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A világ legnagyobb háborúja már 
a negyedik hetét éli, de még min
dig nem forrott ki tisztán a hely
zet. Ne áltassuk magunkat azzal, 
hogy most már teljesen tisztán áll 
a világkonstelláció. Még sok min
dennek kell kiforrnia, még néhány 
állásfoglalásnak meg kell történ
nie és csak akkor indulhat meg 
majd teljes erővel a nagy leszámo
lás. De ez a kiforrás most már — 
egészen bizonyosan — csak a mi 
javunkra történhetik. A monarchia 
és Németország diplomáciája, am«dy 
tisztában volt azzal, hogy Angliát 
és Franciaországot nem fogja tudni 
elszigetelni a háborútól, arra töre
kedett, hogy a Balkánt, amelynek 
igen tekintélyes szerepe lehet ebben 
a háborúban, a mi oldalunkra ál
lítsa. Ez teljes mértékben sikerült 
és ez a legnagyobb diadal, amit a 
monarchia és szövetségese dip o- j 
máoiai téren elérhetett.

A többi diadalokat a hadseregek 
aratják. Feltartóztathatatlanul nyo- ;

inul előre mindé irányban a né
met és magyar hadseivg. Az orosz 1 
agyagkoloszszus már irog. a fran
cia gloiro elhomályosul, a pökhen
di szerbek alábbhagy tál: n büszke
séget és az angolok és belgák is 
megismerkednek lessarkért azzal 
a tMellel, amit Vilmos császár ál
lított fel: „mi az Németországot 
megtámadni ?“

Egységes, erős és bátor hadse
regek, amelyeket az igazság, a 
nemzeti érzés tüze vezérel, csak 
győzhetetlenek lehetnek. És az ed
digi diadalok, amelyeket a két 
hadsereg elért, arra is mutatnak, 
hogy diadalmas hadjáratot fog a 
két szövetséges végigharcolni.

Azokhoz a diadalokhoz, amiket 
a diplomácia és a hadsereg eddig 
aratott, még egy diadalnak Lel! 
sorakoznia, hogy a hadjárat valóban 
eredményes lehessen.

Ennek a diadalnak a polgári 
életben kell lefolynia. Ezt a diadalt 
önmagunkon kell aratnunk. A há-

lioiu kitörésének pillanatéban min
denki úgy <T« z e magát, mintha 
taplóval fejbeütötték volna. Hirte
leneben >enki sem tudta, mihez 
fogjon, ^enki sem látta a legközelebbi 
napok l hetőségeit és az egész or
szág a legnagyobb kétségbeesés 
képét mutatta Azóta azonban bá
rom, sőt négy hét lelt el, és ma már 
aránylag sokkal nyugodtabb az 
egész ország, és kezdünk tisztáb
ba?’ látni.

Azoknak, ni ik itthon maradiak, 
akik •( nem hivott fegyverbe a haza 
iránti kötelesség, azoknak külön 
harcot kell vivniok a csüsrgedésen, 
az elfásultságon. Nem szabad hagy
nunk, hogy n polgári élet teljesen 
szüneteljen, m«*rt ezzel csak azt ér
jük el, hogy országunkat és ma
gunkat, társadalmunkat cs az álla
mul nieggyengitjük és ezzel a had
viselést is meggyengitjiik. Ezt a 
dindalt kell még megvívnunk, ma
gunkat erősitinünk kall és ezzel 
fogjuk a harcot valóban eldönteni.

Láng központi szálloda, é t e m  és kávéháza, a kereskedők talal’.ozóhelye, Telefon 4-7
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Vilmos császár.
Ebben a mai blazirt korban, amikor az 

ideálok a Hamupipőke szerepét játszot
ták az emberek életében, már úgy tudtuk, 
úgy éreztük, hogy azok az igazi nagy 
emberek, akik valamelyes irányú tehetsé
gükkel a fél világot tudták kezükben taria- 
ni, kipusztultak Azt hittük, hogy ez a kor, 
amelyben az állam, a társadalom, az ösz- 
szeség annyira főiibe nőtt az egyéneknek, 
már nem terme! hősöket, nagy embereket. 
És ime. csak egy nagy, világraszóló ese
ménynek kellett következnie, hogy egy
szerre egy liata más felistenné nőtt emberrel 
találkozzék ősze az események tömege.

Vilmos császár, íz Imperator Rex, aki 
eddig csak a n metek szemében volt a 
világ legelső embere, most egyszerre mind
nyájunk. az egész világ szemében az lett. 
Mint egy félisten, úgy magaslik ki e császár 
mindenek feje fölött. Közember, polgár, 
katona, vagy fejedelem, uralkodó, mindegy. 
Mindenki eltörpül mellette. Mindenki, akar 
barát, akar ellenfél, m st azt néz., azt lesi, 
hogy Vilmos csás/ár, a világ legelső embe
re, mit tesz. mit a ar

És a nagy Imperator m glep mindenki. 
Meglepi azokat i , akik az ő oldalán álla
nak. akiket vezet, de meglepi a okát is, 
akik összefogt elleni*. Ám: nekünk az 
események váradul fordultaiban meglep - 
tés. azt ő — úgy látszik mindig már 
belevette a számításba, mindig megvan már 
a válasza rá és ez a válasz mindig tromf.

Az ókorban a hősök eze felé harcoltak, 
száz csapást osztottak és Vi mos is ugy 
harcol, mint az ókor hősei. Mert haic az, 
ha ő maga nem is áll ki a harcmezőre. 
Harc, amelyben — legalább egyelőre — ugy 
osztja a csap sokat, hogy azok ellen lehe
tetlen védekezni és nem is védekezik senki.

Emberfeletti nagyságra nőtt meg a német 
császár néhány nap alatt. A német imperi- 
utn mintha ben re u stesüit volna meg, és 
ez tette olyan ig n-igen naggyá

Nekünk, magyaroknak van egy szép és 
nagy emlékünk a német császártól Az a 
beszéd, amelyet budai tartózkodása alkat 
mával mondott rólunk Ez a beszéd bennün
ket, magyarokat, tüntetett ki a császár 
igazi és meleg barátságával. Talán nagy 
imperátor már akkor számit- :t ránk. És ha 
számított, jól számított. A magyar lelkese
dést az ősz királyunk szeretetén kívül a 
nagy császár rendíthetetlen, fáradhatatlan

t Ili!
dominálja és fűti.

