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Vannak fogalmak, amelyeket 
egykor nem ismertek, ma pedig 
szenteknek tartanak és vannak is
mét olyan fogalmak, amelyek vala
mikor szentek voltak, az utóbbi 
időben azonban hatásuk, fényük, 
erejük meggyöngült. Ilyen fogalom 
volt a legutolsó hetekig a haza.

Üres szó volt, amely már csak a 
politikai életben és hazafias vezér
c i k k e k b e n  szerepelt. Azok az idők, 
amikor a haza érdekében, a haza 
szereltében lángoltak az emberek, 
Örökre elmúltaknak látszottak. A 
gazdasági élet fejlettsége, a nem
zetközi összeköttetések és vonatko
zások, amelyek az egyes nemzete
ket és országokat szorosan egy
máshoz fűzték, szinte e 1 fele j ttett ék 
mindenkivel a haza fogalmát. A 
távolságok megszűntek, az ország
határok elmosódtak, egy nagy koz
mopolita államnak látszott az egész 
nagy fegyverkező világ. Magyarok 
letelepedtek Franciaországban, és | 
exisztenciát teremtettek maguknak. | 
Angol vállalkozók dolgoztak Német
országban és mindenkinek az volt 
a hazája, ahol élt, keresett, dol
gozott.

így volt ez még néhány hét előtt ! 
És. hogy állunk ma. Ma a haza

H H f l Z U .
csodaszép ideálja teljes fényben ég 
újra előttünk. Mirt a mesebeli 
phönixmndár, szebben, ragyogób
ban, hatalmasabban kelt ki ham
vaiból.

Ma mindenki érzi, hogy mi a 
haza? Ma mindenki érzi, hogy vala
hova tartozik, hogy van egy föld, 
amelyet szeretni ki 11. hogy van 
egy föld. amely éle: *t ad, van egy 
állam, .őrhely megvéd.

A haza üres fogalomból ismét 
erós, hatalmas valósággá vált. Vége 
a Kozmopolnizmnsnak, vége a 
nemzetköziségért való rajongás
nak, egyszerre mindenki érzi, hogy , 
van hely, ahova tartoznia kell.

A nagy világfelfordulásban, ;*mit 
ez a háború előidézett, érdekes és 
megfigyelésre érdemes, tanulságos j 
jelenség volt, mint váltak ki az 
egyes népatómok az idegen nem
zetekből, h gv csatlakozz* nak ah
hoz a testhez, ahhoz a nemzethez, 
a hazához, amelyhez tartoztak 
és tartoznak. |

Ha semmi egyéb haszna nem I 
lesz ennek a nagy kataklizmának, ; 
mint az, hogy a haza fogalmát ismét j 
méltó piedesztáljára állította, már , 
az is nagy eredmény.

Különösen örülhetünk ennek mi

magyarok, akiket a politikai viták
és harcok valóban megbontottak. 
Politikai szempontok és célok le
begtek a szemünk előtt mindaddig, 
és elfelejtettük, hogy hazafiaknak 
kell elsősorban lennünk, s couk 
azután lehetünk politikusok.

Ez a helyzet ma megváltozott. 
Ma minden politika ff betétetett. Ma 
csak egy politika var : a haza vé
delme, megőrzése megmentése.

A haza nagy és kor oly feladóto
kat ró most mindenk>e és nincs 
ember, aki ezeket a f- ládátokat ne 
vállalná teljes S/ivve-lélekkel, és 
aki a ráeső bármily ' ulyos köte
lességeket ne teljesítené komolyan.

A haza minden előtt! Ez a ha
talmas. mély mondás most uj életre 
kelt, befészkelte magát a szivünkbe 
és átitatta a lelkünket.

Az uj. fiatal generáció már egyál- 
ta’ábnn nem törődött azzal, hogy 
mi is a haza és most ez a nagy 
ránkszakadt katasztrófa újra és 
újra, mélyen l eh*véste lelkűnkbe, 
hogv:

A nagyvilágon e kiviil 
Nincsen számodra hely.

Láng központi szálloda, étterem és kávéháza, a kereskedők talá’-cezóhelye. Telefon t í
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Szózat a gazdákhoz!
A Magyar Gazdaszö\ etség Darányi Ig

nác elnök és Bernát István igazgató alá
írásával a háborús idők alkalmából a követ
kező szózatot intéz, a magyar gazdákhoz : 

Magyar Gazdák !
Fegyverben az egész nemzet ! Megszó

laltak a trombiták, ezer év összes dicső
sége, összes alkotása veszélyben van s a 
király hivó szavára magatok és fiaitok 
nemcsak egy elvetemült gyilkos gaztettét 
megbosszulni, de hazátokat, életet adó 
földjeiteket, apáitok sírját, gyermekeitek 
szülőföldjét védeni szállottatok táborba. 
Ez a harc a lét, vagy nemlét kérdése ! Ha 
győzünk, még unokáink is áldani fogják 
azoknak az emlékét, akik számukra a bé
kés fejlődés biztos feltételét megteremtették, 
ha fegyvereink porba hullanának, földön
futókká lennétek magyar gazdák, hiszen 
első sorban rólatok irta a kö'tő, hogy „a 
nagyvilágon e kívül nincsen számodra 
hely.*

De ennek megtörténni nem szabad. Hi
szen igaz ügyért, hazánk szabadságáért, 
nemzeti létünkért harcolunk. Velünk a ma
gyarok Istene, velünk honalapító nagy ki
rályunk, hadverő őseink dicsősége, velünk 
apáink, nagyapáink vitéz tetteinek emléke
zete, velünk a magyar nép félelmetes ereje, 
ez acélozza meg karjainkat, ez emeli fel 
sziveinket s jaj annak, a ki a mi békés 
barázdáinkat ellenséges lábbal tiporni akar
ja. Nincs nvi külömbség a nemzet fiai 
között, sem vallás, sem nyelv, sem párt, 
sem foglalkozás nem választ el bennünket, J 
egyek vagyunk hazánk földjének, szabad- j 
ságinak védelmében. Különösen ti gazdák, ( 
a kik béke idején ekéitekkel csináljátok j

A thuróczi váron.
i.

Zokog a szél ez ős romok felett;
Halkan suhannak át a föllegek.

Robog, dobog onnan Észak felől . . . 
Mondják, hogy itt már minden összedől.

