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J Ö V E N D Ő  I D Ő K
Daliás idők harci hangja dobban; j 

nálunk még tart a lelkes hadi fel- j 
vonulás, a németeknél már harci 
dicsőséget zeng a riadó harci kürt. 
Uj idők hajnala dereng a ködös jö
vőből a magyarra s a világháború 
eljövendő eseményei nagyot löknek 
majd a haladás zörgö szekerén. 
Anatole Francé ugyan a XX. szá
zad utolsó esztendejére jósolta az 
utolsó háborút s az európai nép
szövetség megalakulását s ha ott 
egészen nem is tartunk, de igy is 
hatalmas tanulságai vannak az újon
nan fellobbant nemzeti lelkesedés
nek.

Igaz ugyanis az, hogy ez a világ
háború forrt és heviilt évek óta 
nem csak Európában. Pár évvel 
ezelőtt az imperiálista Roosewelt igy 
szólt az üdvrivalgó jenkikhez: „Ve
rekedjetek barátaim, verekedjetek 
mindhalálig. Csak az ütés—verés— 
vágás ér valamit. Csak azért va
gyunk a világon, hogy pusztítsuk 
egymást. Aki mást mond, az or- 1 
kölcstelen ember. Ne bízzatok olyan ; 
emberben, aki gondolkodik. A gon- 
ddkodás elpuhit. Ez csak francia 
nyavalya. A rómaiak meghódították 
a világot, de elvesztették. Mi va- ; 
gvunk utódai a rómaiaknak.“

Tudjuk jól, hogy ezen magabizó '

szavak mögött másfél mi bárdos ka
tonai költségvetés és a világ má
sodik hadi flottája állott; mégis 
jellemző a mai korra, hogy állan
dóan háborúra készült s háborúra 
szomjazott.

Az éles és a tömegpszichológia 
levegőjéhez szokott szem a mostani 
háború népszerűségének motívumai 
között kétségtelenül szociális jelle
gűeket is feltalál. Tény ugyan az, 
hogy az osztrák magyar monarchia 
háborúja mély etikai jogosultsággal 
és célzattal bír, de a fejlődés elmé
let jövendő búvára nem fog meg
maradni ezen motivációnál s nem 
áll meg a fajok es kultúrák küz
delménél sem ; próbálni fog mé
lyebb s jelentősebb okokat is föl
fedezni.

Meg keli tehát ál lapítanunk, hogy 
ez a kollizió régen vajúdó, szük- 
ségképeni szociális jelenségek ere
dője gyanánt is felfogható.

Az utóbbi évik gyilkos kenyér- 
hajszája s még inkább az állandó 
gazdasági bizonytalanság érzése a 
túltelítettségig fokozták a nyűgöd - 
tabb, normálisabb aliami berendez
kedés utáni vágyunkat. Érezte 
mindenki : a kis ember épen úgy, 
mint a tőkés, sőt leginkább a pro
letárok és az intellektüellek, hogy 
ez igy tovább nem mehet.

A vad nacionalista orosz, a pén- 
zééri öngyilkosságba rohanó francia 
és a vén kalmár angol kényszerilet- 
tek csupán békés monarchiánkat 
oly fegyverkezésre, mely megbé
nított minden gazdasági virágzást 

I és polgári jólétet.
j Most ám lássák terveik halomra- 
| lövését, de e mellett kétségtelen az 
I is, h»*gv a mostani világháború 
j föltétlenül a haladás eszméjét is 

fogja szolgálni. Másról* ugyanis 
I nem lehet szó a habom után, mint- 
: hogy vagy a plutokrácia, a trösztök 
j erősödjenek, vagy a tömegek ön- 
I tudatának növekedésével a demok

rácia fellendülése következzék, 
i Könnyű azonban átlátni, hogy a 

hazájáért vérét ontott polgár önér
zeté. értelme s öntudata csak na
gyobbodni fog a háború után s a 
kis ember sorsa, küzdelmei még 
jobban előtérbe nyomulnak, mert 
hiszen ől: áldoztak legtöbbet. Ez 
esz az egyik tanulsága és ered

ménye a hábo urak A másik az, 
hogy az államhatalom megerősöd
ve erőteljesebben folytatja tovább 
az államosítás munkáját, mely bi
zonyos ideális központosítás és 
kollektivizmus felé visz bennünket.

Erre pedig fényes jeleink vnnak  
már előre is. A megyék államosí
tásának hatalmas és geniális gon-
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íiolatíi mólyséjea szociális belátás
ból születhetett csak. Mas nem kö
vetkeztetik ez után, miüt fokozot
tabb államosítása az iskoláknak, 
vasúinknak, bankok és ipari nagy 
üzem eknek , melyeknek kisajátítása 
a nyugodt kollektív állami élet
föltétele. , .

A világháborúnak így tehat más 
eredménye nem lehet, mint az álta
lános emberi értelemnek, intelli
genciának megnövekedése, mellyel 
karöltve jár a békés munka és a 
haladás.

Miko László.

A háború feladata
Több, mint tíz év már, hogy Welbert 

professzorunk, a néhai kiváló német hu
manistának annak idején nem el gendö 
feltűnést, de annál töb> vitát keltett mun
kája megjelent. A sziávságról szólott és 
érdekfeszítően vezette le embertani szem
pontból a szlávok eredetét. Nem sajnált 
visszanyúlni értük az őskorba és érveinek 
fegyverét a honctan, a kaponyatan s mind
ama segédtudományok tárházából kereste 
ki, amelyeK segítségével kimutatta, hogy a 
szlávok a jelen emberiség ősmajmai. A 
szívbarátoknak fájó következtetést Welbert 
ellenfelei olyan ekvilibrisztikai keservhu- 
mornak és mesterkélt tudományosságnak 
minősítették, amely a darvinizmusból szedi 
táplálékát a tudományos pikantériákra éhes 
gyomrok számára.

Tény az, hogy ez a következtetés a 
szlávság elevenébe vágott, Welbert a 
szlávságnak, min* ösmajomnak, ily jellem
zését úgy értelmezte, hogy abból, mint 
nyers emberállatanyagbói még csak ezután 
lehet kialakulnia az abszolút embernek. 
Ennek igazolására segítségül vette a törté
nelmet. Megmutatta, hogy a szlávok test és 
koponyaalkatában menynyire uralkodó a 
csimpánz és gorilla tipus. Meggyőzően 
vonultatta fel a majomi sajátságokat: a 
a vadságot, a kapzsiságot, a rendszertelen 
és céltudatlan mohóságot, a készséget, 
hogy embert utánozva magát embernek 
adja ki, mimelését az emberiességnek, 
amely hamarosan csalódást szerezve bizo
nyosságot tesz a megbízhatatlanság mellett, 
stb. szóval megtalálta a szlávságban mind
azt, amit a*ár a természettudós, akár a 
laikus élesssemíí figyelő az embermajmok 
körül tapasztalhat.