Ennek a nagy embernek elbuknia nem 
lehet és nem szabad Ha semmi más 
chancea nem volna a két szövetséges 
hndereiének a győzelemre, az is elég volna, 
hogy Vilmos császár áll az élükön.

Az Imperator Rex megindult egy nehéz 
utón és ezen az utón végig is fog menni.

A háború céljai.
M st sokat tanakodnak azon. vájjon mi 

körül fog majd forogni a háború és mi
lyen körülmények lehetnek majd azok, a 
melyek az egyik vagy másik hadviselő félt 
békeóhajra kényszerítik. A konkrét esetre 
néz\e persze még akkor sem ny átkozhat
nánk, ha tudnánk is valamit, ellenben sok 
mindent megmagyaráz egy kis hadtörté
nelmi viszapillantás:

A Napóleon előtti kor hadviselési mód- 
' ’ ősorban a hadicélok jelentéktelensége

és a hadieszközök korlátolt volta jellenni.

Nem az államok, hanem az uralkodók ál
lónak szemben egymással. Többnyire ural
kodó családok közti örökösödési viszonyok 
képezlek a háború okát, a nép alig volt 
érdekelve a dologban. A háború ilyenfor
mán nem is jelentette a nemzet összes 
anyagi és erkölcsi erőinek megfeszítését. 
Az uralkodók nem az állam egész erejével, 
hanem csak az úgyszólván személyes 
tulajdonukat képező eszközölő el, az ak- j 
kori hadsereggel vívták me : küzdelmeiket. ! 
Ezek a hadseregek pedig aránylag kevés j 

! számú, életfogytiglan szolgáló, erkölcsileg j 
! züllött, rosszul Tartott katonákból állottak.

A XVIII. század hadseregei sohasem rúg
tak többre 90—1< 0.000 embernél, de na
gyon gyakran 40, dO, sőt 20.000 emberből 
állottak.

Nagy Frigyes serege L iw ischitznál 
mindössze 22 000. Rossbac: nál 20.000 
Leuthennél pedig 1.000, főnyi volt. Az 
uralkodók egymás közt bizonyos tekintet
ben egyeden családot képeztek, a melynek 
tagjai civakodtak egymással, harcoltak egy- 
niá ellen, de nem törekedtek egymás 
megsemmisítésére. Ezek a körülmények 
magyarázzák meg azt, hogy miért tűztek ki 
a háború c íjául mindig olyan aránylag 
alárendelt jelentősé:, ü politikai célokat. 
Csakis ilyfonnán volt lehetséges, hogy az 
ellenfelek döntést sohasem keresve, addig 
küzdöttek egymás ellen, mig az egyik, 
vagy mindkettő beleunt a há oruba. Ax 
ilven hosszas küzdelem eredménye igen 
gyakran csak a status quo anie bellum 
ifentartása volt.

És az alárendelt hadi céloknak megfele
lően, a hadviselés is erélytelen volt. Az 
ellenséggel való összeütközést lehe'őleg el 
kellett kerülni, mert a veszteségek pótlása 
nehéz és nagyon költséges volt. Csaták 
helyett hadmozgatássa! igyekeztek az el
lenfelet megfélemlíteni. Egész hadjáratok 
teltek el ilyen mán verezésset.

Napóleon óta a hadjárat célja a saját 
akaratnak erőszakos utón az ellenségre való 
oktrejálása, a mihez az ellenség összes 
anyagi és erkölcsi ellenálló képességének 
megtörése, \ agy ígalább oly fokú megbé
nítása szükséges, hogy az llenség akara
tunknak tovább elent ni állhasson.

Az ellenfél ellenálló képességének lég 
főbb eszköze a hadsereg. A háború köz
vetlen célja ilyformán az ellenséges haderő 
leküzdése. Ez a hadsereg pedig nem a 
király 30—40.000 harcosából, hanem az 
állam összes védképes millióiból áll. Az 
államok teljes erejükkel rontanak egymásra,

: nem, hogy k riilnék a döntést, hanem 
keresve keresik azt. Nem a városok vagy 
várak birtokáért küzdünk manapság, nem 
Moszkva, Szentpétervár vagy Páris elfog
lalása a jelenlegi háború céiia, hanem az 
ellen égés haderők felkeresése és megsem
misítése.

Aranyat vasért !
Az Au(fu*:ta királyi hercegasszony által 

megindított országos gyorssegély mozga
lom lelkes rokonszenvre talált Barsmegyé- 
ben is, ahol mély rajongással veszik körül 
a szeretettel itt tartózkodó legmagyarabb 
királyi hercegi családot. Az a fáradhatatlan 
tevékenység, amit a fenséges asszony a 
háború borzalmainak enyhítésére kifejt,

újabb szálakkal erősiti meg azt az erős 
köteléket, mely eddig is a magyarság szi
véhez fűzte a királyi hercegi családot.

Léva városában sze-dán délután vette át 
egy női bizottság az ékszereket, melyekért 
cserébe, a jelenlegi nagy időkre való emlé
kezetül, vasgvűrüket fognak adri. Lélek
emelő volt látni,-hogy a régi történelmi 
idők pédájára, mik nt járult a közönség, 
a szegény éppen u.y, mint a tehetősebb, 
az áldozati urna elé, hogy i egye aranyát 
vagy ezüstjét a haza oltárára.

A gyüjtőbizottság a Stefánia Árvaházban 
működött, ifj. L n h h  r Lászlói é elnök, vette 
át az adományokat, özv. losonczi Szabó  
Imréné megmerte, K rvjta ik  Jenöné kiadta a 
vasgyűrüre szóló* utalványt, J á r t* . Margit 
elkönyvelte az adományt és F ité ly  Tercsi 
mindegyikét külön borítékba zárta.

Láttunk az adományok között gyűrűket, 
láncokat, csattokat, ezüstgombokat, régi és 
uj arany és ezüst pénzeket, ezüst poharat, 
evőeszközöket, kereszteket, amuletteket és 
— milyen megható — még sok jegygyűrűt 
is. Mennyi könnyet f >g ez 1. r n* ]. i, h í 
egybeolvasztják és a körmöcbányai állami 
fémbeváltó hivatalban p ízzé teszik.

A vasgyűüket nem győzik készíteni. Ha 
majd megérkeznek Lévára, jelezni fogják 
és a kapott utalványok alapján ki-ki meg
kapja vasgyürűjét, melv becses, értékes 
emlék: lesz mindenkinek s jele a kimerít
hetetlen magyar áldozatkészségnek.

