vagy meggyorsult talán 
járása ? Nem. Csak mi veszítettük el 
régi önmagunkat, csak a mi idegeink 
változtak me", csak a mi gondolataink 
jutottak, járnak más irányba más vi
lágban. Az idő, a múlás egyforma volt, 
mindig a régi, csak mi láttuk, éreztük 
másnak.

Volt talán idő, mikor egy év úgy 
szállt el fölöltüuk, mint szelíd galamb 
és szárnyainak talán csak puha simo- 
gatását éreztük. De most az évek me
sebeli félelmes, átkos csodamadarak 
voltak. Iromba szárnyak feketesége sö
tétbe borított, suhanó csapásuk tájt; 
kegyetlen karmaik vájtak, és nyomu
kon vér és örökös sebek fakadtak,

Es ilyen volt ez az ezerkileucszáz- 
tizenhatodik év is, melynek már csak 
néhány órája van és ezek tűutével a 
történelemé lesz. A történés szelleme be
fejezte egy mondatát, — hiszen egy év 
neki csak egy mondat, — pontot tesz^ 
uj helyzetbe áll,— hiszen egy év neki 
csak egy gesztus.

Búcsúzunk az ó-évtől fáradtan, 
megtépázva. Mert ami kévésünk ma
radt még, elvitte tŐlüuk. Mennyi erő 
forgácsolódon el céltalan munkára, em
bertelen törekvésekre! Mennyit lehe
tett volna azon épiteiú, amivel ékte
lenül megtetőződött a rombolás! De 
hiába a panasz, hiába a vád, a kiöm
lött vér nem fog felbuzogni, tudás és 
művészt;, mélység és szépség, gondo
lat és érzés uem fogjak visszakapni 
elvesztett kincseiket, tönkretett drága
ságaikat, a megbénult, megcsoukult 
alkotó erő nem nyeri vissza épségét s 
marad siralma önmagának, sírkeresztje 
a Teremtő eletnek, a szépet, nagyot 
létrehozó akarásnak. Hiába a kesergés, 
uem jönnek vissza azok, akik ártatla
nul vitettek el örökre, akik meg élni 
akartak, joguk lett volna élni, akik még 
örömre vágytak, akik még kértek volna, 
szerettek volna menteni, bírni a lóid 
boldogságából. Hiába a zúgolódás, a 
hatalom bitorlás nem szégyenli magát, 
nem áll télre, hogy helyet adjon a ha
talom egyetlen jogos birtokosának, az 
összeséguek. a tömegeknek, a népek
nek s még a lelkiismereti kényszert is 
a kezében tartja, hogy a sovinizmus 
egyik legbrutálisabb őrületébe hajtsa 
vele a neki fölöslegeseket. Mert először 
jól elnevelte bennük a nationalizmust 
s aminek szentnek, erénynek kellene 
lennie, bűnné tette. Hiába harag,.a 
koldusbotra jutott tovább is köhögi a 
vért esett mellében zihálva sípoló tü
dejéből, de nem fogja vele megosztani 
ebédjét a háború parazitája, aki munka 
nélkül és jótormáu minden legcseké
lyebb kockázat nélkül szerzi meg •**  
az ebédet és a százszoros, ezerszeres 
fölösleget. Hiába a méltatlankodás, a 
befogottak csak húznak tovább, de 
nem fog a nagy munkából részt kérni, 
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megfelelő nyereséghez (mert a jöve
delem szó nagyon naiv) arányított részt 
gérűi a fáradság nélkül a létmaxinium- 
b*u  (ha ugyan lehet e szót használni) 
uezó. Hiába, hiába . . .

Vérben, átokban, minden rosszban 
fogant ez az év, ■ ha láttuk a fogan- 
tsiását, láthattuk, mit jelent, mit rejt 
és mit fog hozni. Hát miért néztük jaj
gatva, siránkozva, de összetett kezek 
kei, bogy minden úgy menjen, ahogy 
mi nem akarjuk ? Mert bizony csak 
néztünk, bámult az egész emberiség és 
táncolt, tehetetlenül ugrált egynéháuy 
hatalmas dirigálása szerint. A maga ér
dekeiért semmi aktivitást nem tudott 
kiváltani az emberiség s minden tette 
csak szégyenletes passivitásának volt 
bizonyítéka. Mert hol van a pozitív 
aktivitás a tettekből, melyeket a kan
csuka, gépfegyver, sortüz mozgat ? De 
hát miért is ? Semmiért. Valami va
rázslat van az emberiségen és nem 
tud tőle szabadulni. És halmoz áldoz*  tót ál
dozatra, mintha volD*hasznos  eredménye 
a hallatlan erőmegfoszitésnek, mintha 
teremne ehető gyümölcse a pazarló 
vérrelöntözésnek. Pedig látja, hogy 
nem lesz, de mégis, csak azért is. Mert 
elég a nemzetnek, nemcsak a fran
ciának, meg az ango^u*k,  hanem vala
mennyinek, az a világon a legértékte
lenebb valami, egy ,,nesze-semmi fogd 
meg jól“. a felelősség- Ha elhullott 
egy millió ember, .... nem baj, 
megmaradta —felelősség ; tönkrement 
az ipar, gazdaság, minden; baj, baj, 
de hiszen itt vannak, akik kimondták: 
miénk a — felelősség. Es nemcsak 
Lloyd George beszélt igy, hanem 
mind, valamennyien az élet és halál 
urai. De hiába hiába . . .