Welbert professzor következtetéseinek 
láncolatát azzal, a ma már arany igazsággá 
válott bölcs mondással végzi, hogy: a 
kultúra és a szlávság nagy ellenfelek. Vagy 
a kultúra eszi meg a szL /ságot, vagy a 
szlávság morzsolja össze a kultúrát. Az 
általános emberiség szempontjából úgy 
kellene lennie, hogy a kultúra malomkövei 
között őrlődjék meg a szlávság és váljék 
az e ’.beriségnek hasznos tényezőjévé. A 
tudós könyve végén végrendeletig szólít
ja fel a müveit emberiséget: gondoskodjék 
vértelen fegyverekről, hogy a kultúrát a 
szlávságtó! megóvhassa és a „jelen embe
riség ősmajmaib í  kihámozza az emberit.

H i meggondoljuk, hogy Welbert tanár 
másfélévtizedet töltött el Oroszországban, 
kétségtelen, hogy elmeélének mély vágásai 
a szlávság vezető elemének : az orosznak 
szólott. És ma. egy világháború kezdetén,

amely világháborúban a sors Oroszország
nak oly sajnálatos és rokonszenvetlen sze
repet szánt, kell, hogy Welbert tanár mesz- 
:ze porladó hamvai fölé elhelyezzük az 
emlékezés és elismerés korzoruját. A tu
dósok jövőbe látó adományával tudomá
nyos aiapon jósolta meg annak az időnek 
elkövetkezését, amikor a civilizáció és a 
szlávság — mint az emberiség trogloditái 
— összeütköznek es ez összecsapásban a 
kultúrának kell győzelmesnek lennie.

Amikor Welbert e tudományos fejtege
téseket papírra vetette, aligha gondolt arra, 
hogy akadhat két állam, az emberi kultúra 
két becses fészke, amely a civilizáció és a 
műveletlen szlávság harcában nem a kul
túra, hanem as állatiasság védelméhez sze
gődik. Franciaország és Anglia ekét állam, 
amely tisztán személyi ellenszenvből nem 
nyugszik bele abba, hogy a szlávság ellen 
törő kultúra zászlója a hatalmas Németor
szág ormán lobog s akkor amidőn való
sággal keresztes hadat kellene viselni ama 
ország ellen, amely a jellemtelenséget glo- 
tifikálja, királygyilkosok protektoraiva! kö
zös tálból szeretnék szürcsölni a képzelt 
dicsőség csemegéjét.

Az utokor, amelynek itélőszél e elé a 
történetírás szolgáltatja a vádlevelet, kény
telen lesz megvonni szimpátiáját attól az 
országtól, amelyet valamikor a kultúra 
védőbástyájaként tiszteltek. Olyan ügyért 
indul hadba e két oiszág, amely egyetlen 
franciát és egyetlen angolt sem lelkesíthet. 
Már pedig ugyancsak a történelem iapjai 
tanítottak meg bennünket arra, hogy kény
szerből viselt háborúság dicsőséget soha
sem hozott

Ha tehát Welbert professzor ösvényén 
kerülünk fel arra a nézőpontra, ahonnan a 
népek, nemzetek háborujának kavargó ör
vényei készülnek felcsapni : Oroszország 
szövetségeseit olyanoknak kell látnunk, 
mint a milyenek való megnyilatkozásukban. 
Nem segítő szervek a szlávság felszabadí
tásában, kihámozásában a jelen emberiség 
ősmajmainak, nem elemek, amelyek a kul
túrát rákényszeritenék Oroszországnak K í
náig elnyúló lomha testére, hanem a civi
lizáció ellenségeiként utat akarnak vágni a 
kulturátlan vandalizmusnak, hogy a müveit 
Nyugat két megművelt várát eláraszthassa.

Csakhogy e szomorú vállalkozás meg 
fog törni Németország és a Monarkia lel- 
kesültségén, mert ma csakis bennük tisz
telhetjük a kultúra előharcosait. A közeli 
idők vaskos kötetekkel gyarapítják a vi
lágtörténelmet, amelybe aranyos betűkkel 
lesz beírva Németország és Ausztria-Ma- 
gyarország huszadik századbeli szereplése. 
A végzet azt a szerepet szánfa nekünk, 
hogy embereket formáljunk a félrevezetett 
szlávság alaktalan tömegéből. Úgy kell 
lennie, hogy kard cs szurony K gyen a 
formáló eszközünk, ágyú és golyó szerezze 
meg hozzá a talapzatot, de győznünk kell, 
mert velünk az Isten, nz Igazság és a józan 
Emberiség elismerése !

Iskola és tuberkulózis.
— Befejező közlemény. —

Azon jóléti intézmények között, amelyek 
a gümókór és görvénvkór ellen az iskola 

, keret n belül küzdenek, a legfontosabbak 
egyike az erdeiiskola. Ezen iskolának, va
lam it a hasonlőcé'u üdülőtelepeknek és 
gyermekotthonoknak anyagát beteges és

1 gyenge t nulók alkotják, akik a zsúfolt 
iskolában a 4 —5 óráig tartó tanítást figye
lemmel kisérni nem tudják és az egészsé
gesekre szabott munkatervvel sem birrfak 
megbirkózni. Különösen az izületi és 
csontgümökórban, valamint görvélykótban 
szenvedő gyermekeknél látunk igen szép 
eredményeket, ha a szűk rossz levegőjű la
kásból állandóan szabad levegőre hozzuk 
őket. Ezen intézetek, amelyek „Waldschule,, 
„ecole en pleinair" és „optn air schooí 
elnevezés alatt ismeretesek, kétannyi leve 
göt és kétannyi táplálékot juttatnak tanu
lóiknak, de csak félannyi munkát végez
tetnek velük. Külön említést éidemel a 
charlottenburgi erdei iskola, amelyet na- 
gyobbszerü volta és mintaszerű berende
zése miatt külön le kell Írnunk 13 osztályból 
áll, amelyek mindegyikében 20 tanuló van, 
akik husvéttól karácsonyig reggeli 8 órától 
esti 7 óráig az etdöben töltik a napot. A 
legkülönbözőbb fürdők és testegyenészeti 
torna támogatják az egyszerű hygiénés és 
étrendi kezelést. Minden osztálynak naponta
4 -  5 órája van, amelyet 25 percnyi tar
tammai a szabadban tartanak. A tanterv 
ugyanolyan, mint a többi iskolában Ebéd 
után minden gyermeknek még hideg idő
járás esetén is 2 órán át a szabadban kell 
feküdnie. A kiadások egy gyermekre és 
napra számítva egy márkát tesznek ki