Aranyosmaróton e hó 22-én gyűjtötték 
egybe az ajándéktárgyakat. A kaszim nagy
termében működött a bizottság, melynek 
tagjai voltak : Keltz Gyuláné, M ailáth Ist
vánná, K rltz lüké. S : ir á n y i  Ilonka és dr. 
R a jc zy  Géza. Ott volt még K d tz  Gyula 
főispán és M ailáth  István alispán is.

A nyuszi a kir hercegasszony Záborszky 
Béla udvari titkár és O d lffy  István föher- 
cegi erdőtanácsos kíséretében személyesen 
ho/ta el a bizottságnak a vasgyürüket. A 
gyűrök olyan rohamosan fogylak, hogy az 
adakozók túlnyomó része csak később 
kapja meg gyűrűjét.

A szegsnyek világából.
A lévai népsegitő irodából fáradságot 

nem ismerő hölgyek és urak, akik ezúton 
veszik ki részüket a haza iránti köteles 
munkából, fölkeresik ezekben a nehéz na
pokban a szükölködők apró lakásait, ahon
nan a kegyetlen háború elragadta a ke
nyérkeresőt.

A népsegitő bizottság tagjai, a könyörü
letes szivü társadalom nevében, utalványok 
alakjában hordják magukkal az enyhületet. 
A tejre, kenyérre vagy lisztre beválthat*> 
utalványok már sok sírásra görbült szájat 
hallgattattak el. Azért, aki teheti, csak ada
kozzék, mert a népsegitő bizottság külö
nösen a téltől félti nagyon a szegény em
bereket.

A bizottság tagjai munkájuk közben bi
zony sok könnyet látnak és nagyon gyakran 
csillan meg az ő szemükben is a könny.
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A meghatottság könnye, mert igazán szívre- j 
ható dolgokat látnak és hallanak.

Pl. öt apró gyerek játszadozik egy ki- ! 
csiny szobában, amelyben alig lehet meg- j 
fordulni. Pardon, tévedés, nem mind ját- , 
szik, a legidősebb — lehet 10-11 éves — ; 
komoly munkát végez : vasal, a család j 
ruháit vasalja. Az anyjának — a mint már ! 
kint értesültünk — véletlenül akadt egy kis 
napszámja, hát nincs otthon. I

— No, hol van az édes apád ? — kér- ; 
dezzük az egyik pöttöm gyereket

— Elment a háborúba, — mondja ra
gyogó szemmel. Szinte látszik rajta, mint j 
sajnálja kicsiny voltát, minek okából ő 
még nem mehet neki segíteni az ellenséget 
aprítani. Háborút játszani pedig most nen 
igen lehet, mert nem akad a gyerekek közt 
egy sem, aki szerb vagy muszka akarjon 
len..i.

— És mit szoktatok enni ? kérdezi to
vább a hivatalból is kiváncsi népsegitő 
bizottsági tag társam : H eriny János ev. s. 
lelkész ur.

— Krumplit — hallatszik a felelet.
— Hát még ?
— Rántott levest
— Más* semmit ?
— Semmit. . . Két hét óta kenyeret 

sem ettünk, — panaszolta tovább bús 
képpel az értelmes kis gyerek.

Aki tudja azt, hogy a szegény néposztály ' 
gyermekeinél mit jelent a mindennapi ke
nyér hiánya, csak az tudja teljesen átérezni 
ennek a panasznak fájdalmas rezgési! : 
hangját.

— No, ezentúl már lesz kenyeretek, fiam ; 
írunk nektek öt kilo lisztet, jó, friss ké
ny rét süt belőle az édesanyád

Az utalványon ide-oda sétáló c* ruzát 
áhitatos csöndben, csillogó szemekkel fi- i 
gyelik.

— Es szerelitek a tejet ? — kérdezzük : 
tovább.

Mégjobban fölcsillan a szemükben a 
fény és mind az öten kórusban zengik:

— Szeretjük !
No, most már kissé változatosabb az 

étrendjük. Kapnak fejenkint naponta félliter 
tejet is.

Más. Hasonló kis lakás előtt állunk, az 
ide igazitó címmel a kezünkben. Az ajtó 
zárva, előtte ál! egy suhanc legény. Be
szédbe elegyedünk vele. Észre veszem, 
hogy nagyon bizalmatlan velünk szemben 
s azért mgyon óvatosan bánik szavaival. 
Bátorítom, mondom neki, hogy ne féljen, 
hiszen mi jót akarunk neki. Végre fölenged 
a jég, rejtett hülyéből előveszi a lakás kul
csát és bevezet a szobába.

Az elképzelhető legnagyobb szegénység 
van bent. az ágyon csak szalmazsák, szo
morú, nyirkos homály, a kint ragyogó nap
sugár sehonnan sem fér, sehol sem talál 
utat ide be. A suhanc egykedvűen szívja 
le mellére cigarettáját. Zsebredugott kezé
nek könyökével hanyagul támaszkodik az 
egyetlen, de annál rozogább sublóthoz.

Látjuk, hogy milyen élvezettel szivja a 
cigarettát, kérdezzük, hogy mennyit s z í v  

el naponta. Csak négyet vall be, de leol
vastuk az arcáról, hogy hazudik. Beszél
getés közben megtudtuk tőle, hogy szabó
legény, nem dolgozik. Szivére beszélünk, 
hogy miért nem iparkodott, vagy miért nem 
iparkodik valamilyen munkát találni s igy 
anyján és kif testvérein segíteni. Közönyö
sen hallgatja, majd később azt mondja, 
hogy a keze fáj.

— Az apám, a mostoha apám be volt i 
rúgva, a múltkor, mikor még nem vonult j 
be katonának — mondja tovább — és ! 
akkor verekedett, én segítettem neki, hát 
össze szurkáltak.

Tekintettel a kis gyerekekre, kiállítottuk í 
az utalványt és elmentünk. Másnap tudtuk j 
meg, hogy a fiatal bűnözők között már jó • 
nevet szerzett egyénnel volt dolgunk.

Megint más, de nem ilyen szomorú példa.
A lévai cserkészcsapat szép csendben, szin
te észrevétlenül, szintén beállt a jótékony
ság munkájába. Örö i nézni a2 t, hogy ezek 
a jó fiuk a mai nehéz időkben r .ilyen ko- , 
molysággal segítenek ott, ahol hasznukat 
vehetik s nem léha, időtöltő játéi -kon jár 
az eszük. Vállalkoznak ezek mindenre, ; 
amivel szolgálatára lehetnek a háborúba 
vonult katonák családjainak. Ezzel minden
esetre nemcsak jó szivükről, hanem éietie 
valóságukról is bizonyítványt állítanak ki 
maguknak.