Elszáll a kor, letelt múlt és jelen ; 
Robog, dobog . . . egy uj nép megjelen.

Ablakokból reám tekintenek 
Sötét, komor, könyekbe fűlt szemek.

Mind ős-szemek. Szikráztak egykoron.
És zászló lengett főn a várfokon.

A bérei táj sötéten elborul ;
Valami zug, minden ködökbe fül.. .

E némaság, titokzatos jelek,
Szent kor tanúi, bércek, mit jelentenek ?

Borzong a táj, a föld kívül, belül ; 
Robog, dobog Délről, Észak felül. . .

II.
Ha van még könnyem, itt főn elsírom, 
Felhők között,
Ezen a puszta, szent síron.

ezer év történetét s a kiket ezerszer több 
szál köt a hazai röghöz, mint bárki mást, 
mutassátok meg, hogy mit tud a magyar 
földműves, nemcsak verejtékkel, de vérrel 

j is áldozni az anyaföldért Legyetek elsők ! 
, a harc mezején, védjétek apostoli kirá- 
! lyunkat és edes hazánkat, ngy, mint őseink 
! tették s minden csepp vér, melyet a hazá

ért ontotok, aranykalászt terem fiaitok és 
unokáitok számára. Az itthonmaradottak j 

; imája és áldó szava kisér benneteket. Csak j 
egy szót ismerjetek : Előre !

Ti pedig aggok, ifjak és nők, kik a harc- • 
i téren nem küzdhettek, itthon tegyetek meg 

mindent, hogy méltók legyetek azokhoz a 
hősökhöz, a kik értetek a csatákban vérez- 
nek. A ti kötelességetek nem kevésbbé 

i fontos, nem kevésbbé mozdítja elő fegy
vereink győzelmét, mint azoké, a kik hatá* ? 

: rainkon hucolnak. A hadseregnek harci • 
j készsége első sorban ellátásától, élelme- * 

zésétől függ. Nektek kell megragadnotok 
az elárvult kaszanyelet, az ekeszarvát s 
gondoskodnotok kell arról, hogy az Isten 
áldása veszendőbe ne menjen, hanem har- ; 
coló fiainknak és hátramaradt családjaik- j 
nak élelmezésére felhasználható legyen, j 
Félretéve most minden súrlódást, minden j 
egyéni haszonlesést, igyekezzetek azon, j 
hogy • gazda, az iparos, kereskedő és J 
szellemi foglalkozásból élők osztálya min- \ 
denben támogassa egymást. Itt az idő f 
tettekkel is beigazolni, hogy a földműves 
munkája gondoskodik minden más foglal
kozás ellátásáról is. De ezzel még nem 
ért véget hazafias kötelezettségeitek soro
zata. Az átvonuló katonaságnak jó szivvel 
adjatok szállást és élelmet, hiszen nem 
tudhatjuk, hogy azoknak a hozzátartozói 
kiket segítettek, a ti szeretettjeiteknek már 
a legközelebbi napokban is nem adják-e

vissza száz tetejével azt, a mit ti jó sziv
vel cselekedtetek.

Ha a harctérről sebesülteket hoznak, 
nyissátok meg előttük házatokat, segéd
kezzetek ápolásuk körül, s azok a szövet
kezetek, gazdakörök, amelyek nagyobb 
helyiséggel rendelkeznek, előr.- is készül
jenek a sebesültek befogadására és elszál
lásolására.

Ha volna a községben olyan harcos, a 
ki anyátlan kis gyermeket hagyott otthon, 
Negyetek gondozásba addig, mig atyjuk 
visszatér a csatából, A harcosok otthon 
maradt családtagjainak, a mennyiben szük
séget szenvednének, adjatok munkát és 
kenyeret. Ezekben a nehéz időkben min
den falusi embernek éreznie kell, h-.gy 
testvére minen falujabeli s jó szivvel segít
sen rajta Ha valami gyanús ember izgatna 
a haza és a király ellen, vagy a falvak 
megfelemitése céljából rémhíreket terjesz
tene, hozzátok ezt tudomására a hatóságnak, 
a mely érdeme szerint fog az illetővel 
elbánni. A hatóság értesíteni fog bennete
ket a hadiszerencse forgásáról, tehát senki 
másnak a szavára ne hallgassatok.

Félelemre pedig nincs okotok magyar 
gazdák, felséges királyunk, derék hadve
zéreink és több milliós hadseregünk vas
páncélnál erősebben véd benneteket s a 
magyarok Istene, aki ezer éven keresztül 
védő kezét teijesztette reánk, nem engedi, 
hogy egy műveletlen és embertelen ellen
ség a magyar nemzetet legázolja. Éljen a 
király ! Éljen a haza!

S ha él és sajg még bennem fájdalom, 
Zokogva itt
Elsóhajtom most minden bánatom.

Miért busongjanak átoktól vert szivek, 
Ha elveszlnk,
A dal, a fény, a köny, a fájdalom minek ?

Némuljon el dalod, történelem, 
Lobbanjon el
A Föld, a Nap, a lét, a Végtelen !

Ébredjetek !
Ha még fokáig szunnyadunk,
Iften uccse megrothadunk.
Pezsgő vérünk lomhán megáll,
Ólálkodva jön a halál,
Ébredjetek !

Körültünk száz rabló, zsivány 
Az áldomást hörpenti már,
Suttogja, hogy holtak vagyunk,
Cibálja már a vánkosunk,
Ébredjetek!

Rohanjunk a határ felé,
Nagy a veszély mindenfelé!

Haj, magyarok, ott a Duna! 
Vérrel folyjon a Visztula ! 
Ébredjetek !

Villám ne legyen vészesebb, 
Halál ne legyen véresebb,
Naphó ne legyen rekkenőbb, 
Tüzláng ne legyen perzselőbb, 
Mint fegyverünk, hitünk, erőnk ! 
Ébredjetek !

Valami zeng . . .
, Valami ztng, valami döng, valami dördül. 

Szélvész-kacagás az örömtül.
Valami zúg, valami búg, valami jajdul 
Égő, ragyogó, lobogó zivatarlul.

Dobog a s z í v , dübög a föld, ragyog az Ég is, 
Él még a magyarnak az Istene mégis ! 
Robog a nép, dobog a rét, dörög az égbolt, 
Haj, e születés ragyogó csudaszép volt!