Német- és Franciaország a tenger-mel
letti hospicékkel is kitűnő eredményeket 
értek el, de míg a németek csak nehány 
hétig, a francia intézetek, ha arra szükség 
van, 6-8 hónapig is ott tartják a gyerme- 
keKet. Szokásban van továbbá a gyenge 
szervezetű tanulókat szünidei vagy nyári 
telepekre küldeni, ahol a vakációt ’ a leg- 
hienikusabb viszonyok közt, kitűnő táplá
lással és edzéssel töltik el. Az ilyen tele
pekről kikerülő gyermekek természetesen 
orvosi felügyelet alatt maradnak és támo
gatást nyernek az év többi szakában is 
(fortgesetzte Fürsorge Hamburg.) A nvári 
napközi ellátás (Haíbkolonie) is nagy jelen
tőséggel bir; ezen intézmény abban áll, 
h°g.v a gyermekeket csupán nappal vá
lasztjuk el szülőiktől és látjuk el őket. 
Szervezve vannak továbbá erdei üdülők, 
amelyek olcsóságuknál fogva igen könnyen 
tudnak sok gyermeket ellátni. Ily üdülő
telephez csupán a nagy város közelében 
fekvő nagy telek és jó közlekedés szüksé
ges. Becs városának például 3 ily üdülő
telepe van, amelyeken egyszerre 3000 
gyermek gyűjthető össze; ezek közül 
97°/o mutat gyakran igen jelentékeny (7.
5- 9 kg ) sulygyarapodásl a 6 heti tartózko
dás alatt. Nyílt tuberkulózisban szenvedő 
gyermekek ily telepekre nem vétetnek fel, 
csupán a hajlamma! bírók, továbbá vérsze
gények, rosszul tápláltak, skrofulásak és 
üdülésre szorulók Az ellátási költség na
ponként és fejenként 69-93 fillér közt 
ingadozik.

Ilyen intézményeket létesített a gyermek 
évszázada, hogy a veszendő gyermektár
sadalmat megmentse. A tüdővész elleni 
küzdelmeknek, az egészségügy s az iskola- 
hygiene ezen legkényesebb problémájának, 
nagyszabású apparátusra van szüksége, 
mert évszázadok mulasztásait kell pótolnia. 
Korunk kissé elkésve eszmélt a fenyegető 
veszedelemre s amióta a tudomány az 
eddig sötét tudatlanságot megvilágította,
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kijelölvék a küzdelem utjai. Munkánk jutalma . 
pedig egy egészséges, munkabíró, jól fejlett | 
nemzedék leszen ; ezért versenyez az egész i 
müveit világ, mert Pannwitz szavai szerint j 
a XX. zsázad végén az egyes népek kul
túráját és civilizációját a szerint fogják 
megítélni, mennyire sikerült a tüdővész- 
halá'.ozást csökkenteniük.

Dr. Laufer Lipót.

A becsület mezeje felé ...
A lévai honvédség is elment már a be

csület mezejére, hogy dicsőségre szomjazó 
fegyvereivel kivívja azt az igazságot, mely 
ezekben a nagy időkben lelkesít és erősít 
bennünket. Mert nem csupán csak a fegy
vereink erejébe vetett hit, hantm iga
zunknak tudata is az, ami a remény zöld 
színében sugározza elénk a diadalmas 
jövőt.

Ez az, ami vidám lakodalmi menetté 
tet:e csütörtökön katonáink harcba indulását* 
azzal a különbséggel, hogy lakodalomban 
a nőket árasztják el virággal a férfiak, most 
pedig a férfiak kedvéért a nők tarolták le 
a lévai kerteket. És a sok szinpompás 
virág a félelmetes fegyverek sötét csövé
ben (ah, mily rettenetes kontraszt!), a sap
kához, a zsebhez, a gomblyukhoz és min
denhova erősítve, ahova csak lehetett, úgy 
hullámzott, mint egy fantasztikus szépségű 
májusi virágos kert a szellő fuvallatára.

Háború, háború, háború, mondom, is
métlem magamban ; a szám mondja, de az 
eszeír nem tudja elképzelni, hogy most 
háború volna, hogy most háborúba men
nének katonáink. Mámoros, lelkes tömeg, 
egész Léva, körülöttem ; a magyarok szent 
színeit lobogtatja a szél mindenfelől, mu
zsika szó és harci dalok harsognak â fü
lembe ; talán én is dalolok, néni tudom, 
csak azt érzem, hogy emelkedik a keblem 
és meg-megbizsereg ereimben a vér, vér- 
hullámok szaladnak át a testemen, mint 
kicsi diák koromban, mikor majálisra me
net daloltuk Kíapka indulóját : Föl, föl 
vitézek a csatára ! . . .

Igaz volna-e, hát mégsem tűntek le 
örökre a legendás nagy idők, mikor iga
zán harcba megy a magyar e nóta tüzes 
hangjainál ? Hát igazán nem hiába taní
tottak rá és lelkesítettek vele az iskolá
ban ? Bizony igaz, újból a kipróbált régi 
magyar vitézségre kell támaszkodnia a 
hasának. Ó, mily büszkék leszünk rá, mi, ge
nerációja az izzó jelennek, hogy élő tanúi 
voltunk a most zajló eseményeknek, melyek

teljesen átformálják a világ rajzát és a 
vad kulturátlanság porba omló romjain 
büszkén lobogtatjuk meg erős kezünkkel 
a kultúra diadalmas lobogóját . . .

Vitéz honvédek, derék fiai Barsnak és 
Honinak, e pár sor írásommal szövök gló
riát fejetek fölé, és dicsőséggel várunk 
benneteket haza . . .

Kopernicky Cornél.

H Í R E K .

egy katona mosolyogva.
I — Lagziba megyünk! — mondja rá a má

sik. Ezzel átöleli, megpörgeti és táncba 
kap mind ahány.