Már nem lehet semmit kezdeni 
ez évben, a végén vagyunk. .Elmúlt ; 
rajtunk hagyta a bajt. De mintha meg
bánta volna, hogy annyi-annyi kese
rűséget nyeletett le az emberiséggel. 
Vérben fogant, vérrel jött és a béke 
jegyében távozik. Hagyott egy kis re
ményt. S most, amikor bucauzunk az 
ó-évtől, ezért a kis reményért megbo
csátunk mindent, de elfelejteni,—már 
hiába, hiába . . ., nem tudunk. Sok 
bánat ujul meg a búcsúzáénál, de kap 
némi enyhületet. Hiszen a béke jegyé
ben tűnik a múltba az ezerkilencszáz- 
tizeu hatodik és a béke jegyében jön az 
ezerkilencszáztizenhetedik.

Milyen szédületes távlat: béke .' 
Millió és millió szív vágyának teljesü
lése, az érette hullott tengernyi könny 
tiszta kikristályosodása, napsugár, me
legség, élet, minden 1 Milliók és mil
liók gyötrelmének drága bére, éledése 
a tengődő hitnek, visszautja újra hoz
zánk a bizalomnak, a reménynek; az 
élet diadala, a szeretet napsugaras, 
hajnalhasadásos ébredése, meleg, dobogó, 
púba, szelíd élése!

És áldott legyen az újév, mely a 
béke jegyében jön. Talán meghozza a 
népek békéjét, mert mentsen az 
Isten a diplomaták békéjétől.' Leszáll 
újra a földre, az elhagyott, a sivár, a 

’lkos, a véres földre. Eljön és meg
vált és újra visszaad önmagunknak. 
Es visszahozza őket, akik még élnek, 
• mi újra velük lehetünk, örülhetünk 
egymásnak, örülhetünk életünknek! 
Ezabad lesz újra várni az élettől, sza

bad lesz újra élni akarni, élni merni, 
szabad lesz újra a boldogságért küz
deni, örömet keresui! — És áldott 
legyen az újév, ha igy |e8z !

És ha nem ! Akkor hordjuk to
vább a keresztet, mart ennek igy kell 
leni, mert megérdemeljük, mert már 
csak szenvedni tudunk, élm, akarni 
nem. S akkor hiaba indul az újév a 
béke jegyében és hiába Ígérkezik na
gyon boldog újévnek!

Janson Vilmos.

Koronázásra.
1516. deo. 30

Szent István koronáját tette fejedre a nemzet. 
Hisszük: a „Jó Öreg-*et,  példa gyanánt követed 
Zárd a szivedbe magyarjaidat gondos szeretettel; 
Boldog lesz néped, hogyha Te megbecsülöd 
Vérét ontani kész a királyért és a honáért, 
Párja a hűségben nincsen a föld kerekén. 
Ennek adja dicső jeleit most sok diadalban ; 
Vész- és békeidőn sziklaszilárd a magyar. 
Szivét, minden kincsét nyújtja feléd adományul; 
Ámde viszont tiszteld nemzeti ős jogait 
Nagy a reménységünk és bízva bízunk a jövőben: 
Békeapostol után légy Te a békekirály l

Jaross ferenc

K hadikölcsőn.
A*  ötödik hsdiköloön jegyzési határ- 

nspját január 8-ig tolta ki a pénzugyminie- 
tsr. Ezt as elhatározást nem lehet eléggé 
helyeselni. Az aláírásokról szóló jelentések 
után, melyek a legkedvesöob eredményre 
nyújtottak kilátást, erre az intézkedésre nem 
lett volna kényszerű szükség, a mai viszo
nyok között azonban a hadikölcsőn minél 
imposánsabb sikerének olyan jelentősébe 
van, hogy annak fokozására m nden kínál
kozó eszközt és utat fel kell használnunk.

Moat pattant ki péidául, hogy * küsaö- 
bön ál'ó üaletévrs a pénzintézetek, a fővá
rosban úgy, mint a vidéken, a betéti kama
tot félszázalékkal leszállítják. A terv jogo
sultsága szinte kézzel fogható. A háborús 
idők kereseti viszonyai úgy földuzzasztották 
a pénzbőséget, hogy es a jelzá'og — és 
váltókölcsönök visszafizetése után már alig 
talál biztosabb gyümölcsöatetést a takarék
pénztárak páncélszekrényeinél. A nagy özön- 
lés azonban ezeket is zavzrba hozza, ami
ből nincsen számukra más kiút, minthogy 
le kell szállitsnlok a betéti kamatot. Ennek 
a körülménynek óriási kihatása ígérkezik 
a hadikölcsönre. Miután az aláirás a meg- 
hossaabitás folytán még lehetővé van téve, 
akinek pénze van, sokkal ssivesebbeo fek
teti hadikölcsönbe, m nthogv fél annyi jö
vedelmezőséggel takarékpénztárban hever- 
tesse.