Nyilik a föld, nyílik a völgy, üres a sírbolt. 
Hitted, hogy e bús hazaföld csupa sir volt ? 
Ősök szive, harsona-szelleme nyargal 
Át a sürü Ég alatt szörnyű viharral.

Köveskuti Jenő.
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A Vörös Kereszt tudósító 
irodája.

A Magyar Szánt Korona Országainak 
Vörös Kereszt Egylete legfelsőbb jóváha
gyással ellátott aiapelvei értelmében háború 
esetén Budapesten „A magyar vörös ke
reszt tud^ sitó irodája* címen irodát létesít. 
Az iroda később közhírré teendő napon
IV., Váci-utca 3fc. szám alatt, a tiszti ka
szinó helyiségeiben fogja működését meg
kezdeni. Az iroda célja az, hogy a háború
ban megbetegedett és megsebesült katonák 
tartózkodási helyéről, betegségük vagy 
megsebesülésük minőségéről, illetve halá
lukról vagy eltűnésükről a tudakozódó 
közönségnek díjmentesen értesítést adjon.

E cél előmozdítására, mint félhivatalosan 
jelentik, a magyar királyi posta válaszos 
levelezőlapokat bocsát ki, amelyek bármely 
postahivatalnál, valamint a bélyegárusitók- 
nál kaphatók és darabonkint öt fillérért 
adatnak el. A levelezőlapoknak az a része, 
amelyen „a magyar vörös kereszt tudósító 
irodája* címén a tudakozódás történik, : 
ötfilléres postabélyeggel van ellátva, az 
iroda á.tal adandó válaszlap díjmentes.

Az érdeklődök ezenfelül levélbeli és 
távirati utón is tudakozódhatnak, de szó
beli eg vagy személyesen tudakozódni nem 
lehrt. Úgy a levélbeli, mint a távirati tuda
kozódás alkalmával fel kell említeni az 
illető katona elő- és utónevét, csapatiestét, 
szá/.adát, osztályát, ütegét stb. és rendi 
fokozatát. Távirati értesítést azonban az 
iroda csak abban az esetben ad, ha a 
tudakozódó fél 18 szavas távirati válasznak 
és az űrlapnak 1 K. 10 f-nyi diját megfi
zette és kérdése az előbb elmondottaknak 
megfelelően van feltéve. E levelezőlapokat 
egészben vagy részben a magánipar által 
előállítani tilos és előállításuk a törvényes 
megtorlás alá esik.

Erről a postahivatalok azzal a felhívás
sal értesítettek, gondoskodjanak arról, 
hogy az iroda létezéséről, valamint a tuda- 
kozólevelezőlapok kibocsátásáról, a közön
ség minél szélesebb rétegei tudomást 
szerezzenek s hívják fel a helyi hatóságo
kat is, hogy ezt a szokott módon tegyék 
közhírré.

i
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Felhívás a gazdaközönséghez.

A Barsmegyei Gazdasági Egyesület a kö
vetkező felhívást bocsájtotta ki:

Bár hatóságaink dicséretre méltó igye
kezettel működnek közre, hogy úgy az 
élelmiszer uzsorát, mint a gabonafélék ér
téhén alóli összevásárlását megakadályoz
zák, mégis egész csomó közvetítő búvik 
keresztül az ellenőrzés rostaszemen, s 
nagy tömegben vásárolják össze olcsón a 
terményeket a piacra jutni nem tudó gaz
dáktól, hogy aztán 100-200• ,/o-kai drágáb
ban adják el a hadsereg részére.

Ügynökök járják be a községeket, s 
hiresztelik a gazdáknak, hogy az állam a 
beszedett lovakért, s vásárlandó marhákért 
nem fog fizetni semmit E híreszteléssel 
azután a könnyen hivő falusi gazdáknál 
elérik a célt, s ők vásárolják össze féláron 
a jószágot, s terményeket, s viszik eladni 
uzsora nyereséggel a hadvezetöségnek.

Ne üljön fel senki ezen híreszteléseknek. 
Vegyék tudomásul, hogy a magyar kor
mány és a hadvezetőség készpénzen vásá
rol, s mindennek megadja a maga árát, s 
szívesebben vásárol gazdáktól mint ügynö
köktől.

Igaz, hogy a hadvezetőség egyes dara
bokat nem vásárolhat, s éppen ezért fel
hívja Gazdasági Egyesületünk a gazdakö
zönséget, hogy fölös számú jószágát, ter
ményeit, ökröt, tinót, tehenet, lov»»t, takar
mány és gabonaféléit Gazdasági Egyesüle- 

' tünk titkári hivatalánál jelentse be, hogy 
az Egyesület egy tömegben ajánlhassa 
fel a hadvezetőségnek.

Hazafiul kötelessége minden magyar 
honpolgárnak, hogy a hadsereg jó élel
mezését inegkönyitse — ha testvéreink 
vérükkel áztatják az ellenséges földeket, 
nekünk kötelességünk legalább gondoskod
ni arról, hogy lehetőség szerint szükséget 
ne szenvedjenek.

Így könnyíthetjük meg a hadvezetőség 
! munkáját, s a mellett megvédjük a gazdák 
i érdekeit is, a melyet a szállító uzsorások 
• veszélyeztetnek, a kik a hadsereg és a 
| gazdák közé furakodva, milliókat akarnak 

nyerni.

H Í R E  X.

— Adakozzunk a haza oltárára ! Az Au
guszta főhercegasszony által kezdeménye
zett Aranyat vasért cin: alatt ismi retes 
gyűrű-mozgalom már Birs vármegyében 
is megindult Kelte Gyuláné Öméltósága el
nöklete alatt. Ennek a mozgalomnak a 
célja a hazai ércalap nagyobbitása. Léván 
a mozgalom vezetéséi Lakmr Lászlóné 
vállalta el. Bővebb felvilágosítást a kibo
csátandó hirdetmények nyújtanak a kő .-ön- 
ségnek. Addig is ki ki tegye félre nélkü-

kes tartozásaikat az adóntgyed közepéig 
be nem fizették, nemcsak a törvényes ké
sedelmi kamat fog kiszámíttatni, de eg y i
dejűleg a behajtási eljárás is röviden 
folyamatba fog tétetni.