Érdekes végig lézni, hogy egy szegény, 
beteg kertésztiének mikém szállítják ki a 
piacra hajnalban, kétkerekű taligán a kü
lönféle zöldségeket. De itt még nem fejez
ték be munkájú vat, hanem odaállnak a 
zöldséges rakás elé és egész délelőtt árul
nak. A közönség persze olyan rokonszen
vesnek találja ezt az önkéntes fáradozást, 
hogy csak kevesen haladnak el előttük 
vásárlás nélkül. A piaci urasok már is azt 
bes lik, hogy ez a kertésztié még soha 
sem adott el annyi konyhakerti térményt, 
mint amennyit eladnak m st helyette a cser
készek napról-napra.

Több hasonló szép esetet is tudnék fel
hozni a dicséretükre, de legyen elég j l’em- 
zőnek ez is, mert kevés most a helyünk. 
Spórolni kell az ujságpapirossal is, meg 
aztán a villamos árammal is.

De mindezek ellenére, nem hagyhatom 
megemlítés nélkül azon tapasztalatomat 
sem, hogy a háború csodálatos, szinte 
klasszikusan szép szavakad ad a táborból 
haza iró egyszerű katonák ceruzája alá. 
Több helyütt megmutogatiák nekünk a tá
bori pósta által szállított lapokat, m lyek 
nehezen kimondható nevű, messzi városok 
képét mutatják. A fáradságos, nehézkes 
Írásból sokszor nagy és bensőséges érzel
mek áradnak ki, mintha csak költő irta 
volna azokat. Bizony mikor az ember — 
legyen az bárki — a másvilág kapuja előtt 
áll, nem elkopott, közönséges frázisok 
járnak az eszében, hanem a szive mélyéből 
szrkadnak föl a szavak . . .

Corndiu*.

Golyózáporban.
Diadalról-diadalra haladnak a szövetsé

ges seregek, ez az európai háború eddigi 
eredménye. Az első összecsapásra most a 
komoly ütközeteknek kell következniük, 
nemsokára meg fogunk szabadulni a vá
rakozás bizonytalanságától és képeket fo
gunk kapnia a modern háborúról és a 
csata ijedelmeiről. A harc ijedelmei ? Van
nak ilyenek egyáltalában? Hogy hat a 
katonára a harctér zűrzavara? Telve van e 

í bátorsággal és hazaszeretettel, gondol e az 
! övéire, megtöltie-e a gyűlölet az ellenség 

iránt.
Azoknak a katonáknak az elbeszéléséből, 

akik többször voltak tűzben, kitűnik, hogy

a harctér ijedelmeiről, rémületéről szó sem 
khet. A benyomásoknak oly idegzavaró 
tömege tör rá az ember agyára, minden oly 
gyorsan játszódik le, hogy nem is bírja 
figyelemmel kisérni az egyes eseményeket, 
és igy valami különös lelkiállapotban van, 
a melyben minden álomszerűnek tűnik fel, 
ugv, hogy sem azt nem veszi észre, 1 ogyan 
múlik az idő, sem azt, hogy megsebesült.

A csata mérhetetlen zavaráról egy alt szt 
a következőket irja:

„Mindenféle benyomások leírhatatlan ke
veréke borítja el a harcost. Ehhez járul 
még, hogy mindenki teljésen magával van 
elfoglalva, még az is, aki nincs tűzben, 
csak szemlélője a haténak, annyira feszült 
lehet, hogy a közvetlenül mellette elsütött 
ágyu dördiilését sem hallja.*

Érdé kéz azonban az, hogy a vezénysza
vak .t még ezekben az izgatott és rajtéit 
pillanatokban is megértik a katonák. Egy 
főhadnagy erre nézve a következőket irja: 
„Erre nem lehet általános választ adni, mert 
az ember érzései a különböző helyzetekben 

• nagyon különbözők. Az első golyók, atne- 
j lyek fülem mellett elsivitottak, nem tettei 
j rám n ’gy hitást. sőt inkább az uj dolgok 

iránti kíváncsiság foglalta le minden gon
dolatom . Egyszerre ütegemmel előre ke- 

j rültem és tüzéreim körül valóságos golyó- 
i zápor csapott le. Ekkor bizony azt gondol- 

tam, hogy az ördög vinné az egész háborút 
és nem voltam nagyon jókedvű. Mikor 
azonban az első 'övés eldördült az ágyúból, 
ismét rendben volt minden •

Ugyanez a főhadnagy irja ezt is: „Ilyen 
alkalommal különben mind n igen gvorsan 
megy. Egyik pillanatban a* ágyút igazítjuk 
be, ezután a távcsövet versek  
muníciót kell szerezni, azután a sebesülte
ket vagy a halottakat kell biztos hJyre 
vinni, és igy az ember semmi másra nem 
gondolhat. A csati után veszi csak észre, 
hogy milyen fáradt é- kimerüt."

Érdekes az, hogy a harcbanállók sohasem 
veszik észre, mennyit haladt az idő. Ha 
Őt-hat óra hosszat á.lanak tűzben, esetleg 
azt hiszik, hogy csak egy negyedóráig har
collak, de az ellenkező csalódás is elő 
szokott fordulni. Ez utóbbira igen érdekes 
példa az az eset, amely a Fiedcrizia mel
letti csatában történt, amely éjszaka kez
dődött és reggel 7 órára a német seregek 
győzelmével végződött. Bulow tábornok 
akkor megkérdezte a vezérkart, hogy hány 
óra.

— Hét óra! — felelte a kísérete.
—- Mi az? — szőlt Bulow, mikor látta, 

hogy a nap milyen alacsonyan áll az 
égen. — Már este van ?

Úgy érezte, mintha az idő ily gyorsan 
! elfutott volna.

Hogy a katonák egyáltalában nem isme
rik az időt a harcban, bizonyítja egy pél
da, amit egy Hemmetich nevű tábori pap 
irt meg. A lelkész ugyanis kikérdezte a 
katonákat, hogy mit éreztek a harc idején 
és a következő választ kapta:
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— Folyton előre szaladtunk és nagyon j 
sokáig tartott, mig enni kaptunk.