Abból a szempontból io örveudetes a 
meghosszabbítás, hogy alkalmat ad már is 
bizonyossággal megállapítható mulasztások 
pótlására. Épen a legjobb módú osztályok
ból ismét sokan kivonták magukat a haza
fias kötelesség teljesítése alól, vagy csak 
lanyhán feleltek meg anuak. Nem mentesek 
e szomorú tapasztalat alól a nagy bankok 
sem, amelyek legtöbbje emelte ugyan jegy
zését, azonban korántsem abban a mérték
ben, amint azt mérlegeik nyereségsaámlája 
lehetővé tenné. Mindezeket annak a tudatá
ra kell ébreszteni, hogy sohasem álmodott 
bövelkedésüket a háború kihasználásának 
köszönhetik a nemcsak hazafias, de egyene
sen már becsületbeli kötelességük, hogy a 
nemzet háborús céljaira a bőségnek meg
felelő arányban áldozzanak.

Emellett ez eseményekben gazdag esz
tendő végének a hangulata is szinte hozzá
simul a hadikölcsőn érdekéhez. A karácsony 
a szeretet ünnepe, aa újév a polgári élet 
megpihenő fordulópontja s közbeesik a ko
ronázás, mely a nemzet egészének megnyit
ja szivét és lelkesedéssel tölt el mindnyá
junkat. Esek a fölrajaó érzések sokkal 
termékenyítőbben hatnak a telkekre, sem
hogy a mostani hadikölosönnel kapcsolatos 
nagy érdekeinket is mindnyájan ne értenök 
meg és ne éreznők ál jobban, mint bármi
kor máskor.

Hadiemlékek katalógusa.
A Hősök Emléket Megörökítő Országos 

Bizottság egy katalógus sorozatban fogiz 
kibocsátani azoknak a szabadon álló badi- 
emlékeknek, katonasiroknak, emléktáblák, 
nak és emléklapoknak terveit, amelyeket 
magyar müvésaek a bizottság felkérésére 
készítettek és fognak készíteni.

A bizottság ezzel azt a hazafias és mii
vészi célt kivánia szolgálni, hogy a hősök 
emléke mindenütt, még a legkisebb község
ben is és a ’egszegényebh hajlékban »« mii- 
Vészi enalék]A<lel örökítessék meg. Műkő 
dése teljesen a'truisatikua jellegű. Maga a 
belügyminiszter a törvényhatóságokhoz »n 
tézett egyik rendeletében melegen támogatja 
a bizottság nemes törekvését, amelynek első 

' dokumentuma a« < katalógus, me'y a bizott
ság kiadásában Lukács György elnöklése 
mellett Györev; Kálmán sserkesstéséhen 
most kerü't ki a sajtó alól. A rendkívül 
szép, művészi Ízlésű katalógus pompás re- 
produkc'ókban mutatja he a magvar művé
szek had ••m’ék terveit, O*t  találjuk benne 
Györgyi D^ne", A'raási Balogh Lóránt, Re’chl 
Kálmán, Hikipoh Rezső, Spiegel Imre Hor
váth Bála és H. Pintér Gyula, Tóth Gvula. 
Vágó Lásaló. Sp’nge’ Frigyes, Jónás Ziig- 
m^nd, Sváb Gvula, Br^sso^án Szilárd. Hos- 
P'ner Guidó, Kertáa*.  K. Róbert, Tscbonko 
Hernaann, Janszky Béla. Vágó Jóasef, Both- 
’en Gyu’a, Kónva Zoltán, Thein János. Vasa 
Viktor, K«Hós Ed“, Kovács Eraséhet, Braun 
Arno’d, Moire*  Ödön. Pongrácz Sziegfried, 
Dankó Ödön, Fekete Oszkár és Szege Sán
dor, Haranghv Jenő terveit.

A bizottságot a tervezések művészi szín
vonalának biz'ositáaa mellett az a szempont 
is vezette, hogy minél olcsóbb kivitelű ter
vek kerüljenek a katalógusba, miáltal a sze
gényebb községek és magánosok részére is 
hozzáférhetővé kíván tenni művészi emlék
műveket.

A gyönyörű reprodukciók mellé árjegy
zéket is caatolt a bizottság s az egész kata
lógus elé Herczeg Ferenc szép és meleg elő
szót irt. Kívánatos, hogy a katalógusból mi
nél szélesebb körben ismertekké váljanak a 
tervek, amelyek csakugyan méltóan képvi
selik a hősök emlékének megörökítésénél a 
magyar művészek tehetségét és kegyeletét.