— Előléptetések a honvédségnél. A lévai 
honvéd zászlóalj tisztjei közül Schmidt 
Kálmán százados, zászlóaljparancsnok őr
naggyá, Gyenes László és Soós János 
századosokká, Csiby Kálmán, Varga János, 
Szecskay Jenő, Horváth Zoltán, Szeibert 
Ferenc, főhadnagyokká és Ljpovniczky 
Tibor hadnaggyá neveztettek ki.

— A kivételes intézkedések kiterjesztése^ 
A hivatalos lap közli, hogy a magyar kirá
lyi minisztériumnak juüus hó 2G-án n há
ború esetére szóló kivételes intézkedések 
tárgyában kiadott rendeletének hatályát, 
amely az egyes bűncselekményeket az es- 
küdtbiróság hatásköréből a töivényszék 
hatáskörébe utalja, az esküdtöróságok 
működését egyes törvényszékeknél felfüg
geszteni és a gyorsított bűnvádi e’járás 
szabályait lépteti életbe, az aranyosmaróti 
törvényszék területére is kitérje:./ti.

— A lévai nők a sebesült katonákéit. A 
háború borzalmainak enyhítésére a lévai 
társadalom is megindította ' az akciót. A 
lévai nők, mint hajdan a nemes nagyasszo
nyok, szintén kiveszik riszt kft tbből a 
munkából. A nőknek, gyöngédségüknél 
fogva, szép feladat jut most osztályrészül: a 
sebesültek ápolása. Erre készülnek most a 
lévai nők, nagy ambícióval. Az ápolónői 
tanfolyam a legközelebb fog megnyílni. A 
tanfolyamra már lehet jelentkezni a Vörös 
Kereszt elnökségénél. A több: munka is folyik 
már, a kórházakat rendezik, a fehérnemű- 
eket varrják a fürge kezek. A közönséget 
ezúton is fölhívjuk, hogy használaton k vü- 
li, ócska fehérneműit ajándékozza a Vörös 
Keres; tnek. a hölgyek megjavitgatják eze
ket az alsó ruhákat, a háb >ru sebesültjei 
számára. Egy kis befőttről is lehet gon
doskodni, ami bizonyára jól fog majd esni 
a szegény betegeknek. Ennek is közada-

lözhető ékszerdarabjait ! Legyünk Széche- 
nyik és áldozzunk a haza oliárára !

— Szent István király napja. Államalkotó
első nagy királyunk napját az idén mely 
meghatottsággal és Istenbe vetett erős 
bizodalommal ünnepeite a magyar nem/et. 
Léván a plébánia tem plom ba űn-cnéh’ps 
szentmise volt, melyet Frcy Pál hitOKtató 
hazafias, alkalmi szónoklata előzött meg. A 
szén* nisé: . melyet fényes papi segédlettel 
Bdtluj László prépostplébános celebrált, 
megjelentek a közhivatalok képviselői is. 
a honvédség pedig diszlövéseket adott , 
templom előtt. A kóruson Tokody litván 
karnagy vezetésével az énekkar igen ./ép 
alkalmi énekeket adott elő. A szentmise 
után pedig szivet, lelket rezgésbe hozó 
buzgó áhítattal csendült meg a magyarok 
szép imádsága, e nagy napok égbe ‘ szálló 
szent fohásza : Isten áld meg a magyart ..

— Felhívás az adózó közönséghez. A 
közönségnek egy része a moratórium al
kalmazását tévesen értelmezve az esedé
kesség idején adóját és általában köz:.irtó
zásait sem egyenlíti ki. Nyomatékosan fi
gyelmeztetjük ennélfogva az adófizető 
közönséget, hogy a moratórium az adó és 
általában a köztartozások befizetésére nem 
vonatkozik s azok ellen, akik ezen esedé-

Kozas/toi kcii összegyűlni. Minden jel arra 
mutat, hogy ebben a városban nagy v e 
retette! fogják fogadni katonáinkat, akik
értünk s a hazáért szenvednek.

Kéretem!
Szeretette! kérjük városunk azon 

17-18 évnél idősen!) női közönségét, 
akik megsebesült s a lév;i kór- 

; házakba hozott katonáink ápolására 
hajlamot éreznek és kellő idővel 
rendelkeznek, bziveskedjene Schul- 
pc Alfonzné ón dr. Frormer li» n/icné 
úrnőknél jelentkezni minél előbb, 
ahol a betegápolási tanfolyamra 
vonatkozólag is bővebb felvilágosí
tást nyerhetnek.

Léva, 1914. míg. 20.
A vörös kereszt egylet 

lévai fiókjának 
elnöksége.
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—  Hogyan terem a népdal ? Hogyan te
rem a kikerics, meg a szarkaláb ? Hogyan 
terem a pipacs a búzatáblán, meg a kék 
nefelejcs a hegyalján ? Belenyúl az enyhe 
szellő a virágkehelybe, fölmarékol onnan 
egy csomó virágport s viszi, hinti, veti 
szét a hálás, termő magyar anyaföldbe. 
Hogyan terem a magyar nóta ? Valami 
csöndes érzés, valami magasztos bánat 
vagy valam' hatalmas, földrengető vihar 
szele belemarkol a nép egyszerű fiának 
szivébe, mely termékeny és hálás, mint a 
magyar televényföld és tiszta, kristályos 
dalokat és dallamokat csal ki onnan és 
viszi, hinti szét szivröl-szivre mindenfelé, 
ahol csak magyarok laknak Megindult a 
föld. Megindult a magyar föld is. A magyar 
szivek hevesebben dobognak. S a magyar 
nép egyszerű fia, a magy r bakagyerek, az 
ármádia gyöngye, csöndes, tiszta dalban 
érez. Egyszerű szavakban, egyszerű baka- 
gondolatokban világmozgató, sziveket meg
indító. nagy-nagy érzelmek. Kicsi paraszti 
szóban nagy magyar böcsület. íme néhány 
szemelvény belőlük :

Az ellenség puskát-kardot acéloz,
Ferenc Jóska a táborba maséroz.
Ne masérozz édes öreg királyunk,
A hazánkért mi magunk is kiállunk.