Sajog a szivük, mert itthagyták szerette
iket, de azért vidám nóta szállt az ajkak- 

| ról, mert ilyen a magyar. Dalolva, vigan 
megy a harcba, a királyért és hazáért. Egy 

j hosszú csók, egy meleg kézszoritás, ra
gyogó könny a szemekben, harsan a kürt, 
egy fütty és indul a virágos vonat, mint- 

; ha csak egy nyári kirándulásra menne a 
hegyek közé.

Honvédőink távozása.
Hétfőn hadi mise volt a Kossuth Lajos- 

téren. A misét Báthg László prépostplébá
nos celebrálta fényes papi segédlettel. A 
hadba készélü katonákhoz a prépost, majd 
Balogh Lajos alezredes intézett lelkesítő 
beszédet. A honvédek ezután megerősítették 
esküjüket.

Az evangélikus templomban Herinq 
János segédlelkész, az izr. templomban 
pedig Liebermann Jakab főrabbi intézett 
hazafias, buzdító beszédet az ott megjelent 

. katonákhoz.
Zászlóaljunk csütörtökön délelelött távo- 

j zott el Léváról. A város közönsége meg
ható, szép búcsút vett tőle. A katonaság a 

í Kossuth Lajos-téren állott fel, nhol a bú
csú alkalmából öszegyült a város egész 

| közönsége. A hazafias, lelkes lévai nők 
I teljesen elárasztották virágokkal a katonákat, 

akik már nem tudták hova rakni a sok 
szép virágcsokrokat. A szivart, cigarettát 
szintén kosárszámra hordták derék honvé- 
deinknek, akiket nagy örömmel és lelkese
déssel töltött el a hölgyeknek ez a kedves 
figyelmessége.

A távozó honvédektől Bódogh Lajos 
polgármester a város közönségének nevé
ben szép beszéddel búcsúzott el. Báthg 
László pedig a lévai hölgyek nevében in
tézett lendületes és mélyhatásu beszédet a 
tisztikarhoz és a honvédséghez, amit azok 
zugó éljenzéssel köszöntek meg. Balogh 
Lajos alezredes állomás parancsnok tüzes, 
buzdító beszéde után a zászlóalj vidám 
dalolással megindult a pályaudvar felé, 
hová kikisérte őket a város közönsége.

A házakon nemzetiszinü lobogók lengtek, 
a várhegyen mozsárágyuk dörögtek, a 
katonák előtt a lévai nők nemzetiszinü 
lobogóját vitték, Sárai és Bartos zenekara 
muzsikált, mindenki énekelt, dalolt. Tüzes, 
forró levegő csapta meg az ember arcát, 
a hazafias lelkesedés lángja égett minden
kinek, katonának, polgárembereknek keblé
ben, egyaiánt.

A vasúti kocsik virágokkal, magyar 
zászlók sokaságával voltak földiszitve. 
Amíg a kocsik előálltak, a nyalka fiuk nem 
töltötték tétlenül az időt.

— Megyünk a virágos temetőbe — mondja

— A Vörös Kereszt vármegyénkben. Va
sárnap délután Léván a városi hatóság 
kezdeményezésére újból megújították a 
Vörös Kereszt fiókegyesületét. A helyi nő
egyesületek tagjai igen nagy számban 
vettt-k részt az alakuló közgyűlésen, mely 
a váiosi székház nagytei méhen ment végbe. 
Az alakuló közgyűlésen Bódogh Lajos pol
gármester elnökölt; rz ő indítványára a 
gyűlés kimondotta, hogy egy év tartamára 
megalakítja a Vörös Kereszt egyesület lévai 
fiókját. (A tagsági dij 2 korona.) Az egye
sület vezetőségét igy alakították meg : Elnök 
lett Báthy László, ulelnökök törökkanizsai 
Schulpe Alfonzné, dr. Frommer Ignácné, 
dezseri Bobok Mária és Levatich Gusztáv
áé ; jegyzők Fre> Pál és Hering János; 
pénztáros Deák Adolf és húsz tagú vá
lasztmány. Az egyesület legközelebb tan
folyamot nyit, ahol a jelentkező hölgyeket 
kioktatják a betegápolói teendőkben. A 
fiókegyesületnek eddig már mintegy kétszáz 
tagja van. Tagokul mindenkit szívesen 
fogadnak.

.4 Vörös Kareszt egyes Hírt harsvármrgyei 
választmánya báró Révay Simonné elnök
letével Aranyosmarőton ülést tartott. Az 
elnöki megnyitó beszéd után Mniláth Ist
ván alispán a tárgyalás alá kerülő ügyeket 
adta elő. A választmány egyhangúlag elha
tározta, hogy védnökül Auguszta kir. her
cegnőt kéri föl s társelnökül az elhunyt 
Kazy János örökébe Keltz Gyula főispánt, 
aleinökökül Maiiáth Istvánnét és Fuhrmann 
Andort, pénztárossá Bodó Jánost, orvossá 
dr. Balásfy Gézát, és jegyzővé dr. Gyapay 
Józsefet választotta meg. A jelentések tu
domásul vétele után a választmány elhatá
rozta, hogy augusztus 17-én ülést tart.

— Kormánybiztos Barsmegyében. A bel
ügyi kormány z minisztertanács határozata 
alap án báró Kürthy Lajost, vármegyénknek 
közelmúltban volt főispánját, aki jelenleg 
Turóc és Zólyom vármegyék főispánja, 
Bars-, Hont és Turóc vármegyék területére 
kormánybiztossá nevezte ki.

— Házasság. Stondtner Sándor málasi 
földbirtokos leányát, Alicet, feleségül vette 
Malcomes Béla báró.

— Vármegyei közgyűlés. Barsvármegye
: törvényhatósági bizottsága szeptember 24-
i én tartja meg őszi közgyűlését.
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Aranyat vasért.
A u g o u U  főhercegam ony mozgalma Bartmegyébcn.

