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A népek háborúja oly sok és zelem utján. Halad és győz, mert
oly hatalmas erőfeszítéseket kivan nem a túlerő dönti el a német
meg mindkét szemben álló fél ré —francia
háborút,
hanem nz
széről, hogy előrelátható bizonyos- j akaraterő és az öntudat. Oly ha
ság az, hogy nem a fegyverek és talmas akaraterővel és annyi büsz
katonák számbeli túlsúlya fogja ke öntudattal mfnt bele a német
eldönteni ezt a háborút. Más erők, nemzet ebbe a háboiuba, hogy ezt
nás tudatalatti hatalmak fognak itt az erőt még az Indiából vissza
dönteni és épen azért, mert nem a hozandó katonaság sem dönthetné
számbeli túlsúly fogja jobbra vagy el, egyenlíthetné ki a dicsteljes
balra lendíteni a mérleg nyelvét, francia — belga — angol szövetségépen ezért bizhatunk a végső győ javára. A francia a kárát nélküli,
önérzettől ment, nyegle nép, ha
zelemben.
Mert a számbeli túlsúly, sajnos, \ tízszeres túlsúlyban lett volna, sem
nem a mienk. Mi — a monarchia győzehtett volna, mert minden fegy
— a melynek az oroszok főerejé vernél, minden muníciónál nagyobb
vel kell megküzdenie, számbelileg erő az, ami a lelkekben rejtőzik.
gyengébbek vagyunk az oroszok
És nekünk, a monarchiának, de
kiapadhatatlan embertömegéhez ké különösen Magyarországnak is van
pest. De mit tesz itt az embertömeg, egy ilyen erőtartalékja, amelyet
mit tesz ebben a háborúban a túl szembe helyezhet az orosz túlerő
nek. Ez pedig az ország egysége.
erő ?
Oroszország egy ezer darabra
A németek is túlerővel álltak
szemben mindenütt, a francia ha tagolt, szertehuzó test, amelyet csak
tár mentén. Az egyesült angol az autokrata hatalom vékony bőre
francia és belga hadakkal állót} tart össze. Alig van Oroszország
szemben a német hadsereg — fele. nak olyan városa, vidéke, ahol ne
Hiszen a másik fele az orosz ha. volnának tőle elszakadni, elválni
táron küzd. És mégis a német akaró elemek, amelyek csak az
győzött és halad tovább a győ akalm as pillanatra várnak, hogy
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megingassák a háborús Oroszor
szágot. Odesszában már lázadás van,
a Kaukázusban forronganak a mo
hamedánok, Varsóban nemzeti kor
mány alakult, mindenfelé nyújtóz
nak a népek, mint a ki a sötét
éjszakából
napfényes
reggelre
ébred.
Ezzel a szertehuzó gyengeséggel
szembe mi a magyarság és az egész
Magyarorsz.ig erős és szilárd egysé
gét helyezzük. Az oroszok is arra
számítottak, mielőtt megkezdték a
háborút, hogy itt a nemzetiségiek
fogják nekünk a legtöbb bajt okoz
ni és ime négy hete áll már a vé
res háború és ez az ország még
mindig szilárdan, erősen
tart
ja ércvállát az orosz invázió felé.
Ez az egység, amelyet a háborús
veszély kovácsolt egygyé és erős
sé, ez fog dönteni ebben a nagy
háborúban. Az a tény lesz itt a
döntő, hogy az ország politikai,
nemzetiségi, faji ellentéteket fél
retéve egy emberként áll itt védőn
és támadóan egyaránt.
Lehet, hogy egynéhány kisebb
vereséget fog szenvedni hősi sere
günk a túlnyomó orosz erőtől, de

Láng központi szálloda, étterem és kávéhaza, a kereskedők találkozóhelye. Telefon fí
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a végső győzelmet mi fogjuk el
nyerni, a döntő diadal a mienk
lesz, mert a mi tartalékunk nem
egy egész hordára való emberből,
hanem a lelkekben és a j ország
leikéből rejtőző erőkből, az egység
ből, áll. Ezt a tartalékot, ezt a ha
talmas, erőt vesztő tartalékot fogjuk,
ha szükség lesz rá, mérlegbe dobés ez meg is fogja hozni a teljes
diadalt.