Csak azt tudnám : hol lesz a sírom, 
Szerbiában, én azt gondolom, 
Szerbiának hegyében,
Gyászkövecses földjében 
Temessenek el engem

Talpra magyar legények, 
Fiatalok-öregek,
Fegyvert ragadjatok,
Mert nem tudjuk, hogy mikor 
Mert nem tudjuk, hogy mikor 
Fújják a riadót 
Akárhogy is dörög az ágyú, 
Nem félünk mi száz Szerbiáiul, 
Mert a magyar nem enged,
Mig egy csöpp vére meleg, 
Akármennyit szenved.

Lassú vizen sebesen megy a hajó, 
Magyar gyerek mért vagy olyan szomorú, 
Hogyne volnék kis angyalom szomorú, 
Arra visznek, merre dörög az ágyú.

Én istenem, hol fogok én meghalni,
Hol fog az én piros vérem kifolyni, 
Szerbiai csatatéren a síkon,
Megüzenem a babámnak : ne sírjon.

Ha meghalok, ki fog engem siratni.
Ki fog az én koporsómra borulni.
Majd ráborul az én bakapajtásom.
Akivel a három évet szolgálom.
—  A hadrakelt seregbe tartozók részére 

feladott levelek portómentesek. A postaigaz
gatóság közli velünk, hogy a hadrakelt se
reghez tartozó katonai és polgári egyének 
részére feladott levelek a rendes forga
lomban használt bármely levélboritékban 
portómentesen továbbittatnak és hogy a 
borítékon bármiféle portómentességi zára
dék alkalmazása teljesen felesleges és 
szükségtelen.

— A ''örös Kereszt köréből. A Magyar 
szent korona országai vörös kereszt egyle- j 
tének lévai fiókja f. hó 16-án délután tar
totta első választmányi ülését, melyen jelen 
volt a tisztikar és a választmány teljes 
számban. Az ülés megnyitása alkalmávál 
Báthy László prépostplebános, elnök ékes 
szavakkal rajzolta meg az egylet humánus 
feladatát. Az elnök a tárgyalások folyamán 
azon aggodalmának adott kifejezést, vájjon j 
az egyesület központja befogadja-e a lévai 
fiókot, miután az eltérőleg az alapszabá
lyoktól, nem hat, hanem csupán csak egy 
évre tette kötelezővé a tagdijak fizetését, 
illetve a lévai fiók csupán egy év tarta
mára alakíttatott meg. Bódogh Lajos pol- I 
gármester, a taggyüjtö ivek kibocsájtójánaK ' 
nyilatkozata szerint az alakulás alkalmával < 
határozott kívánsága volt az értekezletnek : 
az egy évre történő alakulás. Ha a központ j 
erre az időre nem fogadná be kebelébe a ! 
lévai fiókot, akkor — nézete szerint — a ! 
legegyszerűbb megoldás ienrn az, hogy a 
fiókegylet különálló magánegyletnek dckle- \ 
rálná magát s mint ilyen végezné ember- 
baráti feladatát. Ezután az elnök bejelen
tette, hogy a fiókegyletnek eddig 250 tagja j 
van s több adomány érkezett pénztárába, j 
így a lévai női Már a Kongregációtól 50 
K, a temetkezési társulattól 400 K. az izra
elita nöegylettől 100 K ; összesen 550 K 
Báthy László bejelentette a választmánynak, 
hogy az egyesületbe alapitó tagul belép. 
Az elnök tudomására hozta a választmány
nak. hogy Léva városa a sebesültek ré
szére «.gy kórháznak 3J ágygyal való föl
szerelését vállaba magára, de ezenkívül 
még mintegy 100 ágy lesz a városban fel
szerelve a háború sebesültjei és láhbadozó 
betegei részére. A betegágyaknak teljes 
karba hozására Btivdy Endréné, dr From - 
mer Ignácné és törökkanizsai Schulpc Al- 
fonznéból álló bizottság lett kiküldve. A 
sebesültek élelmezésére élelmiszer raktárak 
rendeztetnek be. Az élelmi szerek kiadását 
a választmány tagjai felváltva magukra 
vállalták.

— Eljegyzés. Brunczlik Pál alsószelezsé- 
nyi körjegyző eljegyezte Czilling Vera 
kisasszonyt.

—  A posta vonatokkal való utazásnál f.
hó 20-tól kezdve csak az alábbi vonatokon 
kívántatik meg az igazolvány előmutatása : 
A pécsi, szabadkai, szegedi s temesvári 
üzletvezetőségek hadimenetrendi vonalain 
bpest-marcheggi, pozsony-lipótvár-zsolnai, 
galánta-lipótvári, pozsony-ujváros-soproni, 
fehring-györi, bpest-r.atvan-miskolc kassai, 
miskolc-mezől'iborci, legenye-alsómihály- 
kass&i, bpest-ujszász szolnoki, bpest-cegléd- 
szolnok-püspökladány-debrecen-csap- sian- 
ki, csap-lavocznei, Szolnok aradi, békés- 
csaba-kőrösmezői, püspökladány-kolozsvár- 
brassói, kiskapus-nagyszebeni, bpest-fiumei, 
zsolna-csáczai, kassa-orlói, Sopron-barcsi, 
pragerhóf-soproni, steinbrück-sisaki és 
apahid-besztercei vonalokon.

— Európa fegyverben. Az angol és a 
francia hadüzenet következtében most már 
tizenegy hadüzenet van és majdnem egész 
Európa népei háborús állapotban állanak

egymással szemközt, Ez annyit jelent, 
hogy a háborúba keveredett államok 760 
milliónyi népei vetekednek a háborús ké
szülődésekben : Ausztria - Magyarország, a 
melynek lakossága 51.4 millió, a német 
birodalom 66.8 millió lélekszámmal, Orosz
ország 167 millió, Nagy-Britannia (a 
gyarmatokkal együtt) 423 millió, Franciaor
szág 39.6 millió, Belgium 7.4, Szerbia 4.5 
millió emberrel, Montenegró 300.000 főnyi 
/akosságával.