Érdekes kérdés az is, hogy a megsebe- t 
sült katonák, hogy érzik meg a sebeiket

Vanpel azt mondja, hogy egészen vélet
lenül velte észre sebesülésé*, mikor bal ka- 
bátujjábó! vér szivárgott ki. Ekkor is az! 
hitte, hogy mellén sebesült meg, pedig 
karját rombolta szét a golyó.

Varigny a következő esetről ir. Két kato- 
nát elszakítottak czredüktöl és az ellenség ! 
foglyai let«ek. Megparancsolták hogy mén- j 
jenek * együtt az ellenséges csapatokkal. 
Egyikük azonban hátramaradt, és mikor j 
megmutatta a karján levő sebet, megen- j 
gedték neki, hogy menjen úgy, — ahogy j 
akar. A menetelés közben jókedvűen be- | 
szélgetett. mintha mi sem történt volna j 
vele. Mikor az ellenséges táborba értek, az i 
orvos megvizsálta és bekötözte. Egyszerre 
azonban a katona holtan rogyott össze. 
Csak ekkor állapította meg az orvos, hogy j 
mellén halálos sebe volt. Olyan jelentések, 
amelyek szerint egyes katonák szétlőtt láb
bal tovább menetelnek, vagy nehéz sebbel 
tovább meneteltek, igen gyakoriak.

Van azonban ennek az érzésnek ellentéte 
is, amit a németek ezzel a szóval jelölnek: 
Kanonenfieber, amely valóságos lelki 
betegség és aki ezt érzi, nem szimuláns, 
hanem valóban azt hiszi, hogy súlyosan 
megsebesült, és nem tud tovább harcolni. 
jQratiolet például leit egy esetet, amely 
szerint egy párisi nemzetőr vállának egy 
utcai harc alkalmával egy golyó ütődött 
neki. A harc után figyelmessé lett a fájda- '■ 
lomra és úgy érezte, hogy vér folyik a ; 
válláról a mellére. A golyó azonban egy 
gombról visszaütődött és még csak a bőrt 
sem horzsolta.

Ugyanilyen különös esetet beszél el Hack ; 
Tűbe 1. Napóleon hadjáratainak egyik ; 
résztvevőjéről, akit a wagrami csatában 
egy ágyúgolyó leteritett. Az volt az érzése, 
hogy a golyó a térde alatt mind a két Iá- ! 
bát leszakította. Mikor magához tért, nem 
mert megmozdulni, hogy el ne vérezzen. 
Aásnap reggel megtalálta egy orvos és j 

me-kérdezte tőle, mi baja
— Egy ágyúgolyó elvitte a lábaimat — » 

felelte.
Az orvos azonban megállapította, hogy 

ez tévedés és kitűnt, hogy a golyó a ka
tona lábai alatt ment át és egy lyukat fért 
a földbe. A katona ebbe a lyukba süp
pedt bele és ebből keletkezett az az érzé
se, hogy lábait ellőtték.

A háború aiatt nőm küldenek betegeket 
a fürdőhelyekre. Az Országos Munkásbe- 
tegscgélyző és Balesetbiztosító Pénztár j 

"igazgatósága leiratban értesitette a kerületi j 
pénztárakat, hogy a fürdőhelyekre való 
utazás a háború ideje alatt szünetel és a 
betegeket részesítsék a pénztárak székhe
lyein megfelelő kezelésben. Az Országos 
Pénztár továbbá elrendelte, hogy a segé
lyeket ezentúl hatósági igazolás nélkül, 
azonnal fize*sék ki.

H Í R E K .

Háború.
Vihar van, szörnyű vad vihar kelt,
Riadva harcba hív s rohan.
Ki férfi, most komor lovagként 
Megy halni bátran, boldogan.

Szüle hő csókkal búcsúzik fiáiul, 
ölelés jár a testvérnek csupán,
A gyermek révedezve bámul :
Kardot, meg puskát nékem, apukám !

A nő, mint tört faág borul le mé yen, 
Szeméből a bús zápor megered,
Mint hullnak, hullnak őszi szélben 
Fákról a vérző lombok, levelek.

Köveskuli Jenő.

— A Vörös Kereszt köréből. A városháza J 
kis tanácstermében kedden délután értekez
letet tartottak azok a hölgyek, akik a Vörös 
Kereszt egyesület felhívására - -  mintegy 
negyvenen vállalkoztak a sebesült harcosok 
ápolására. Az értekezletet Báthy László,’a 
Vörös Kereszt lávái fiókegyesületének elnö
ke vezette. Dr. Frommer Ignác főorvos 
vázolta a jelenvoltak előtt a betegápolás 
nehéz, de szép és hazafias feladatát. Az 
értekezleten határozattá vált, hogy kétará- 
nyu betegápolói tanfolyamot rendeznek, í 
úgymint: elméleti és gyakorlati tanfolyamot. 
Az elméleti tanfolyam szives oktatói lesznek 
dr. Frommer Ignác, dr. Karafinth Márius 
és dr. Prissner Gyula, a gyakorlati tanfo
lyamé pedig dr. Lakner Zoltán kórházi 
igazgató-főorvos Hetenkint hnro előa
dást tartanak s igy szeptember nyolcadi- 
káig a tanfolyamok elvégezhetik feladatukat.
A lévai irgalmas nővérek, mint hivatásos 
betegápolók, szintén részt fognak venni a 
sebesült katonák ápolásában.

.4 Vörös Kereszt egyesület harsvirmegyei 
fiókin Aranyosmaróton nagy érdeklődés 
mellett közgyűlést tartott báró Révay Si
monná és Kelt: Gyula főispán elnökletével 
A közgyűlés feliratban üdvözölte Auguszta 
kir. hercegass/onyt abból az alkalomból, 
hogy a fiókegyesület fővédnökségét elfo
gadta. A közgyűlés ezután a tisztikart egé
szítette ki s mive! a vármegye több helyén 
van fiókegyesület alakulóban, igy egy ■ 
megyei választmány alakításának előkészí
tésével az elnökséget megbízta. Fuhrmann j 
Andor kir. törvényszéki elnök nagyhatású 
beszéde után elhatározta, hogy Aranyos- ! 
maróton, a vármegyei közkórház egyik 
termében B írsvárinegye hölgyeinek közre- i 
működésével egy önkéntes betegápolónői | 
tanfolyamot rendez. A tanfolyam vezetői í 
lesznek dr. Lányi Benedek kórházi igaz- j 
gató és dr. Balntsffy Géza orvos

— A Barsi Gazda és a háború. A várme- i 
gyei gazdasági egyesület hivatalos lapja: a \ 
„Barsi Gazda*4 a háború tartama alatt |

beszüntette megjelenését s aa igy megta
karított összeget a háborúba vonultak 
családjainak felsegélyezésére fogja foiditani.