Amint az köztudomású, A u g u s z t a  főher
cegasszony fővédőségével megalakult az 
Auguszta-alap gyors segélyezési mozgalom, 
mely most az .Aranyat vasért* mozgalmat 
is megindította. Mindenki, aki a jótékony
ság oltárán áldozni akar, valami fölösleges 
ékszerdarabját, gyűrűjét, karkötőjét, nyak
láncát, melltüjét, kézelőgombját, vagy bármi 
más aranyból készült tárgyát Pro pátria 
191 i. vésettel ellátott, vasból készült em- 
lékgyürüvel cserélheti föl

Auguszta főhercegasszony eme nemes 
mozgalmat most a vidékre is kiakarja 
terjeszteni; d* különösen Barsvdrmegyér,e, 
ahol a fenséges család az év nagy részét 
eltölteni szokta. A fenséges asszony már 
megbízta Libits Adolf udvari tanácsosi 
ezen mozgalomnak vármegyénkben \aló 
megindításával. A napokban már Kistapol- 
csányba érkeznek a vasgyürük. melyek 
mindenkinek, a jobb időkben, drága es 
becses emlékeztetői lesznek a jelenlegi 
nagy napokra, melyek zivatarában Magyar- 
ország oly bámulatos, régi nagy nevéhez 
méltó nagysággal szállt síkra a nemzeti 
becsületért. S ’ent emlékezés lesz a vas- 
gyürü a jó szivek nemes munkájára.

A becserélések helye és ideje, úgy érte
sülünk, a napokban lesz a nemes adako
zóknak tudomására hozva. I

— A mai rendkívüli időkben a társadalom 
igazán fölemelő módon tesz eleget a haza 
iránti kötelességének. Léván, Verebélyen, 
Aranyosmaróton polgári őrségeket alakí
tottak, melyek a személy- és vagyonbiz
tonságot példÉg módon tartják fenn. De a 
nép érettségéről és intelligenciájáról tanús
kodik az, hogy a rendre maga a közönség 
is ügyel. Láthattuk, hogy az utóbbi na
pokban milyen tömegek gyűltek össze vá
rosunkban s mégis a legteljesebb rend 
uralkodott. A katonák családjainak fölsegé- 
lye/ésére egybegyült összegek pedig 
a társadalom áldozatkészségét dicsérik. A 
háború sebesültjeinek elhelyezésétől és ápo
lásáról is történtek Léván és Barsmegyében 
intézkedések. A jelenlegi nagy idők impo
záns módon forrasztották egybe a társa
dalmat szívben, érzésben és gondolko
dásban egyaránt. Semmi jele a magyar 
széthúzásnak, mely hajdan annyi vészt ho
zott Magyarországra. Ugylátszik, hogy az 
uj idők hajnala beköszöntött, mely egy 
boldogabb Magyarországra fogja ontani 
áldó sugarait.

— A lévai gyógyszertárak segédszemély
zetének a hadsereghez való bevonulása 
folytán, hatósági engedély alapján, augusz
tus 13-tói kezdve délután 2 órától, másnap 
reggel 7 és fél óráig, a hó páratlan számú 
napjain a Boleman gyógyszertárban — a 
hó páros számú napjain pedig a Medveczky- 
gyógyszertárban lesz kiszolgálás s ez idő 
alatt a másik zárva lesz.

— Újabb postai rendelkezések. A háborús 
viszony tartama alatt a posta az ajánlott 
levélpostai küldeményekért ideértve a pos
tai megbízásokat is — egyáltalán nem 
szavatol. Nem szavatol a posta a felvett

csomagokért és pénzeslevelekért sem, 
kivéve aiokat az eseteket amelyekben a 
postai alkalmazott hűtlenségét állapítja 
meg Megszűnt a nemzetközi utalvány és 
utánvételi forgalom, de Ausztriával és 
Bosznia- Hercegovinával továbbra is fenn
áll.

— Nincs végrehajtás. A kormány a há
ború esetére szóló kivételes intézkedések
ről alkotott törvényben nyert felhatalmazása 
alapján rendeletet adott ki, amelyben a 
polgári peres és nem peres eljárás tekin
tetében rendkívüli intézkedéseket léptet 
életbe. — A rendelet értelmében a peres fél 
vagy annak törvényes képviselője, ha ka
tonai szolgálatot teljesít, vagy hadicélokra 
irányuló szolgálatra alkalmaztatott, nem 
tartozik a bíróság előtt megjelenni, illetve 
az a bíróság, amely előtt az ügy folyamat
ban van, az eljárást hivatalból felfüggesz
teni köteles, ha csak a fél maga az eljá
rás folytatását nem kéri. Hogy a fél kato
nai szolgálatot teljesít, azt ő maga, de 
helyette más is, a kézbesítő pedig hiva
talból bejelenteni tartozik. Rendes perben 
az akadály beállta előtt beadott felebbviteli 
felső bírósági per elintézését ez a rendelet 
nem gátolja. — Az eljárás felfüggesztésével 
minden határidő folyása megszakad és a 
határidő a felfüggesztés megszűnésétől 
egészen újból kezd folyni. Az eljárás fel
függesztésének tartama alatt bármely fél 
részéről véghezvitt perbeli cselekmény az 
ellenféllel szemben hatálytalan. Méltánylást 
érdemlő esetekben a bíróság az összes 
körülmények figyelembevételével az eljárás 
felfüggesztését megszüntetheti — Végre
hajtást eljárást 1914. aug. hó 5-től kezdve 
a minisztérium u\abb intézkedéséig az or
szág területén ingatlanra semmi esetben 
sem, ingóra pedig csak akkor lehet foga
natosítani, ha az árverést az 1881. évi LX. 
.-c. 104. szakaszának esetében, vagy az 

összes körű menyek szorgos méltatásával 
más esetben a bíróság elrendelte. A bíró
ság nem rendelheti azonban ingókra az 
árverést ak’ or, ha azt találja, hogy az 
árveréstől kellő eredményt nem várhat. —- 
Katonai szolgálatot teljesítő egyén ellen 
csakis oly végrehajtási cselekményeket lehet 
foganatosítani, amelyek a követelés bizto
sítására szolgálnak; de szoros zárt és 
átszállítást foganatosítani, vagy végrehaj
tást szenvedőtől a lefoglalt dolog birtokát 
bármi más módon elvonni nem lehet. Ha a 
végrehajtás már folyamatban van, a biróság 
a biztosításon túl menő végrehajtási lépé
seket hivatalból is felfüggeszteni tartozik. 
Feleség, fel- vagy lemenő ágbeli rokon és 
törvénytelen gyermek javára megállapított 
tartás, továbbá a szolgálati szerződésből 
— ide értve a mezőgazdasági és ipari 
munkaviszonyt is — eredő követelés ki
elégítésére irányuló végrehajtásra ezt a 
szakaszt nem lehet alkalmazni. — Ha netn 
peres eljárásban, ide értve a csődeljárást 
is, katonai szolgálatot teljesitő egyén van 
érdekelve, az illetőre nézve az ismeretlen 
helyen tartózkodó személyekre vonatkozó 
eljárás alkalmazandó.