— A bécsi háziezred köszöneté a lévai
aknak. A közelmúltban a mi vasúti vona
lunkon is egymást követték a katonákat 
szállitó vonatok. A háborúba vonuló kato
nák útja erre is valóságos diadalmenet 
volt. Léva varos közönsége szintén túlára
dó lelkesedéssel és szeretettel köszöntötte 
és magyaros vendégszerett ttel fogr.dta őket.
A katonákat szállitó vonatokat éjjel-nappal 
várta a lelkes közönség, főként hölgyek s 
étellel, itallal, dohánynemüvel és virágokkal 
árasztotta d  a hadfiakat, akiket teljesen el
ragadott az érzésnek és a barátságnak ez 
a szép megnyilatkozása. Egy alkalommal 
az egyik magasrangu tiszt úgy fejezte ki 
háláját a közönség iránt, hogy a vasúti ko
csiból kirendelte a katonabandát és éjsza
kának idején térzenét rögtönözíetett a pá
lyaudvaron. A Rákóczi-indulót játszatta és 
egyébb magyar darabokat, mire a közönség 
a Gotterhalít t követelte. A banda termé
szetesen eleget tett a kívánságnak A nagy 
tömeg hajadonfővel, mély meghatottsággal 
hallgatta végig a nemrég még olyan gyűlölt 
osztrák himnuszt, ami annyi tüntetésre 
adott alkalmat A monarchia népeinek egy- 
beforradását ebben az időben, melynek 
minden napján újabb és ujabo történelem 
készül, fényesen bizonyítja ez a jelenet is, 
ami a szemtanuk előtt bizonyára feledhe
tetlen lesz. — Az erre átvonuló katonák 
közül a Deutschmeisrer ezred, rendeltetési 
helyére érkezvén, most egy képeslapon kö
szönte meg a lévaiak által rendezett szives 
fogadtatást. A képeslevelezőlapon, mely a 
polgármesterhez érkezett, ezt írták, de 
persze németül : Nagytekintetü Léva váro
sának. A vig nyolcvannégyes bécsi ezred, 
amelyet augusztus 13-án este az átutazás
nál felségesen megvendégeltek, ezúton is a 
legnagyobb köszönetét fejezi ki.

— A király születése napja. Augusztus 
18-an, a magyar király születése napján 
minden polgára e hazának szeretetteljes 
loyalitással tekint fel a 84 éves agg ural
kodóra, akinek békés öregségét most a 
fegyverek zörgése zavarta meg Adja Isten, 
hogy felséges király urunk rövidesen 
örülhessen, népével együtt, dicső fegyve
reink győzelmének. — A király születése 
napján a helybeli fe’.ekezptek templomaiban 
ünnepélyes isteni tiszteletek tartattak. A 
katonaság és a polgári közhivatalok kül
döttségei a rk. plébánia templomban tar
tott ünnepi szentmisén vettek részt, ame
lyet Báthy László prépostplebános celebrált 
nagy segédlettel.

—  Kimutatás a háborúban elesettekről 
vagy megsebesültökről. Értesítjük a közön
séget, hogy a hadügyminisztérium a hábo
rúban elesettektől vagy megsebesültekről 
továbbá a hadifogságba került katonákróli 
időközönként (hetenkint többször is) hiva
talos, úgynevezett veszteségi kimutatásokat 
bocsájt a városi és községi hatóságok ren-
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delkezésére. Akik hozzátartozóik iránt 
érdeklődni kívánnak, azok tehát odafor
dulhatnak. Léván a veszteségi kimutatások 
a rendörkapitányi hivatflban, kis és nagy 
községekben pedig a községházán, illetve 
a szolgabirói hivatalban a nap bármely 
szakában, bárki által megtekinthetők. A 
kimutatásokat mi magunk is figyelemmel 
fogjuk kisérni és a vármegyénkre vonat
kozó adatokat közölni fogjuk.

— Szerb hadköteles Léván. Léván dol
gozik már régebben mint iparossegéd egy j 
szerb hadköteles A nevét nem írjuk ki, i 
elég ha konstatáljuk, hogy maris azon az 
utón van, hogy magyarrá váljék. Ugyanis J 
vasárnap egy lévai leányt feleségül vett. 
De persze, mint egy olyan államnak pol- ' 
gára, mely velünk háborúban áll, hadifo
goly számba megy és hatósági őrizet alatt 
áll. A városból nem szabad eltávoznia és 
naponta kétszer jelentkeznie kell a rendőr
ségen, egyébként nyugodtan végezheti 
dolgát. Itt bizonyára még ilyen körülmé
nyek között is jobban érzi magát most, 
mintha saját hazájában volna Ebből is 
látszik, hogy Magyarországon az idegenek 
nyugodtan élhetnek tovább, semmi 
bántódásuk nem esik.

— A József kir. herceg szanatórium egye
sület mentő akciója. A József kir. herceg 
Szanatórium egyesület elnöke Luk ics György j 
v. b. t. tanácsos, ezen egyesület két nagy 
szanatóriumát, a gyulait es a debrecenit, 
azonkívül összes tüdőbeteg gondozó inté 
zeteit, tehát a lévait is fölajánlotta a hon- ' 
védelmi miniszternek sebesült harcos* k be- i 
fogadására és kezelésére Ebből kifolyólag j 
az egyesület itteni fiókjának vezető elr.öke j 
dr. Fmmmvr Ignácz főorvos az egyesület j 
titkárához és néhány hölgytagjához fordult, ; 
lennének segítségére abban, hogy az itteni ! 
tüdőbeteg gondozó intézet helyisége tiz 
sebesült ha,cos befogadására alkalmas kis 
kórházzá átalakiti?.csek és berendeztessck 
társadalmi utón, első sorban pedig az 
egyesület tagjainak hozzájárulásával. Lélek
emelő és megható volt az a készség, mely- 
Ivei az egyesület hölgytagjai ezt az ügyet 
felkarolták. Rövid öt nap alatt tiz ágy tel 
jes n fölszerelve készen állt ; összehordták 
a szükséges tárgyakat az egyesület tagjai, 
de adakoztak olyanok is, a kik nem tagjai 
az egyesületnek, párnákat, fehérneműt sat. 
Az intézet helyisége alapos fertőtlenitér 
után már pái nap múlva olyan helyzetben 
lesz, hogy tiz sebesültet befogadhat. A jó
tékony adakozók névlajstromát a jövő 
számban közöljük.

— Katonák napja. Léván a katonák 
napját István királykor tartották meg. A 
hadba vonult katonák családtagjai részére 
egész nap az utcákon sétálva gyűjtöttek a 
fiatal hölgyek. Az adakozás elől a sétálók 
nem igen zárkóztak el, mindenki sxivesen 
eresztett a lezárt perselyekbe kisebb-na- 
gyobb pénzdarabot s ilyen módon igen 
szép összeg folyt be a nemes célra.