A bizottság irodája, ahol as emlékmü- 
fnrvek és minták megtekinthetők, Budapest, 
VII. Károly-körut 3. szám alatt van.

A világháború krónikája.
December 22.

A harctereken nem történt fontosabb 
esem1nv. Wilson e'nök aa összes hadviselő 
államokhoz jegyzéket intézett, amelyben föl
hívja őke', hogy hasonlítsák össze * béke 
föltételeiről való néze'eiket.

December 23.
Mackensen dobrudzsai serege megszállta 

l’u'ceát. A szövetséges csapatok a Dobrud
zsában kemény harc után kivetették állása
ikból aa elle-séget. Mesticanestitől délre 
visszafoglaltunk egy nemrég föladott előállást. 
Iperntöl délkeletre angol osztagok támad
tak, de visszaüttök őket.

Deczember 24.
Tulcea megszállása után aa ellenség a 

dobrudztai országrész északnyugati szögle
tébe vonult, A többi harctéren elsőrangú 
fontosságú hadiesemény sehol nem játszó
dott le.
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Daozemter 25.
Dobrudzsái sereg elfoglalt*  leacceát ia 

támadj*  Micint. Nagy-Oláboriaágban uj har
cok fejlődtek. A*  U« völgytől éazakra 
orossok megvetették lábukat a Magyaros 
hegygerincen. Eredményes portyázó és járőr
vállalkozások a galíciai fronton. Sikere*  harc 
olasz torpedórombclókkal a*  o'rantói caa- 
tornában. Négy torpedórombolónk as otran- 
tói utón aa ellenség két fölfegy vérzett őr- 
gőzhajóját ttlaéraégi harcban elsülyeeztette.

Deczember 26.
Deczember 26.-án a német és oiztrák- 

magyar lülf’gyi hivatal b ár válaszolt is Wil- 
sornak. Javai ó ját, bogy a hadviselő á'la- 
mok megbiiottjai a sem'eges kü’föld vala
mely városában mielőbb találkozzanak. Ma- 
ckenaen csapatai rohammal elfogulták a szí
vósan véde'mezett FilipeBtit és a kétoldalt 
csat'akoió erősen eliáicoh o osa állásokat. 
Rimnik-Sarat területen is előrehaladtak.

Városi közgyűlés.
j Léva r. t. várót képviselőteilülete 1916. évi 

deoember bó 29-ik napján tar'otta félévi 
rendes közgyűlését, melyen Bódogh Lajos 
polgármester hódolatteljes szavakkal jelentette 
be őfelsége IV-ik Károly király frónra- 
léptét éa megkoronéatatását. A je entés'a kép- 
airelötealtllet állva hallgatta végig. Ezután 
elhatározta a villamos áram használati dijá
nak bO°l(> al való felemelését és elrendelte, 
hogy strvénv rntéztessek a kir. pénzügyi- 
gazgatóságboa községi központi sreBtfőade 
engedélyezése iránt. Majd a városi tiiztvi- 
Belők es alka marottak 1-fő és Il-ik háborús 
segélye ügyében a minister á tál kívánt mó
dosításokat rendelte el. Elhatározta továbbá, 
hogy az elhagyott gyermekek segélyalapjá
nál mu'atkozó 3340 kor. 80 fi), biány fe
dezése céljából állami segély ránt folyamo
dik. Jóváhagyta Ács Bódoggal a Honvéd
utcai lakásra vonatkozóag kötött bérleti 
szerződést.

A bsdbavonult tísstvise'ők járandó
ságait adomány képen eaután is kiizo'gáltatni 
rendelte. A bérkocsi-taksát körülbelül 
30%-kal felemelte. Végül a keramit-utr*  
vonatkozólag e fogadta s pénzügyi saakosz- 
lály áron javaslatát, fogy a Kerámiái tár
saságnak javítási költség ne fizettessék, mert 
eddig semmiféle javítást nem tett.

Különfélék.
— A Reviczky-TáreaEig pénteken, 

január bó 6-én tarja XXXllI-ik teiolvisó éa 
művészi estéjét, amelynek erdekea u üsora 
a következő : 1. Dr. Pavloviét István tisz
teleti tag (Solmecabánya): szabad előadása.
2. Soboramr Forray Karolyié (Budapest); 
zongora; r)Cham>n*de:  Pás des Arupliarra. 
b) Cbaminadc: A utóra ne. 3. Stznozi Jenő 
(Budapest) : hegedű. Kiefaludi Ptkéthy Tibor 
(Vácr): zongora. Mendelssohn : E mu.l hang
verseny. 4. Dr. Karafiáth Márkus ; Társada
lom éa nemzet neveles. 5. Simon Jenő he
gedű, — Kufa’udi Fikéthy Tibor: zongora; 
Beethoven ; „Tavasz*  tonáta. 6. Palágyi 
Lajos: költenaéty. 7. Sobtrsini Forray Ka- 
rolyné, érek : a) Gastaldone : Mustca pro- 
hibita. b) Toska II.-ik felvonásból : Aa ima. 
8. Koczab Hilda ssaval. 9. Kisfa udi Pikéthy 
Tibor, zongora; a) Pvionaiae : b) Enye'gea 
(saját izeiseményej ; c) Dvonák : Subusite. 
— A városház nagytermében tartandó estek 
6 órakor kezdődnek. A teremben a rendező
rég peraelyt teaa bi a rokkant bősök és 
árváinak javára sto'gá'ó önkéntes kegyes 
adományok gyűjtéseié. A nem tagok aa 
estiket 1-1 korona belépődíj rae lelt látogat
hatják. A tagok irgyen elvezhetik az esté
ket. Aki azonban üöbelyei az egész ciklus
ra biztoaitani akarja, megválthatja azt tze- 
mélyeukiot 2 korona díjnak hetire:éaevel 
dr. Kerték Jánosnál, a Társaság főtitkárá
nál, akinél az ülésrend rajza ia megtekinthető.