— A pénz értékéről. Azokkal a lelketlen 
machin dókkal szemben, melyek a nép fél
revezetésére valók, a miniszterelnökség a kö
vetkező sürgős hirdetést teszi közzé. Az 
ország több részéből arról értesítenek, 
hogy egyes lelketlen üzérek azt a hitet 
terjesztik el a nép között, miszerint a moz
gósítás céljaira átvett lovak ára fejében 
adott utalványt nem fogja az állam bevál
tani. Egyes helyeken meg éppen a papír

pénz elértéktelenedését hiresztelik, s úgy a 
a lóárutalványokat, mint itt-ott a papír
pénzt is az igy tévútra vezetett egyénektől 
potom áron vásárolják össze. Felhívom 
(Címet), hogy sürgősen tegye közhírré, 
miszerint mind a két állítás merőben va
lótlan s a niszékeny népnek lelkiismeretlen 
elámitása és megkárositása. Figyelmeztesse 
a közönséget, hogy ilyen csalási kísérle
teknek fel ne üljön, s ha ilyen üzelmek 
tudomására jutnak, azok elkövetőt a ható
ságoknál jelentse fel. Mert a ki polgártár
saink ekként való félrevezetésével és téve
désbe ejtésével őket megkárosítja, magának 
jogtalar hasznot szerez, csalást követ el 
és a büntetőtörvénykönyv rendelkezései 
alá esik. Az igazságügyminister utasította 
a kir ügyészségeket, hogy hasonló esetek
ben a legnagyobb gyorsasággal és szigor
ral járjanak el, a közigazgatási hatóságokat 
pedig felhívom, hogy ezen káros üzelmek 
megakadályozása és megtorlása tekinteté
ben a legnagyobb eréllyel működjenek 
közre és a tudomásukra jutó hasonló 
esetben a büntető eljárás megindításáról 
gondoskodjanak.

— A tábori posta. A hadra kelt sereggel 
tudvalévőén tábori posta utján lehet érint
kezni. Figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy a 
harcmezöre zárt leveleket Írni nem szabad. 
Csak levelezőlapokat és nyitott leveleket 
továbbit a tábori posta. A harctérre levelet 
Írók vegyék figyelembe, hogy a levelek 
címzésénél mást, mint az illetőnek rangját, 
ezredét és századat nem szabad a borí
tékra írni Nem szabad tehát megjelölni, 
hogy az illető melyik dandárnál, hadosz
tálynál. vagy hadtestnél van szolgálatban. 
Különösen figyelni kell arra, hogy semmi
féle helységnév ne szerepeljen a címzésen, 
hanem csupán a tábori posta száma, me
lyet a katona közölhet a harctérről, esetleg 
előbb is hozzátartozóival. A címzés tehát 
igy történik: név, rang, század, (ez esetleg 
el is maradhat), ezred, tábori postaszám. 
A borítékra felül rávezetendő a feladó 
pontos cime is. — Egyébként felvilágosí
tással szívesen szolgál bármelyik postahi
vatal.

— Az élelmiszer uzsora ellen. A katonai 
szolgálatra bevonultak családtagjait segé
lyező bizottság minapi ülésén dr. Karafiáth 
Márius főorvos egyik felszólalásában oda 
konkludált, hogy a szegény embereken nem 
csak közvetlenül adományokkal lehet segí
teni, hanem közvetve is, azért oda kell 
hatni a városnak, hogy a szegény nép 
megmentessék az indokolatlan drágaságtól. 
Azért elhatároztatott, hogy a város már 
most engedélyért fordul a belügyi kor
mányhoz, hogy abban az esetben, hogyha 
szükségét fogja látni annak, az élelmiszerek 
árait maga állapíthassa meg, hogy ilyen 
formán ki-ki megfelelő ellenértéket kapjon 
pénzéért.

— Közérdekű határozat. A tejhamisitásra 
vonatkozólag a főldmivelésügyi miniszter — 
fölmerült esetből kifolyólag — ismételten 
modta ki, hogy aki tejet hamisít, más által 
hamisított tejet elád és lefölözött tejet árul 
anélkül, hogy ezt a lefölözött minőséget 
jelentené, az három rendbeli kihágást követ 
el s az összes büntetés szabályai szerint 
egy tételben kiszabott főbüntetéssel és 
minden kihágásra kiszabott pénzbüntetéssel, 
mint mellékbüntetéssel büntetendő.



Az állam a katonák 
családjaiért.

A belügyminiszter rendelete már megér
kezett Léva városához is a katonai szolgá
latra bevonultak családjainak állami segé
lyezése ügyében. A segélyezésre igényt 
tartók összeírását a polgármestsr felügye
lete alatt a városi főjegyző vezetésével 
végzik. Jelentkezni lehet naponta d. e. 
9—11 és d. u. 3—4 óra között a főjegyzői 
irodában. Csakis azok vétetnek fel a 
segélyre igényt formálók sorába, akik 
személyesen jelen Ikeznek.

Segélyre igénynyel bir minden tényle
ges katona vagy személyes szolgálatra be
vonult egyénnek neje, gyermeke, akkor is, 
ha házasságon kívül született, mostoha 
gyermeke, unokája, apja anyja, mostoha 
apja, mostoha anyja, nagyapja, nagyanyja, 
nejének édes apja, nejének édes anyja, 
édes vtgy mostoha testvére, de valamennyi 
csak akkor, ha semmiféle állandó ellátás
ban nem részesül, ha magát vagyonának 
jövedelméből vagy önálló más keresetéből 
fenntartani nem képes és ha őt addig 
egészben vagy részben a bevonult tartotta 
el saját keresetéből; segélyre való igény 
szempontjából a bevonultnak gyermekével 
egy teKintet alá esik az a gyermek is, akit 
az állami gyermekvédelem helyezett el a 
bevonultnak családjában.