— Zearnóca a katonák családjaiért. Zsar- 
nócáról jelentik, hogy Trosztler Ármin az 
izraelita hitközség elnöke hatszáz koronát 
gyűjtött össze a községből bevonult kato
nák családjainak felsegélyezésére. A hit
község elhatározta, hogy a hadbavonult 
katonákért és fegyvereink győzelméért he* 
tenkint kétszer istentisztelet tartassák.

Behivási hirdetmény.
Az illetékes hatóság f. hó 22-én az 

alábbi hirdetményt bocsájtotta ki.
I. A* aratási munkálatok végzésére hazabocsátott 

nem tényleges és népfölkelésre kötelezettek.
Azok a nemtényleges katonák, honvédek 

és népfölkelők, a kik aratás céljából haza- 
bocsájtattak augusztus hó 24-én délelőtt 11 
órakor azon főszolgabírói (polgármesteri) 
hivatalnál, a melytől szétküldettek, újból 
jelentkezzenek.
. II. Bevonult, de szabadságolt honvéd legénység.

A magyar honvédséghez bevonult és lét
számfelettiként szabadságolt — honvéd 
gyalogsághoz, lovassághoz és tüzérséghez 
tartozó — tartalékosok és póttartalékosok, 
augusztus hó '24-én felszerelési állomásaikra 
ismét beérkezni és bevonulni kötelesek.

III. Újoncok és póttartalékosok.

A folyó évben besorozott és még be 
nem hivott összes újoncok (beleértve az j 
egyévi önkéntesek is) és póttartalékosok 1 
tényleges szolgálatra behivatnak

Ezek az újoncok és p ttartalékosok ! 
tartózkodása helyük hadkiegészítési kerületi j 
parancsnokságánál bemutaikozás végett j 
jelentkezni kötelesek és pedig:

a) azok az újoncok :s póttartalékosok, a 
kik nem a saját illetőségihelyük kiegészité- 
si kerületi területén tartózkodna <, augusztus 
hó 24-én

l>) azok a. »rcok és p ttartalékosok, 
a kik a on hr’óki gészitési kerület terüle
tén tartózkodnak, melynek területén illeté
kesek augus us ló 25-én.

Azok az ujo; c !c és póttartalékosok, a 
kik tudják, I . v a honvédséghez tartoznak 
a tartózkodó i helyűk honvéd Kiegészítő 
parancsnokságáná; jelentkezzenek.

IV. Szabad .ajó it nípfölkeícsrc kötelezettek.

1. Az ösc ,es 42 *ves és fiatalabb nép- 
fölkelésre kötelezet: r, icyar állampolgárok, 
a kik a h. dseregben adi tengerészeiben 
a hon i Iségn:1 , vagy a csendőrségnél 
szolgál at- ésbevonu imú után létszámtöbb
let foly án s/ababsagc attak,-a lovasság
nál szolgáltak kivétel vei — bevonulni 
köteles* k és pedig :

a) azok. a kik ajánl, i lappal vannak 
ellátva, ajánlati lapjuk r ndelkezése szerint

b) az összes többiek, állandó tartózko
dási helyünknek megfő elő népfölkelő föl- 
szerelési állomásra a hol a következő sor
rendben tartoznak jelentkezni:

a 38 évesek és ennél fiatalabbak au
gusztus 24.-én,

a 39 évesek augusztus hó 25,-én, 
a 40 évesek augusztus hó 26,-án, 
a 41 évesek augusztus hó 27,-én, 
a 42 évesek augusztus hó 28,-án.
2. Az összes 42 éves és fiatalabb nép

fölkelésre kötelezett osztrák állampolgárok, 
kik a hadseregben, haditengerészetben, 
honvédségnél (országos lövészeknél) vagy 
csendőrségnél szolgáltak és ez ideig még 
behiva netn voltak, vagy bevonulásuk után 
létszámtöbblet folytán szabadságoltattak, 
augusztus hó 27,-én, honilletékes népfölkelő 
járásparancsnokságukhoz bevonulni köte*

i lesek.
3. Népfölkelésre kötelezettek, kik nép

fölkelő igazolványi könyvük szerint felül
vizsgálat utján mint „szolgálatképtelenek" 
elbocsájtattak. továbbá mindazok a nép
fölkelésre kötelezettek, a kik a hadsereg

ben, a haditengerészetben és honvédségnél 
soha sem szolgáltak (B. alosztályuak) álta
lában nem vonsslnak be.

Kivétetnek ezek közül:
a) a kik ajánlati lappal vannak ellátva 

és ennek rendelkezései szerint bevonulni 
kötelesek:

b) a kik külön lesznek behiva :
e) a kik különleges hadi célú szolgála

tokra a községi elöljáróság rendelkezése 
szerint bevonulni kötelesek.

V. Népfölkelésre kötelezettek ruházata.
A népfölkelésre kötelezettek külön fi

gyelmeztetnek, hogy lábbelivel, meleg 
ruhával s lehetőleg takaróval vonuljanak be.

VI. A bevonulás alól felm entett és polgári
alkalm azásokban meghagyott hadkötelesek.

A bevonulás alól a háború egész tarta
mára felmentett hadköteleseknek egyáltalán 
nem kell bevonulniok.

Azok, a kik csak egy bizonyos időpon
tig vannak a bevonulás alól felmentve, 
csakis ezen időpont elmúltával kötelesek 
bevonulni.

Azok pedig, a kik bizonytalan időre föl
mentettek, csak újabb fölszólitásra illetve 
behívásra kötelesek bevonulni.

E parancc'' '’ iránt tanúéit* tt engedetlen- 
ség a fenná ló törvények értelmében szigo
rúan bOntettetik.

A népfölkelők szolgálatukat polgári ruhá
ban fogják teljesíteni. Minden népfölkeiő 
hozzon magával egy evőkanalat és egy 
bádog edényt a melyből enni fog.