— Királyi üdvözlet a magyarság
nak. IV. Kát oly király ea Zita királyné 
rajaikéiü aláírásával küldi aaivböl jött Üd
vözletét * koronázás alkalmából minden 

magyar embernek. A*  üdvözlet igy szól: 
A magyar szent koronával való megkoro- 

náatalásuok örömnapján köszöntjük Magyar
országnak hős katonáit és kitartó, hűséges | 
népét. Budapesten, 1916. december 30. nap- , 
ján Károly. Zita. .*  — A honvédelmi mi
nisztérium Hadsegélyiö Hivatala levelezőla
pokon hozz*  forgalomba a királyi pár írá
sának fakszimiléjét a a levelezőlapok a 
koronázás napjának dátumával bélyegeztet
nek. Vidékre készségesen eljuttatja a Hiva
tal a ’evelezölap egy-egy példányát minden
kinek, aki az eleiett katonák özvegyei éa 
árvái alapja javára legalább egy koronát 
kü'd be a Hivatal főpénztárának (képviselő
ház) K. Ü- (kirá'yt üdvözlet) jelzéssel. A 
legsaebb emléket szerezzük meg ebben a 
kirá'yi üdvözletben.

— Meghosszabbították a hadiköl- 
osőn jegyzésit. A pénzügyminiszter elren
delte, hogy a badikölceönjegyzést 1917. 
jatuár hó 8-ig bezárólag lebet folytatni. A 
meghossaabbitásra egyrészt az adott okot, 
hogy még tömeges jegyzések várhatók, más
részt a király halála több napra megakasz
totta a jegyzést.

— Binieuhlr. AlsótöröBkényi és tu- 
lóciBzemmiháíyi lliuróczy Káro'y ce. és kir. 
kamarás, Niitraváimegye alispánja a a F. 
M. K. E. ügyvezető alelnöke és özv. or. 
Kumz Pálné, saül. kisfaludi Madarász Mar
git 1916. deczember 28.-án Nyitraivánkán 
bázasskgra léptek,

— Pálya díjjal jutalmazott tanár. 
A Petőfi Társaság mu;t heten tartotta meg 
kczgyü'ését, selyrn a Buljovsaky pályázat
ra beérkezett müvek közül Dávid László 
ujverbássi főgimn. tanár ,Jtlván vitéz" című 
költeményének ítéltek oda a juizlmat. A 
je'es költőt, aki e özöleg a lévii főgimnázi
umban is nüködön s ikinek több gyönyö
rű versét lapunk is közölte, — megerdem- 
lett kitüntetése alkalmából a iegBsivély°Beb 
ben üdvözöljük.

— A 18—24 évesek ujrasorozáBa. 
A honvédelmi miniszter rendelkezése foly- 
lán azon népfölkelésre kötelesek, akik 1892. 
jatuár elseje és 1898. december 31-ike kö
zött születtek és az eddigi bemutató, illető
leg pótszemléken alkalmatlanoknak bizonyul
tak vagy alkalmasságuk folytán oevonultak 
ugyan, de később a tényleges szolgálatból 
elbocsáttatak, 1917. jan. 8—20-ika közt ter
jedő időben újból bemutató szemlére kerül
nek. A pótszemlére az 1865—1898 évek 
között született s az eddigi bemutató, il
letve pótszeulékröi elmaradt néptölkelő 
köteleseket is beidézik.

— Gyászbír. Őszinte részvéttel közö1- 
jük a ssomoiú hírt, hogy bilkei Lipttey 
Kálmánné, szül, kristysori Szebeni Irén ur- 
assony, L.ptsey Kálmán budspesti könyv
kiadónak, a Nyitni ée Társa cég volt üzlet- 
vézelőjének forrón szeretett, jólelhü neje, 
december hó 23 in éjjel 12 órakor, életének 
33., boldog házast ágának 16-ik éveben, Bu
dapesten, a Grtii wald-féle szanatóriumban 
rövid, de kínos szenvedés után kedves csa- 
■ idjmak, nagyszámú rokonainak és ismerő
seinek legme>yebb fájdalmára meghalt.