A segély napi összege fejenként (csa
ládtagonként) annak a katonai átvonulási 
élelmezési illetéknek napi összegével szá- 
mittatik, amely a bevonultnak állandó ^lak
helyére nézve meg van állapítva. A segély 
napi összege törvényhatóságonként külön
böző ; Barsmegyéoen 64 fillér. A nyolc 
év snél fiatalabb családtagoknak, valamint 
olyan családtagoknak, akiket a bevonult 
csak részben tartott el sa át keresetéből, 
az egy családtagra nézve megállapított se
gély összegének fele fjjár. Amennyiben a 
segélyezett családnak saját lakóházi, vagy 
egyébként ingyen lakása nincs, napi lakás
illetéket kap, amely a napi segélyösszeg 
fele, azonban egy évre számítva, nem lehet 
nagyobb a segélyezett család által fizetett 
évi lakbér összegénél. A család részére 
megállapított rendes napi segélynek és a 
napi lakásilletéknek összeg* együttvéve 
nem haladhatja meg a bevonult átlagos 
napi keresetének összeget

A miniszter a segélyre jogosultak első 
összeírására háromnapos határidőt adott. 
Az első segély a legrövidebb idő alatt 
még augusztus hó folyamán a bevonultak 
családtagjainak kezei között lesz, azután 
pedig 1-én és 16-án.
------------------------------  —  -  !

— Két hónapos moi atorium. A hivatalos * 
lap közölte a kormány rendeletét az újabb j 
moratórium elrendeléséről. Az 1912. LXI1I. 
t. c. 16. §-a alapján kibocsájtott rendelet 
kimondja, hogy lejárt, vagy szeptember 30-ig 
lezárólag lejáró pénztartozások fizetésére, 
amelyek az 1914 augusztus hó első napja
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előtt kiállított váltón, kereskedelmi utalvá
nyon, közraktári jegyen, csekken, vagy 
általában olyan kereskedelmi ügyleten vagy 
más magánjogi címen alapulnak, amely 

| 1914. augusztus elseje előtt keletkezett,
* kéthőnapi halasztás engedélyeztetik. A ha

lasztás idejét a lejárat napjától, és ha a 
i tartozás 1914 augusztus 1. élőt járt le, 
j aug. 1-től kell számítani. — Kamatot azon- 
! bán a halasztás idejére is lehet számítani.

A nem kamatozó tattozás után törvényes 
I kamat számítható.

— Adakozó katonák. Ezekben a nehéz 
í időkben sokszor igazán mélyen megható 
j és főiemelő módon nyilatkoznak meg a

könyörületes szivek. Erről szól ez a hir 
j is. A lévai honvédzászlóaljban az ötödik 
' század volt a leglelkesebb hangulatban.
1 Bámulatra méltó vidámsággal és emelkedett 

érzéssel tekintettek a harcba-indulás elé. 
Lelkesedésük annyira meghatotta Szeiberth 
főhadnagyot, hogy benyúlt a zsebébe és a 

! daga.ió kebiü legényeknek harminc koronát 
adott ej y kis itokáríi. A jó fiuk pedig ezt 
az összeget Federics József tizedes indít- 

‘ ványára elvitték a lévai népsegitő irodába 
j és átadták a hátramarat családtagok felse- 

gélyezésore. Ilye; a magyar katona, alig 
; van valamije, azt is szétosztja.
í — A boljárrendszerü lévai magyar koty- 
I hakeiteszet vezetője Szüárd Henrik bevo- 
! nult katonai szolgalatra. Azért ezúton arra 
i kéri a köze aség t, hogy támogatását ne 
. vonja meg kertészetétől, mert akkor a 
I bolgárrends/.a i lévai magyar kertészet 
j csődöt mondana.

— Egy igazi iniziur. Mindig nagyszerű és 
| fenkölt volt í m gyár lélek komoly órák

ban s most is ragyogó momentumokat,
| lelkesítő és követendő péidákat szolgáltat. 

A magyar t írsad lom máris megmozdult, 
hogy a király zászlói alá vonultak család
ját o’talmába vegye és megmentse a nélkü
lözéstől és gondtól. A lapokban örömmel 
olvashattuk, hogy egyik-másik nemesen 
gondolkodó há/iur a háborúba vonuló la
kójának elengedte az évnegyedi házbért. 
Annál nagyobb meglepetéssel és rossza
llással hallgattuk egy evonuló katonának 
előttünk tett panaszát. Horváth József ma- 
gánhivntalnoknak a ház gazdája (a Koháry- 
utcában; fölemelte a házbért. Ennek aligha 
akad mása az egész országban!

S tö r  a  fc iju ü o p f!
Föl a fegyvert, jó katonák,

S előre, csak előre!
Jön az orosz'; mi a magyar,

Hadd tudja meg a dóré.
Ne nézhessen Szerbiára,

Gonosz pártját ne fogja.
Vén medve a szerb malaccal,

Kínját nyögje, nyikogja

Föl a fegyvert, jó katonák,
S gy zzetek a csatában!

Ne legyen úr az orosz cár 
A szép magyar hazában.

Űzzétek a cudar népet.
Hadd rettegjen, hadd féljen;

De szivetek viszonlátást 
S boldogságot reméljen.

Tóth István.

—  A Budapestre szóló levelezesek címzése.
A postaigazgatóság az alábbi figyelmeztetés 
közreadására kért fel bennünket: A székes- 
fővárosban a milliónyi lakósság, számos 
közhivatal és magánvállalat részére szánt 
hatalmas arányú levelezések tömegének 
kézbesítése harmincznál több postahivatal 
közt oszlik meg. A levélkézbesítés e meg
oszlása rendkívül előnyös a közönségre, 
ha a levelezés teljes pontossággal van 
megezimezve, mert az ilyen küldeményt 
gyorsan is, pontosan is lehet kézbesíteni 
annak, akinek, a feladó szánta. Viszont a 
hiányos, olvashatatlan, vagy téves cimzésű 
levélküldemények sok esetben természetsze
rűen késnek, mert a postaaikalmazottak 
emlékezetből nem tudhatják, hogy a szá
mos budapesti kereskedő, iparos cég, 
egyesület stb közhivatal és más közintézet 
melyik postahivatal utján jut postakülde
ményei birtokába, másrészt pedig azért, 
mivel az irányítóknak a postahivatalban és 
a robogó vonatban nincs idejük arra, hogy 
folyton a st gédkönyvekbe kutassanak, 
mert különben garmadaszámra késnének a 
szabatosan és jól címzett küldemények is. 
Aki nem címez pontosan, nem csak a mu- 
ga levelét teszi ki a veszélynek, hogy az 
célját téveszti, de akaratlanul inasnak is 
kárát o <>//3 Áh'i'ános elvnek te intsük, 
hogy mindenki abba a helyiségb * (üzktbe, 
lakájba hivatalba) cime/ze és cimeztesse 
küldeményét ahol annak kézbesítéséi ki- 
vánjT, tehát a szokásos címadatokon kívül 
a közigazgatási kerület számának, az ut
cának (útnak, térnek) a hazszámnak, az 
emelet és ajtószámnak jól olvasható, pon
tos kiirása is s/ükséges. Arra kérjük tehát 
a levelező közönséget, hogy különösen a 
Budapesten kézbe itendö postaküldemé
nyeit a saját és a köz érdekében a fen'iek 
szerint teljes pontossággal címezze és erre 
ismerőseit, üzletfeleit, ügyfeleit is késztesse. 
Ajánlatos, hogy az, aki cimfejes levé'papi- 
rost használ, erre a saját leveleimét is 
rányomassa.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
Lachki Elek Sciwesge; Joz fa: halvaszüle
tett leány. Miklósv Vilmos Klacsmányi 
Gizeila: ikrek Erzsébet. Gizella, Szmidak 
István Kömár Mária: Gyula, Melicher Sán
dor Stróbl Erzsébet: Julianna, Dél József 
HakKel Anna: József. Halálozás: Bakos 
György 67 é. gutaütés.