A jelen háborúja.
Néhány évtized alatt a francia-német el
lentét és a technikusok odáig vitték a dolgot,
hogy ma már nemcsak Európa összes had
seregei, hanem a távol Kelet és Nyugat
hadseregei körülbelül egyenlő fegyverek
birtokában vannak. A fegyverek, és az
ágyuk könnyűek és könnyen kezelhetők,
könnyen tölthetők, gyorsan elsüthetők,
messzire és biztosan hordanak és nagy
területet uralnak. Van olyan lőpor, amely
sem a katonát, sem a fegyvert nem árulja
el messziről látható füsttel. Vannak mini
mális átmérőjű és súlyú Iövegek, amelyek
lehetővé teszik nagymennyiségű muníció
szállítását, ami viszont a tüzelés gyorsítá
sát szolgálja. A szolgáltatásokat még maga
sabbra fokozni és a feltalálók elé uj fela
datokat kitűzni, feleslegesnek látszik. Az,
amit elgondolhatunk, el van érve. Egyik
löveget a másik után bocsáthatjuk útjára.
Ha a kéz biztos, a szem éles, akkor a
legtávoiabbi célt is biztosan el lehet talál
ni. A hajtóerője a lövegeknek illetve go
lyóknak oly nagy, hogy uralja a teljes tá
volságot. A golyót kisebbíteni már nem
lehet, ma is épen csak annyira elég, hogy
egy embert harcképtelenné tegyen.
Semmi zárt csapat, sem egyedülálló em
ber nem teheti ki macát a golyózápornak.
Már Mars-la-Tournál, egy tökéletlen és ma
már elavult fegyverrel szemben egy porosz
ezred, amely >árt rendben vonult fel, min
den száz emberéből 68-at elveszített. Né
hány év előtt pedig a japán Nambu-hadosztály legénységének ÓO 0 o-át vesztette el
egy ilyen zárt felvonulásnál. Egyetlenegy jó
fedezékben levő katona 14 támadót DélAmerikában igen könnyen leteritett.
A fegyvertechnika igen nagy diadalokat
arat: de azt, ami után Németország és
Franciaország egyaránt törekszik és amire
a többi hatalmik is vágynak, vagyis feltét
len fölényt az ellenfél fölött, senkinek
sem hozott. Mialatt a fegyvertechnika drá
ga ajándékait pártatlanul osztogatta szét
az összes hatalmak között, mindegyiküknek
nagy nehézségeket és hátrányokat okoz.
Hogy a hatásos fegyverekkel az ellenfelet
m.képen leli *t megsemmisíteni, ez könnyű
kérdés vo'l. Hogy lehet azonban magunk
nak a megsemmisü ésiől menekülni, az már ,
nehezebben megoldható probléni i. A tiktikinak teljes megváltoztatására volt szűk- |
ség. Lehetetlen, mint a 1«. században két j
vonalban felvonulni egymás ellen, és akkor
tüzelni, mert igy néhány perc alatt mind a
két sereg holtan vagy sebesülten heverne
a földön. Nem lehet a Nap üeon-féle
négyszögeiét sem felhasználni, mert néhány
sr >pn 'j L.jé;r volna egy ilyen kólóiménak.
A mostani hiditiktika alapja a fedezetek,
fák, házak, fa ak, árkok, djrnbok felh ísz-

Meleg alsó ruhát a katonáknak.
Az északi harctéren hadakozó vitézeink
nek nem csak a nagyszámú orosz kato
nákkal kell megküzdeniök. hanem a korán
beköszöntő s a magyar télnél sokkal zordonabb, szigorúbb orosz téllel is. A had
vezetőség azért fölkérte az ország hölgy
közönségét, hogy készítsen meleg alsóru
hákat a harctéren küzdő katonák számára.
Nemesszivü hölgyeink bizonyára ha-.afias
lelkesedéssel karolják fel ezt az ügyet is.