— A Lcvai Apollo toozgoszinhaz előadása 
a katonák csaladjai javár*. A Lévai Apolló 
Mozgószinház hazafias, derék tulajdonosa 
Feisikö József e hó 23-án, vasárnap d u. 
és este előadásokat rendez, melyek tisz
ta jövedelmét nag lelküen felajánlotta a 
bevonul: katonák családjainak felségéivé- 
zésére. Ez a szép tett bizonyára lesz 
annyira rokonszenves a közönség előtt, 
hogy befogja tölteni a nézőteret. A pto- 
gramm kitűnő. A főkep „Az utolsó akadály" 
cimü 4 feivonásos nagyhatású dráma, s 
alkalomszerűen a katonai életből van me
rítve. A természetes táj és humoros fel
vételek most is, pompásak mint máskor.

— Anyakönyvi bejegyzések Születések : 
Pléska József Juhász Erzsébet Gizella, Kot- 
lár Lajos Bóna Mária István, Surányi And
rás Surányi Julianna Rozália, Kordik Fe- 
rencz Paska Borbála Mária, Halász Mór 
Hevesi Aranka Margit, Seffer István Fehér 
Julianna István. Gelber Ignácz Engel Róza 
Erzsébet, Puszti Márk Lipták Katalin L*jos. 
Házasság : Gligorics Miklós Paulin Anna 
özv. gkath. rkath. Kicsik Imre özv. Po- 
tocki Lajosné Brczina .Mária rkath. Halá
lozás'. Somogyi Györgyné Kraucz Anna 78 
éves, gyomorrák.

Két szobás lakás
konyha és hozzávaló mellék

helyiségekkel együtt

azonnal kiadó!
Paradicsom befőzésre alkal
mas erős palaczkok 4 fillé
rével a városi szállodában 

kaphatók.
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KOVÁCS SÁNDOR
c ip ő á r u h á z a  

L É V A ,  Mossuth-tér.
_______ _________

Ajánlja dúsan fe lszere lt  
.....— cipőraktárát. ■

_______ 99.---------

0 1  e s i  i r a k i  
nagy o ilasztik!

Legjobb minőségű
footbal-cipök.

Mértékszerinti osztály.

Felhioás!
A kereskedelemügyi miniszter ur a hadügyi vezetőség

gel egyetértve, továbbra is megengedte a gyógyszerek és 
fertőtlenítő szerek vasúti szállítását.

Érről a magy. kir. államvasutak igazgatósága 223.944-F 
V. A számú rende lete a mai napon intézkedik.

Tekintettel arra, hogy a belügyminiszter ur ma kiadott 
rendeletében utasítja összes közegeit, hogy gondoskodjanak 
arról, miszerint a községek, városok, kórházak, gyógyszer-
tárak, kellő mennyiségű fertőtlenítő anyaggal haladéktalanul 
felszereltessenek, felkérjük az összes alispán, főszolgabíró, 
polgármester és jegyző, valamint a gyógyszerész urakat, 
hogv szükségletüket

l i b á im  igrfitlenilp-szerlien
haladéktalanul adják fel. hogy a rendeléseket, inig a készlet 
tart, azonnal teljesíthessük.

Dr. KELETI és MURÁNYI 
vegyészeti-gyár Újpesten.

vessünk mésznitrogén és kálival.
t t  e f\ terméshozamot meglepő módon

r i C 7 1 o l / í > i  növeli. Thomassalak, 40 %-os super- 
\ J O / S I  fosfát, ammóniák, koncén trált mar

hatrágya valamint takarmánynemüe- 

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

úgy vaggonárúban mint kisebb tételekben elsőkézbő! leg
olcsóbban szállít.

Halmos Jenő Léva, Honvéd-utca 2.

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

Párjait “ f i "  n s«  B a r t o s  H e n r i k
Házhoz szállítandó megrendelések pontos kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre Is.
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Gazdák figyelmébe !
Mint a budapesti Műtrágya szövetke

zet megbízottja, tisztelettel értesítem, hogy 
Superfosfát, Antóniák* Tho- 

v n a a s A la k ,  C h i l f t s a l é t r o m ,
nálam ugy vaggonszámra, mint kisebb 
mennyiségben ép oly árban szerezhető be, 
mint a Műtrágya szövetkezetnél.

Fizetési feltételek : Készpénz fizetésnél 
3o/o pénz engedni, vagy 6 havi időre, 6 
hónapon túl a szokásos késedelmi kamattal.

Továbbá az összes takarmányok korpa, 
szárazszelet, olajpogácsa stb. ugy vaggo- 
nonként, mint kisebb mennyiségben a leg
olcsóbb árak mellett kapható.

Teljes tisztelettel 
VERBOVSZKY JOACHIM 

Léva, László utca 8. j 
Schöller-kastéllyal szemben. J

F. Rónai  Aurél
'  nrOMENIKUS

odrászferme
LÉVÁN, a nagytőzsde 

mellett.

ESERCO
Patent befőttes üveg

mely megbízhatóbb mint bármely más ha
sonló elzárható befőttes üveg.

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

Egyedárusitás Barsmegye részére:

Vám os Mór
üveg és porcellan kereskedésében

b t v fi n.
Telefon I I. szám

Állandóan nagy kész
letet tartok.
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TJNGÁR ADOLF
L É V A ,  Mártonffy-utca 4.
— Kossuth-tér közelében. —

WéH&U. ém ponyva köl
csönzése én  eladása.
Vízmentes ponyvák, lópokró

cok, tömlők és gazdasági

(tíST k ö t é l á r u k
jutányos árban, nagyban és kicsiny- 
— ben kaphatók. — ^
Ablakredőnyök és napelienzőkre 
=  rendeléseket elfogadok. =

Napellenzők javitása 
— eszközöltetik. —

C l |  r  - szükséglétét szives-

oksz és Szalonfütőszén »ss=
I  I-s©  rendűok.

Szén métermázcája a  M . S© fü l.  Coksz házhoz szállítva 4  K . S©  fü l.
SFITZ ÁRMIN szállító cég Honvéd-utca 8. — Sajat ház. |

■ i ii ...................

W ttjév'i .
Eponge és crepon Férfi szalmakalapok, girardi s
minden színben, m i.le panama, könnyű nemez ka-
fleur grenadinok és lapok apacs ingek és a lég-
etaminok a legújabb uiabb nyári nyakkendők 
blousok és pongyoiák nagy váasztékban
nagy választékban kaphatók. kaphatók

'QLZMANN BÚDOQ g t
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