— A hatóság a valótlan hírek terjesztő'
ellen. Ezekben az időkben olyan szaporán 
teremnek a valótlan rémhírek, mint eső 
után a gomba és villámszerűén terjednek
el a közönség között mindenfelé nagy 
nyugtalanságot idézve elő. E yes emberek, 
talán nem is rossz szándékkal, hanem ré
szint meggondolatlanságból, részint nagy
képűségből, hogy jól infonnaltaknak tűn
jenek föl, nem is számítva a következmé
nyekre, hogy sok embernek oktalan izgal
mat és félelmet okoznak, kigondolják és 
terjesztik a legképtelenebb híreket. Pl. a 
napokban egy vidéki ember azi hiresztelte 
Léván, hogy a huszonhatos ezredet telje
sen lemészárolják szerbek. Tekintettel 
arra, hogy ebbe az ezredbe a mi vidékünk 
fiai tartoznak, az egyszerűbb, hiszékenyebb 
népet pánikszerű félelem fogta el, pedig 
ez a hir is csak valamely kellő komolysá
got nélkülöző egyén fantáziájában született 
meg. Mi átnéztük a hivatalom veszteség 
kimutatási és abból meggyőződtünk, hogy 
eddig még egyetlenegy narsmegyei szár
mazású katona sem halt meg, de még csak 
meg sem sebesült. Az ilyen és ehez ha
sonló nyugtalanságot keltő koholt hírek 
terjesztését megakadályozandó dr. Horváth 
Gyula rendőrkapitány, igen helyesen, meg
felelő intézkedést tett. A rendőrkapitány 
ugyanis felkéri a közönséget, hogy a va
lótlan hírek terjesztőit hivatalában jelentse 
fel, hogy ezek ellen a törvényes eljárást 
megindíthassa. Ezekben a komoly időkben 
véget kell vetni a felelőtlen pletykákodá- 
soknak. Mindenki megbizhatik az újságok 
híradásában, hiszen azok jelenleg rendkívül 
nagy gonddal, fokozott felelősség és ellen
őrzés mellett készülnek.

—  A paprikás magyar. Hogy a magyar 
katonák erejébe és vitézségébe vetett hit 
milyen mély gyökeret eresztett a nép gon
dolkozásába, arról az alábbi — a maga 
naivságában rendkívül kedves — kis törté
net is tanúskodik. Ezt a mesét, mely 
egyszersmind a nép magabizását is vissza 
tükrözi, Léván hallottuk, mikor az utcán 
beszélte el egy faluról bejött ember, többek 
előtt, akik helyeslőleg hallgatták.

— Az orosz cár — mondta az atyafi 
— egy nagy zsák mákot küldött a magyar 
királynak, azzal az üzenettel, hogy neki 
ennyi katonája van. De Ferenc Jóska (igy, 
per Jóska, hiszen még csak a napokban 
lett 84 esztendős), nem az a legény, akin 
egykönnyen ki lehessen fogni, akár h? 
maga a muszka császár is kezd ki vele, 
kapta hát magát és feleletképen egy fél 
zsák jóféle piros paprikát küldött a cárnak 
s azt üzente vele vissza, hogy neki m g 
ennyi katonája van, de azok is aztán ilyen 
erősek, mint ez a paprika. így hát csak 
gyüjjenek azok a sok muszkák, ha van 
bennük kurázsi, megkóstolhatják majd a 
magyar paprikát, tudom Istenem, hogy 
egész világéletükben attú fognak kódúni.

Vagy talán a paprikás, tüzes magyarok
tól?!
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— Tanév megnyitót. A lévai izr. népis
kolában a beintások f. évi szeptember hó 
1. 2 és 3.-án d. o. 9 órától déli 12 óráig 
és d. u. 3—4-ig a hitközség tanácstermé
ben eszközöltetnek. Az iskolaév megnyitása 
szeptember 6. án d. e. 8 órakor lesz. A 
tanulók a beiiatáskor szüleik v megbízott
jaik kíséretében tartoznak megjelenni s 
előző évi értesitőkönyvecskéiket magukkal 
hozni. Az I-ső osztályba lépők igazolni 
tartoznak, hogy ők mar tankötelesek Léva, 
1914. aug. 23. Az izr. iskolaszék.

Briratá$ok a gimnáziumba. A lévai r. 
kaíh főgimnáziumba az 1914 15. iskolai 
évre a beiratások szeptember 10—14. nap
jain lesznek az igazgatói irodában déletőtt 
9 órától 12-ig. A javító vizsgálatok, vala
mint a felvételiek szept. 10-én d. u 3 
órakor ejtetnek meg. — Egyéb tudnivalók 
a múlt iskolai évi Értesítőben foglaltatnak. 
— Az érettségi javitók ideje szipt. 9. 
Pozsonyban.

Értett'/*'. Értesítem a lévai m. kir. 
áll. el. népisk. tanitóképzö-intézetbe felvett 
növendékeket, hogy a rendkívüli időkre való 
tekintdtel a tanítások megkezdése a Behívó 
intézkedéseitől eltérőleg a következőkép mó
dosul : Szept l'J-én d. e. 8 órától javító, 
magán és különbözeti vizsgálatok. D. u. 2 
órától az 1. évesek orvosi és zenei halló ké
pességének megvizsgálása és ehhez képest 
beírása Szept. 13-án az 1. évesek elhelyez
kednek az internátusbán. Szept. 14-én a 
II-III-IV. évesek orvosi megvizsgálása és be
írása. Szept. lö-íu Veni Sancte, a tanév 
megnyitása és a tanítás megkezdése. A .ki
jelölt időre mindegyik növendék tartozik 
megjelenni. Egyebekre nézve a Behivó-levél 
intézkedései teljes érvényben maradnak. 
Léva, 1914. augusztus 27. Köreskuti Jenő 
igazgató.

Az ir<f. nővérek intézetének összes foko
zataiban a beiratások, szept. hó 5, 6, 7. 
és 8, napjain történnek reggel 8— 11-ig, 
délután 2—5 óráig.