A ruhadarabok leírását itt közöljük :
Hósapka készülhet szürke vagy eset
leg fehér pamutból. Mintázása 2 sima, 2
fordított. 144 szemmel kezdjük, kőröskörül
4 tűvel, mint a harisnyát kötjük, 15 centi
méter magasságig : azután nyitva, minden
fogyasztás nélkül (körül most nem kötjük,
hanem oda-vissza. hogy nyílást kapjunk)
felkötjük 22 ceníiméter nyílásig. Ekkor a
nyílás 2 oldalán levő tüt egytnkint 36-36
szemmel, állni hagyjuk. A középső 2 tüt
72 szemmel (2-szer 36 szem) felkötjük kO
centiméter magasságban. Most befejezzük
s ebből varrva vagy kötve formáljuk a fej
tetőt és homlokot.
,4 cmlóréóőt öt kötőtűvel kötik, berli
ni pamutból. A kötőtű vastagabb a ren
des minőségnél. 6 8 szemmel kezdődik,
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minden tűre jön tehát 17 szem. Mikor a
négy tűn el van osztva a 17-17 szem, ak
kor egy szemmel összekötve, kezdődik a
minta, és pedig két szem sima, utána
két szem fordított és igy tovább és ha a
tű végére érünk, amilyen szemmel végző
dik, olyannal kezdődik a másik tű, tudniil
lik, ha egy sima marad a végén, akkor
egy simával kezdődik, ha pedig egy fordí
tott marad a végén, akkor fordítottal kez
dődik. Minden második tűnél párosán
végződik, vagy két simával, vagy két for
dítottal. Hossza 20 cm. és amikor a 20
cm. hosszat
elérte, akkor befejeződik
még pedig úgy, hogy egyenkint átlesznek
huzva a szemek, mig utoljára csak egy
marad, akkor azt áthúzzuk és varrótűvel
elvarrjuk. Egy motringból két pár telik ki*
Csak arra kell vigyázni, hogy ; simára
mindég sima, a fordítottra mindég fordított
essék, meit ez az a tulajdonképeni patentkötés, ami által a csuklóvédő a kézen
tetszés szerint nyúlik.
A térd és lábézárvédő mintázása két
sima és két fordított, vagy három sima és
három fordított szemmel (tetszés szerint)
történik. A térdhajlásnál nem föltétlenül
szükséges fogyasztani. A hosszúság 35-40
centiméter.
A flannelling mintázása ujjak nélkül
történik hetven cm. hosszúságban. Az ujjak
számára harminc cm. nyílás hagyandó és
azután negyvenöt cm.-nyi tűzés vagy var
rás következik. A nyaktól 25 30 cm nyiást kell csinálni bevágás formájában lefelé.
A szélesség 65-68 cm. lehet.
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A tisztikar ebből az alkalomból a kö
vetkező köszönő irattal ellátott kártyákat
intézett a hölgyekhez : Léva város hölgy
1 közönségének hazafias érzéséből fakadó
, szives figyelméért hálás köszönetét mond
| a 14/11 hadtáp zászlóalj tisztikara. Léva,
1914. szeptember hó 9-én.
A zászló csütörtökön reggel már a
zászlóalj előtt lobogott, mikor elvonult
Léváról. Az útra kelő népfelkelőkhöz
Báthy László intézett lelkesítő beszédet, a
Kossuth Lajos-téren, ahol az indulás előtt
fölálloltak. A katonák búcsúztatására nagy
számú közönség jelent meg ott, úgyszintén
nagy közöns g kisére ki őket a vasúti
állomásra is.
— A híres kuruc Kazyak, akiknek ősei
Rákóczi alatt és 1848-ban nagyszerű hős
tettekkel gazdagították a történelmet, ; él
tók őseikhez. Kazy József, bár már túl van
a népfelkelési kötelezctíségm. önként je
lentkezett katonai szolgálatra és mint hon
véd hmzár őrnagy három fiával vonult a
harcmezőre: Károly. Ferenc és József tar
talékos hadnagyok. Kazy Józsefnek három
unokaöccse szintén katona. János, Péter
és László, aki az ulánusoknál szolgál.
Barsmegyének erre a vitéz ősi nemzetsé
gére igazán büszkék lehetünk.
— Megbízás. Vármegyénk főispánja a
ku tuszminiszter rendelkezése alapján a
vidéki postahivataloknál feladásra kerülő
könyvek, térképek s általában a tanítás
és közművelődés céljai; a szolgáló sajtó
termék küldemények ellenőrzésével a lévai
postahivatal területén Kövesknti Jenő tanitópépzői igazgatót, lapunk főmunkatársát,
j a körmöcbányaira nézve mer! Faith Mái tyás főreáliskolai igazgatót bízta v. eg.