— A „Tlzlilléres Bizottság,*  amely
Léván a hauoru tartama alatt már igen sok 

! jótékonyságot gyakorolt és több családnak 
enyhítette nyomorát, — a karácsonyi ünnepek 
alkalmával mintegy buszroh kantat és szegény 
családot részesített segélyben. A segélyezés
hez Goldttein Henrik lévai jólelkü vaskeres- 
kedö busz metermázsa kőszénnel járult 
ameiy kegyes adományáért a nevezeti bi-’ 
zottság lapunk utján is hálás és őszinte kö
szönetét nyilvánítja.

— Nyeremények átvétele. A József 
kir. Herceg Szanatórium Egyeaüiefnek gon
doló bizottsága apunk utján értesíti a kö
zönséget, hegy akik a tegnap délután meg
tartott sorshúzás alkalmával nem vettek át 
r yereményeiket, 1917. jan. 2-áig Hudnyánstky 
Olga urhölgytöl vehetik át azokai.

— Esküvő. Valter Gyula, tulkai áll, 
el. iskoiii tanító, aki mint aász óa most jött 
hasa a hsrc'érről, multhó 24-én tartotta es- 
küvőjét Garaniujfalubi n Dúlják János kán- 
tortsmtónak kedves leányával, Margittal.Üol- 
dog megelégedés kisérje frigyüket.

— Jótékony adomány. A lévai Kern 
Tettvérek jóbirü lereskedöoég, úgy ,u;nt t| 
előző évekbeD, az idén is azzal váltotta m6g 
az újévi üdvözleteket, hogy a S'efáuia-Ar. 
vaház céljaira száz koronát küldött.

— Megszűnt a zairtalan nap. a« 
OrszágOB Közélelmezési Hiaatal rei ..lelete 
értelmében a disanóhust, báját, saa o.mát * 
bét valamennyi napján szabad már ári: utam. 
A hétfői zairtalan nap fentartáaárs tehát 
tovább szükség nincsen.

— Müvézzeetély. A Lévai I/r, Ko. 
egylet 1917. évi január hó 13.-án miivéis. 
estélyt rendes. Az egyletnek — mint érte
sülünk — a Geth ncüvésspárt, a budapeni 
vígszínház kiváló művészeit sikerült meg. 
nyerői az estélyre. A jeles müvészpár köz
reműködése arra enged következtető , hogy 
ez az estély, amely iránt úgy a városban, 
mint a vidéken igen élénk az érdeklődés, — 
a legnagyobb élvezetet fogja nyújtani

— Kinevezés. A budapesti kir. ité. 
lőtábla elnöke dr. Muntc Károly nyug, had- 
nagyot, ki a harctéren egyik szemét vesz- 
tette, a budapesti kir. ítélőtábla területére 
díjas joggyakornokká nevezte ki éa szolgá. 
lattételre * budapesti kir. törvényszékben 
osztotta be.

— Nem lesz zsemlye. Jelentettük 
mi is, bogy a közélmeaési hivatal felvetette 
ast a gondolatot, hogy a pékek bizonyos 
feltételek mellett ismét süthessenek isem- 
lyét. Ugv betzélik azonban, hogy ez a terv 
nem nyerte meg a kormány tetszését. A 
zsemlye sütését nem engedik meg es 
egyeóre minden a régiben marad.

— Romániai gabona Magyaror
szágon. A Romániában zsákmányolt gabo
nából állítólag 15 millió métermázeái kap 
Magyarország. A romániai gabona árát olyan 
alapon fogják szabályozni, mint annak ide
jén a szerbiai gabonával tették. As árak 
jelentékenyebben alacsonyabbak a belföldi 
forgalomban él vényéé maximális áraknál. As 
árszabás egyébként folytonosan csökkőn a 
jövő aratásig.

Nyilvános köszönet.
Mindazok, kik részvétükkel szívesek 

voltak felkeresni bennünke., foganják ezú
ton hálás köszönetünket.

Hakich Illés és családja.

Jótékonyság.,
A Stefánia árvaházat fentartó Lévai Nő- 

egyleihez újabban a következő kegyes ado
mányok érkeztek:

Özv. gróf Coudonbove Kunóné 100 K., 
özv. gróf Bi euaer Agoaionné 50, Leser köz
ség, Motesicsky Láaz.óué 40—40, özv. Lak- 
ner Lászlóné, Taubinger Ágostonná, N. N., 
Deutsch Mihály, Ocsovayue, özv. Kierna. 
Jánosne, Gesztőd község 20—20, — Zseliz 
es Nyír ,község 14, Baiby Gyua Garamuj- 
falu 12, N. N., N. N., Dobiovay Jhuoshí, 
Benkovich Ernone, BeiCsák Láza óné,Pózba, 
BarsbeBse, Tőből községek éa Hetzer Adoitne 
10—10 K., Bódogh Lajoané 5., Kutoeráoé, 
Koczab Frigyeaae 6—6, Ordódy Eidrené, 
Faragó Samuné 4—4, Levaticb Gus» távné, 
özv. Szabó lmrene ea özv. Henyey L ekne 
2—2 korona.