A r. kath. elemi fiúiskolána a beiratások

VisszakUlddtt ̂  kitüntetések. Lukáts 
Gyula, Barsvármegye tűzrendészed felü
gyelője, a „Tűzrendészet" cimü lap szer
kesztője (Zsarnóca), francia és orosz tűzol
tói kitüntetéseit vissza küldte.az adomá
nyozóknak. A kitüntetésekhez leveleket 
csatolt, melyekben kijelentette, hogy nem 
akarja olyan nemzetek kitüntetéseit viselni, 
amelyek pártjára keltek az e kölcstelen- 
ségnek.

— Polgári menetrend a vasúton. Illetékes 
helyről nyert értesülésünk alapján közöljük, 
hogy folyó hó 29-től kezdve a régi polgári 
menetrendszerinti vonatoknak egyrésze 
közlekedni fog. Közlekedni fog mégpedig 
a 4201. számú (Párkánynána felé reggel 
8 ó. 51 p.), a 4202 számú (Garamberzenee 
felé reggel 8 ó. 9 p.) a 4203. számú 
(Párkánynána felé délután 3 ó. 34 p.) és a 
4206. szánni (Garamberzenee felé este 0 ó 
52 p.) vonat. A többi polgári menetrend* 
szninti vonatok egyelőre elmaradnak folyó 
hó 29-től az eddig közlekedő hadimenet
rendszerinti vonatok is.

A községi közigazgatás es a háború.
Mivel Barsmegyéből is számos jegyző és 
segédjegyző bevonult katonai szolgálatra, 
az alispán értesítette a járási főszolgábiró- 
kat, hogy a községi közigazgatás akadály
talan menetének biztosítására alkalmaz
hatnak olyan m gbizható gyakorlattal 
biró egyéneket is., akik jegyzői oklevéllel 
nem is rendelkeznek.

— A kato .k családjainak. Fertikó József 
a Lévai Ap: i M<»zgőszinház tulajdonosa 
a vasárnapi előadások tiszta jövedelmét, 
140 koronái, a !. borúba vonultak sze- 
génysorsu c a ádji i kisegítésére adomá
nyozta tll< nó«2o endőrkapitány és a 
szolgái* o* teljesít* i'i  lőr, a részükrej ró 
hét k a dijat szi: ; e jótékony célra 
adomái. »>ztá

—  A háború sebesültjeinek ápolására
Barsmegyében nagyarányú előkészítő mun
ka folyik. Léva városa katolikus iskolájának 
helyiségeit saját költségén rendezte be har
minc ágyas hadi kórházzá, a közkórházban 
nyolcvan, a tüdőbeteggondozó intézetben 
tiz sebesült harcos nyer elhelyezést. Fertikó 
József szintén tiz ágyat ajánlott fel szállo
dájában. Szükség esetén az állami tanító
képző intézet helyiségeiben is rendeztetik 
be kórház. A vidéken többen ajánlották fel 
házaikat kórház céljai. Gróf Coudcnhov* 
Kuuóne zselizi kastélyában hat szobát 
ajánlott fel a megsebesült hősök számára 
s azok ellátását is magára vállalta. Báró 
Pittel Gyuláné kiskálnai kastélyába 8—10 
betegnek megfelelő helyiségét, Tarisch 
Rezsőné Barsfűss, 10 helyiségből álló házát 
felajánlotta korház céljára, ezenkívül haj- 
1 mdó niég gondoskodni! 6—10 felszerelt 
ágyról s ugyannyi sebesültnek élelmezésé
ről Báró Malcomes Béla és neje Ssandtner 
Alice alsóármai pusztájukon kórházat ren
deznek be, ápolóróál és a betegek élelme
zéséről is magnkfognak gondoskodni. Vépi 
Yogronies Ödönné cserenyei kastély ában 
hat szobát ajánlott fel sebesültek elhelye
zésére. Mindebből látszik, hogy Barme- 
gye közönsége e nagy napokban, úgy 
n!rt hajdan, méltó önmagához. Nem is 
szabad másként lenni, mindenki te^ye meg 
kötelességét e világrengető időkben !

— Gabonaárak. Búza mm. 30 30.40
Árpa 16— 16.80 Zab 1 9 - 19.50 Bab 26— 
27. Rozs 2 0 -  20.60 K.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések •* 
Valasik József Lackó Anna: Mária Stfánia, 
Miklósy József Reck Mária: László Béla, 
Ghimessy István Pallér Zsuzsanna: Erzsé
bet, Szvetlánszki Mihály lioli Julianna: 
Rozália, Schims István Kiszela Rozália: 
Mária. Halálozás Nagy János 59 é. szervi- 
szívbaj, Surányi Rozália 11 n. bélhurét, ifj. 
Novák István 1 hó gyomorbélhurut, özv. 
Weisz Móiné Solner Mária 8 > é. agykóri- 
végkimerülés, ifj. Gál János 50 é. szervi- 
s/ivbaj. Gazsó Béla 3 hó hewn> bélhuru t 
Tfyevkó Irén 8 hó tüdőgyulladás.

szintén a irg. nővérek intézetében, az elemi 
I. osztály termében, tartatnak szept 5- 8. 
napokon. Szept 9-én veni sanc!e“ 10 én 
rendes ejőadás. Az igazgatóság.

— Megölte a villám. Nagymárya község
ben a villám az ablakon keretiül lesújtott 
D ia tm n t  Lipót uradalmi intéző lakásába 
és ott Kötetik Mária 15 éves cselédleányt 
agyonütötte és a ruháját is meggyujtotta. 
Különös, hogy ugyanabban a szobában az 
ablak irányában egy bölcsőben fekvő cse
csemőnek semmi baja nem történt

— A pöcegödórbe fulladt Oroszkán 
Eisler Gyulának, mintegy másfél éves M ári 
nevű kislánya e hó 24-én a pöcegödörbe 
esett és bele fulladt. A tragikus eset kö
rülményeinek felderítésére a hatóság vizs
gálatot rendelt el.

— Az osztály sorsjáték következő húzását 
elhalasztják. Az osztálysoisjáték igazgató
sága jelenti: Tekintettel a jelen rendkívüli 
helyzetre, a XXXiV. sorsjáték 5 osztilyá- 
nak húz ísa és a sorsjegyek kiadása további 
intézkedésig elhalasztatik. Az 5. osztály uj 
huzási terminusa és e sorsjegyek kiadása 
keltő időben fog közzététetni.