H Í R E K .
— Zászlószentelés. Lélekemelő szép ak
tus folyt le kedden délelőtt kilenc órakor
a lévai plébánia templomban. Ekkor szen
telte fel Báthg László prépost-plébános,
azt a nemzeti zászlót, melyet a hölgyek
ajándékoztak a lévai hadtápzászlóaljnak.
Amiért vehemens, de eredménytelen politi
kai harcok folytak, ime, a jelvénykérdést
egy csapásra megoldotta a háború, kato
náink magyar nemzeti zászlók alatt sora
koznak s küzdenek ragyogó lelkesedéssel.
A zászlót egy szakasz
néptölkelő élén
hozták a templomba, mely előtt már ekkor
fölállott egy század népfölkelő Hoffmann
Árpád hadnagy, századparancsnokkal az
élén. A szakasz bekísérte a felvirágozott
zászlót a templom hajójába. A tisztikar is
az oltár előtt állott föl. A prépost rövid
latin nyelvű ima elmondása után szentelt
vízzel meghintette a lobogót, majd utánna
egy gyönyörű alkalmi imádságot mondott,
amit a jelenlevők melyen megindulva, térder.állva halgattak végig. Amikor a zászlót
kivitték a templomból a század elé, a
hangász diszjelle! üdvözölte. A hölgyek a
tisztek között virágokat osztottak.
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— A háború és az árvaszekek. A várme
gyei közigazgatás egyik ágazata sincs anynyira érdekelve a háború következményei
által, mint a gyámhatóságot gyakorló árvaszékek. A háborúba vonult családapák
ezrei
és
ezrei
hagyták
itthonn
gondozás és gyámolitás nélkül apró gyérmekeiket. Ezeknek nemcsak ellátásáról,
hanem vagyoni és személyi viszonyaik
rendezéséről is kell gondoskodni az államhatalomnak, különösen pedig akkor, ha a
háború előrelátható esélyei az itthon hagyott gyermekeket árvákká is teszik. A mélyreható gondoskodás meleg szivü jelét adta
tehát a belügyminiszter, amikor most egv
rendeletet adott ki, houy az árvaszékek
fokozottabb tevékenységet fejtsenek ki a
hadba vonult katonák itthonmaradt gyer
mekeinek gyámhatósági intézkedést igény
lő ügyeiben és felhívja az árvaszékeket,
hogy egy családapa gondosságával tegyenek meg mindent az ilyen gyermekek érdekeinek védelmére.
— Zeneiskolai beiratások. A Reviczky
Társaság zeneiskolája, mint több Ízben
jelezve volt, ez évben, még pedig október
hó 1-én megkezdi működését. Belehet irat
kozni a zeneiskola Báthi-utcai (9. sz. ház)
helyiségében szeptember 28. 29. és 30-án. A
beírás díjtalan. Tandíj havi 16 korona
havonkint előre fizetve.
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— Takarékoskodni kell a városoknak. A

belügyminiszter rendeletet intézett a váro
sokhoz A rendelet azt mondja, hogy jelen
leg mindennemű közszállitmányok és be
fektetések, még azok is, amelyek már
korábban megszavaztattak és amelyekre
esetleg fedezet is volna, — szüneteltesse
nek és ha már a munkálatok megkezdődtek
volna, azokat is halaszszák el a városok.
— A beteg katonákkal díjtalanul lehet le
velezni. A kereskedelmi miniszter rendeletet
adott ki a különböző kóiházakban levő
katonáktól eredő és hozzájuk intézett le
velezés portómentessége tárgyában. A ren
delet szerint úgy a katonai, mint az állami
megyei és városi, vagy a jótékony egyesü
letek által fenntartott kórházakban ápolt
katonáktól eredő és az ezekhez intézett
levelek (100 gr. súlyig), tábori levelező
lapok és a magán ipar utján előállított leveitzől pok, úgy a belföldi, mint az Ausz
triával és Boszniával való forgalomban
portóméntesen kezeltetnek.