Terményeké*,  ruhaneműt éa játéksze
reket kü.dőltek : lovag Sehoeller lévai ura
dalma, Spuller Gyula plébános,Garam.söllős, 
Rothnágel János, Szent Janos-puszta. Bátby 
Gyula esperes Garamujtalu, Bellán uáaaló 
Tőből, Malomintezöaég Aranyoamaról, Búéi*  
Ádám plébános Ataópel, Sobwarozei bián- 
dorné Nagykáma, Árvay Jóaaefne, Dobay 
Istvánne Garamlök, Aiaógyóröd, Gara-molJ' 
mos, Zaemlér, Ooara, Garamkelecséu;, báró 
Pittelue Nagykáma, Engel Gyula Léva,!!®1* 
Jak*óné  Újukra, Koc*ab  Vilmoane Léva, dr. 
Karafiáth Manuscé, Taubinger Ágl;vlunBe 
Tőre.

A neme*  adskoaók kegye*  adományaikor1 
e*  utón fogadják a*  árvaháa veaetösrgéuek 
legbaláeaob köaiönetét.
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A Tanitók Háza internátusának Beim 
I.kabné úrasszony Ujbarsról egy krump
lit és mákot kegyeskedett küldeni.

A Lávái Iar. Nöegylethez koszorúmé?, 
„állás címén a következő adományok érkéz- 
„l . Steiner Artúr Komárom, Hel*sch  S >n- 
d0.‘és neje Láva 20—20 K, Wi'beim Mór 
és neje, Wi!h«im Béla és neje Léva 10—10 
korona.

A József kir. hsrceg az-natórium egye, 
süléinek Frommer Ignácné 20 koronát ado
mányozott.

Tűzifa kapható.
Kitűnő száraz csomó mentes bükk hasáb ázhoz 

szállítva ölenként 1CO kor.
Ugyanez ölenként 3 vágásra felíürészelve 112 kor.
Ugyanez apróra vagdalva 100 kg-ként 9 kor.

Nagyobb megrendelésnél olcsóbb.
„Tisztviselőegylei" tagjainak 5°-> pénztári engedményt 

nvájtunk a vágott fánál. Tisztelettel
Telefon 61 Xonhaiser és Tarsa

Ozmán-tér ő. szám.

IE31'

Az APOLLO mozgószinház 
mht műsora érdekes.

Újévi üdvözletek megváltása czimén 
a lévai kaszinó gyüjtöivén jótékony czélra 
adakoztak :

Huherth Vilmos, Dr. Ltkner Zoltán, 
Engel Znzmond, Dr. Gerge'v Fülöp, Dr. 
V esek Ferenc®, Schuberth Pál, Dr. Kmos- 
kó Bála, Levatich Gusztáv, Medveczky Sán
dor, Dr. Frommer Ignác*,  Dr, Weisz Ziig- 
mond, S nger Izidor, 10 — 10 koronát,
R'-bák Ed», Szarba Józssf, dr. Kersék Jánosi 
Kottek Ferenc 5 — 5 koronát, Dr. Kiéin 
Jskab, D”. Prizner Gyű a, Grimm György, 
4 — 4 koronát, Farksa Dénes 3 kor. Dr'. 
Hetsch Bála 2 koronát, N, N. 2 koronát.

7358/1916. ea.

Nyilvános számadás és köszönet nyil
vánítás.

Léva város polgármesteréhez aa alábbi 
jótékony adományok érkeztek be, aaoknak 
a váro-i pénztárba történt beutalását éa 
oaélra fordítását igzzolom. 1,, október 
29.-én a városi pénatár bevéte!eate Schöpflin 
Róbert és társai ssehai uradalmi tisztek éa 
Zselia kőiön-égénec aa erdélyi menekülök 
rószérs beküldött adománya — 300 kor — 
2., deczember 22.-én a városi pénztár bevé- 
■e este a LWaí Takarék és Hitebrtézlni 
a városi siegéuyek résaére beküldött ad< • 
oiányát — 100 kor. — 3., Engel József
és fia ezég a d c-m ier havi cukor szállít
mány utáni 484 kor. 20 fii1, haszonjutslé- 
sáról lemondvá", azt a polgármester rendel
kezése szerinti cé ra adományozta, ebből a 
város cukor lezelsai és nyomdai kiadásaira 
fordutatott összeg levonása útin fennmaradó 
151 kor. 20 fii1, összeg pedig a 7215/191g. 
sz határozattal a „Népsegitö alap" javára 
főidittatis, — igy „Engel József és fia*  
cség adománya egészben — 484 K. 20 fiil. 4. 
Ugy.ncsai. „Engel József éa fia*  ezég az 
újévi üdvözletek rnegvá tisára deciember 
28.-án a városhoz beküldött 200 kor. — 
Ez i»nt jótékony adomány 7358|1916. sz. 
alatt lelt Bevételezve » újévkor ki fog osz
tatni.