— A "Vi*i Apolló M* ; )»2inh .z vasárnap 
d. u. est - fold előadásait. Pompás 
műsorát a fény; ■; iesz egy drama, 
Az utol tánc cimü felvonásos nagy 

j ujdonsá . Ragyog k . * I, művészi előadás 
i és rendi--'és, hires írni zekkel a főszere

pekben Különös fi. i t érdemel ezenki- 
| vül az ix ternr ítészed v*vétel, melv jZárát 

és gyönyörű, regényes vidékét mutatja be. 
A műsort jóizü humoros felvételek egészí
tik ki, Ugylátszik, hogy ezek az előadások 
sem maradnak semmiben a mu t heti nagy
szerű előadások mögött.

..Kirándulás" Sabácba. Bartos Ede, a 
lévai főgimnázium tanára, aki mint kadett, 
szintén bevonul az általános mozgósításkor, 
Sábáénál megsebesült. A napokban Buda
pestről levelezőlapot irt, melyben azt 

i mondja, hogy Ófelsége születése napján 
i kirándulást rendeztek Sabácba s most 
, Búd pesten egy kórházban üdül. — A múlt 
| héten egy tábori levelezőlap azt a hirt 
- hozta ide. hogy Sehtnidt Kálmán őrnagy, a 
; lévai zászlóalj parancsnoka egy pattanástól 

vérmérgezést kapott s a tábori kórházban 
fekszik. Reméljük, hogy azóta már túl van 

( ezen a bajon.

K öszönotn ' i lv á r iía s .
A József kir. herceg Szanatórium Egyesület 
lívai tüdébeteg-nor. «n*ezetenek 10 se-
btfsibt harcos befogad ás.n a alkalmas kór
házzá való átalakításához hozzájárultak a
következők :

özv. Boieman Jázsefné 1 ágy, 1 vánkos 
2 huzat, 2 leped ), 1 pakróc, 2 törülköző 
24 zsebkendő Boros Gyuláné I ágy, 1 
matraca. 10 törülköző. Berger Ernöné 1 
takaró, 2 törülköző, 6 huzat. Berger 
Izsák I áey, 1 szalmazsák, özv. Bel
lán Adolfné 1 vánkos, 2 huzat, 1 le
pedő, 1 takaró, 2 törülköző, 2 szalmazsák, 
Blumenthál Jónásné 1 vánkos. 2 Itpedy 1 
takaró. *> tuczat biztasitó tű özv. Bole- 
man Edéné 1 ágy, 1 takaró, 2 törülköző. 
1 matrac, 2 ing, l alsónadrág, özv. Braun- 
müller Sándorn * 3 lepedő, l takaró. 3 
huzat, 6 törülköző. 4 ing, 3 alsónadrág, 
i2 zsebkendő 20 korona. Balog Sándorné
5 szalmazsák. Bobok M.ria 2 ing. 1 alsó
nadrág. Deutsch Mihályné l vaságy 2 
vánkos, 2 lepedő, 2 takaré, l szalm izsák,
6 huzat. D .utsch Izidor 2 takaró. Engel
Gyuláné 3 iepedő, t takaró. Engel Józsefné 
l vánk*>s, 1 lepedő, 2 törülköző, 1 huzat. 
Farkas Orbánné 2 vánkos, \ huzat. özv. 
Fischer Lipótné és Becher Róza 4 vánkus, 
4 huzat. (Folytatjuk.)
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KOVÁCS SÁNDOR
cipftárnháza

D É V A  9 K o § su ih -« (r.

Ajánlja dúsan felszerelt 
—  cipőraktárát. =

_______ _________

O l c s ó  ára i t !
Hág; aálasztólt!

_______

Legjobb minőségű
footbal-cipök.

Mértékszerinti osztály.

j

{
i
í
!
í

Férfi amerkai sevr. v boxcipő 9 ’— K 
Sima tiszticipö — — — 9 — K
Elegáns amerikai női félcipő 8 K — f  
Csinos női sevr. fűzős v 

gomboscipö — — — 8 K 50 f
Valódi angol sevró női gom 

bős vagy füzöscipö — UK — f

Legelegánsabb férfi amerikai 
barna bagariacipö — — 13-90 K 

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

Fiú box füzöscipö 35 töl 39-ig 7 50 K

Gyermekcipők nagy választékban.

/ /

Őszieket

vessünk mésznitrogén és kálival. 

é1 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.

B Ú T O R O K  
Kárpitos és dí

szítő munkák. Teljes lakberendezések  
W e i*z  Á rm in  Cégvezető: K o lin  la t b a n
butorkészitőnél szerezhetők  be 

Zsarnóczán.

Fagylalt, cukorkák,
és desert sütemények, torták elsőrendüek,

P á r t á i t - » s # B a r t o s  H e n r i k S E S E S S S T ;
Házhoz tzáHHandó megrendaléaek pontot kivitelére nagy euly leezfUrtetve. Naponta oietkttMée a vMékre la.
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UNGÁR ADOLF
LÉVA,  Mártonffy-utca 4.
—  Kossuth-tér közelében. —

% N á k  é s  p A i i y i a  k ö l -
c s ö i i s é s t  é s  e l a d á s a ,

Vízmentes ponyvák, lápokró- 
cok, tömiök é s  gazdasági

k ö t é l á r u k
jutányos árban, nagyban és kicsiny- 
— bon kaphatók. —
Ablakredőnyök és napéiíenzőkre 
= =  rendeléseket elfogadok. =

Napellenzők javítása 
— eszközöltetik. —

/| S  4 ^  | ÍT t szükséglétét szives-

C o k s z  é s  S z a l o n í ü t ő s z é n
1 l « s o  r e n d ű o k .

Szén métermáz;ája 3  M . «. Coksz iiáziioz S/.UI iii Vcl 4  i í .  f ü l .  -
S P I T Z  Á R M I N  • Eonve(i-uN> 8 h |

f f t d k  I i í p I i f o m t  n | d 9 R 8 l 9 « i «
Eponge és crepon Férfi szalmakalapok, girardi s \
minden színben, mije panama, könnyű nemez ka-
fleur grenadinok és lapok apacs ingek és a leg-

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

Legnagyobb választék | ! A S  ~ 7 l U l A M f t l  * D A T \ A ^ >  d vatáruháza ISaL"- — » vi.ZMiHí'ln b ü ü ü o  >st a
M i l H V  — I M D M I I  1 l i  IIW— M i i — — — I I 1 1 I H I  . i — l i l l l í  I M — I — H U M l f V W ' l M
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