Lépjünk be a Vörös Kereszt egyesületbe !
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M E G N Y Í L T !

Tóbiás Testvérek
p is  i s  festék kereskedése

a Blum-féle házban.

Kaphatók minőén e szakmához tarto
zó cikkek úgymint:

épület és butorvasalások. ko- 
vácsés bádogos kellékek 
ii|9 raktára, kaetarfási cikkekken

nagy választék.

Mindennemű f<p.stékűrn9 
továbbá kovtfcN  és tű z i 
sz é n  valamint P o r t l a n d  
és r o m á n  czementben ál
landó raktárt tartunk.

Amidőn még kérjük a nagyér
demű vevő közönség szives pártfo
gását magunkat b. jóindulatukba 
ajánljuk és maradunk kiváló tiszte
lettel 7 óbiás 7 estvérek
Különösen feihivom a t. közönség fi
gyelmet aft l e g j o b b  m in ő t ió g r ű  
Acél Orosz, lutKzákra.

Fiuinternátus Besztercebányán
Felsőkereskedelmi, gimnáziumi-, polgári-, 

és elemi iskolai tanulók számára.
Állandó tanári és orvosi felügyelet. Kitűnő 

ellátás évi 700 koronáért. Német társalgás. 
Julius-augusztus hónapokban jávitóvizsgákra 

előkészítő tanfolyam. Prospektus

vessünk mésznitrogén és kálival, 
(\ terméshozamot meglepő módon 
növeli. Thomassalak, 40 °|0-os super- 
fosfát, ammóniák, koncén trált mar
hatrágya valamint takarmánynemüe- 

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

úgy vaggonárúban mint kisebb tételekben elsőkézből leg
olcsóbban szállít.

Halmos Jenő Léva, Honvéd-utca 2.

Ugyanott egy tanuló felvétetik.

DIIGOb és FRMICZIR szabénő 
.’. ajánlkozni házakhoz.

Cím e: a k iad óh iva ta l.

Rónai Aurél
Í1YQMENIKUS

odrásslerme
LÉVÁN, a nagytözsde 

mellett.

F,

I

I
I

í

Fehér vászonJpö legelegánsabb 
! kivitelben — — — 4 K 50 f

andál egesz finom 6 évig 2 K 80 f  
! 10 évig 4 —, női 5*50* férfi 6*20. j
i Elegáns amerikai női félcipő 8 K — f j 
i Csinos női sevr. fűzős v

gomboscipö — — — 8 K 50 f j
Valódi angol sevró nni gom 

bős vagy füzöseipö — fi K — f

: Férfi amerkai sevr. v boxcipö 9 — K 
I Sima tiszticipö — — — 9 — K

Legelegánsabb férfi amerikai 
barna bagariacipö — — 13*90 K 

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

Fiú box füzöseipö 35-töl 39-ig 7*50 K
Gyermekcipők nagy választékban.

F a g y l a l t ,  cukorkák,
és desert sütemények, torták elsőrendüek,

Parfaitk̂ 0éK m B a r t o s  Henr i k  L é v a , M á r to n ffy o i*  2
Házhoz szállítandó megrendelések pontos kivitelére nagy súly leszfektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.
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K O V Á C S  S Á N D O R  |
c i ( i o á r i i l l i á % a

L É ¥ A 5 Kossutli-tór.

A jánlja dúsan fe lszere lt  
=  cipőraktárát. - - - - -  

__________________

O l c s ó  ára ól
Elagg oálasztélt!

Legjobb minőségű
footbal-cipök.

g-0____

Mértékszerinti osztály.

Mezőgazdasági ispáni
vagy ehez hasonló felügyelői alást 

I teres aki már 7 éven át 500 holdas

birtokban működött.

Cim a k iadóban.

Patent befőttes üveg
mely megbízhatóbb mint bármely más ha
sonló elzárható befőttes üveg.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb  
lég m en tesen  elzárh ató  patent befőttes
üvegje.

Egyedárusitás Jlarsmegye részére:

Vám os Mór
üveg és p orcellan  k eresk ed éséb en

b E v is n.
T ele fo n  11 . szám

Állandóan nagy kész
letet tartok.
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UNGÁR A D O L F ,
LÉVA,  Mártonffy-utca 4.
— Kossuth-tér közelében. —

Exiík és ponyva köl
csönzés? £s eladása.
Vízmentes ponyvák, lópokró

cok, tömlők és gazdasági
gtóT k ö t é l á r u k
jutányos árban, naivban és kicsiny- >  
— ben kaphatók. —
Ablakredőnyök és napellenzőkre 
=  rendeléseket elfogadok. =

Napellenzők javítása 
— eszközöltetik. —

^  d szükséglétét szives-

Coksz és Szalonfütőszén
I I-*ő rendűek.

Szén métermázcája 3  K .  8 ©  ISII. Coksz házhoz szállítva 4  K .  8 0  f í l l .  
_______ S P I T Z  Á R M I N  SZállitÓ Cég Honvéd-Utca 8 -  Sajat ház.

Íft4» dl»«t «|On»A|«^ *
Eponge és crepon Férfi szalmakalapok, girardi s

I minden színben, m ile  panama, könnyű nemez ka-
fleur grenadinok és lapok apacs ingek és a leg-

etaminok a legújabb újabb nyári nyakkendők
blousok és pongyolák nagy váasztékban
nagy választékban kaphatók. kaphatók

Legnagyobb választék | J A !  ~ 7 K ü  A  X Ik i  D  A t \ A d vatáruháza
dÍ,at' b U ^ V ^  ^ „ 2:  |  ‘

8___ l . é r a i  H ír la p
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