A fenti jótékony adományozásért a 
nemsale'kü adományozóknak a város és a 
segélyezettek nevében köszönetemet nyil
vánítod.

Léva, 1916. évi deczember hó 30.-án.

Bódogh Lajos, 
polgármester.

Adakozzunk a Vörös
kereszt Egy'etnek!

Barsi Naptár.
Barsvármegye hivatalai és közgazdasági

1917-évre
megjelent és kapható

Nyitrai és Társa r. t.
könyvkereskedésében

=— L ÉVA N.
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Boldog új évetkiván

A e 1 smerőseinek
KREUTZ G-YTTL-A. 

fővárosi tánctanitó
Budapest, VI’I, Barossu 59 szám

Kőszén Tűzifa 
bükkfa ölszámra — feltürészelve 
vagy apróra vágott állapotban, 

úgyszintén

Gyujtófa 
kötegekban kapható, Singer izidor 
fűszer és csemege üzletében Léván.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz.
Kis üveg 88 f. dupla üveg 1 K.SOf.

Ezt leérj<5.z» ixx d.ezx”ű.tt I "WU 
A lio neiu kapható, oda postán 10 kis v gy 6 > agy 
üveget kilenca toroná-rt tűid ingven ládában a k- 
szító , e

KATRENYAK JÁNOS .
gyógyszerész ZSAhNOCZA.

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut
cák sarkán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó l.-töl bérbeadó. BüVeb ■ teiVila- 
yositas a lévai uradalmi irodában

— — nyerhető. — —

Eladó ház és szőlő.
A néhai Horthy Kovács Maria ha
gyatékához tartozó házrész es 802CÖ1 
területű Jánoshegyi szőlő eladásra 
keiül. Az eiadus körülményeiről és 
föltételeiről a közjegyzői ir< da ad 

— — telvilagositast. — —

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!
KERN TESTVÉREK

FŰSZER-, 6 y A R M A T Á R U- ÉS VASNAGYKERESKEPÉSE 
RUkFCITTRTOTT 1881. LÉVÁN. TELEFOM I1Á.

Legjobb fűszer- és csemegeáruk. Naponta friss felvágottak. 
Főtt prágai sonka, teavaj.

Legjobb minőségű kávék.
„Glória" pörkölt kávé különlegesség. 

Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.
Virág-, konyhakelti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vasaruk és konyhafelszerelésl cikkek.
alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, 
modern háztartási cikkek. Villamos főzőedények, foiralók és vasalok.

GAZDASÁGI CIKKEK:
Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 

ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, mezőgazdasavi , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

Eladó hazak.
Blumeníeld-téle Honvéd-utca 9 és 
Damjanich-utca Oszamuhazak eladók 
Felvilágosítást ad özv. Ghímessy Jo 
zsefná Damjanich u’cza 6 szám.

Savanyított káposztát 
kiosinyben és nagyban visszelá- 
rusitóknak is jutányosán szállít

S1NGER IZIDOR
LÉVA

Jótállás a biztos eredményért.
Törvé-
nyeaen 
védve.

Oszkár
nagybecskerekl ny. iőkapitány és 

fajbaromiltenyéeztőnek na > yszerü 
találmánya a

„P A T K A N I N“
P«lk$ny rró-B'er, (> e u móri-g) tn.1 y 

euberrn és haziíVIa1 okr» >,em »r> huta éa 
fülűmül m nd«n u-fn irószorf.
1 doboz ára 3 korona

tnn'y elesendő öriiiOí-iu 6U pa''-í ny i-iir- 
táeihoa. Minden dobod o/. h*.*t  H m utaoi'óa 
ven me'lékelve. Iamerceiö pro.p m, 
ben le van Írva, lo y kii öltele í'.zyiígu 
gaadasíigb.n hé, y adag hrazoAl.r dó, kérésre 
ingyen küld a FATbANIN gyár egyedüli 
elóruaitója, a 'l'o ontAli Agrarbaok

vény társasig, Nagybecskerekeu.

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telető. eiéei: 33. é V S U Trlefon aiam 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányt! gépek: 

Ganzléle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzcféplö készletek, eiedeti Melichárféle 
vetőgépek, Eftcher-féle ekék és talajművelő Sézközök 
valamint minden e szakba végó gépek és Képrészek 

Világhírű RAPID lánczoskutat.
Legjobb minőségű takirmanykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos arakban.

a „Tungsramlámpa“
gazdaságos, mert hosszú élettartamú 

a minőségért a gyár szavatol 
Kérje mindenütt a rTungsram“ védjegy
gyei ellátott lámpát. Gyártja az Egyesült 
Izzólámpa és Villamossági Részvénytársa

ság Újpest 4. Hazai gyártmány 1!

Nyomatott Nyitni é. Társa r. t. gyorsítójánUrán.