— A francia egykék. Egyik németországi tu
dósító becses mozzanatokat emel ki a
német mozgósítás történetéből. Elmondja,
hogy a Néinetbirodaiomban nagyon sok
család küldött a hor. védelmére nem kethárom, de több katonát is. A hetvenes
évek nagy hadügyr.iniszterének, Roon-nak
nyolc unokája, tüzér valamennyi, bevonult
a • atonasághoz. Egy poseni család tiz
fiútestvért küldött a háborúba. A tudósító
hozzáteszi, hogy ezt a rekordot aligha ve
rik a francia egykék. Azonban szó, ami
szó, mi is bizonyos nemzeti irigységgel
vegyes örömmel néz/ük szövetségesünknek
ezt az előnyét, mert bi ony hazánkban is
lábra kapott sok magyar vidéken — közte
itt a garammentén is — a francia egyke
szelleme . . . Most látni, mily nemzeti
csapás ez . . .

— A postai csomagfornaiom újabb kiterjesztese. A kereskedelmi miniszter a polgári
! vasúti közlekedés kiterjesztésével kapcsola
' tosan a postai csomagforgalmat is kiter
j jesztette. A terjedelmes, az expressz és a
sürgős csomagok a forgalomból azonban
, továbbra is kizáratnak Egy csomag tiz kgr.
•
j súlyú lehet.
. — A megyei pótadó kivetése. A számve
vőség jelentére szeiint a vármegyei pót
\ adók alapjául szolgáló idei állami egyenes
t adók kivetése be van fejezve s a vármegyei
* pótadó százalékokra vonatkozó törvény
hatósági határozatok kormánybatósági jó
váhagyást nyertek (a lév«i székházra vo
j natkozó kivételével). Ezek szerint a pót
adó százalékok a következők: Katona
beszállásolási pótadó 0*50; közigazgatási
pótadó 070; tisztviselői nyugdíj pótadó
| 1914 évre 1*—; tisztviselői nyugdíj pótadó
i az 1913. évre pótlólag 0 20; mezőgazdasági
! pótadó 0 2f ; közmivelődési pótadó 0 30;
vasúti pótadó 175; távbeszélő pótadi 1*—
százalék. Kis- és nagyközségekre tehát
összesen 5 70 százalék. A három rendezett
tanácsú város tisztviselői nyugdijpótadót
j nem vet ki, tehát a fent egyesített százalék
ból 12 százalékot levonva, marad a három
város egyesített vármegyei pótadó kulcsa
1914. évre négy és fél százalék. A vár
szerinti
j megyei pótadőnak ezen kulcs
kivetése elrendeltetett.
;
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— Ajándék a katonáknak. A felsőszecsei
fogyasztási szövetkezet hatszáz liter ó-bort
ajándékozott a lévai hadtápzászlóalj szá
mára. A nép szives áldozatkészségének
újabb jele ez.
— A Vörös Kereszt egyesület lévai vá
lasztmánya f. hó 4-én gyűlést tartott. Meg
választotta az egyesület orvosaivá dr.
Frommer Ignácot, dr. Karafiáth Máriust,
dr. Lakner Zoltánt, dr. Medveczky Ká
rolyt és dr. Priszner Gyulát. Megállapította
a költségvetési javaslatot, mely a 13-án
tartandó közgyűlés elé terjesztetik. A költ
ségvetési javaslat 1687 K. bevétel és 1475
K. kiadás. Elhatározta a választmány, hogy
a katonák részére has- és kézmelegitőket
és hósapkákat fog készíttetni. Örömmel
jelentette az elnök, hogy az ápolónői
tanfolyamon 52 hölgy vett részt. A tanítást
vezető orvosoknak a választmány köszö
netét szavazott. A kórházról szóló elnöki
jelentés elfogadása után a gyűlés véget
ért.
— Előmunkálati engedély meghosszabbítása.
Gerster Béla mérnök-vállalkozó és Pető
Albert gyárosnak a zsitvavölgyi h. é. vasút
Kistapolcsány állomásából kizágazóiag vagy
Barskeresztur vagy Ebedecz községek
érintésével a Viktória szénbánya mellett
haladva Fenyőkosztolány községig veze
tendő szabványos vagy keskeny vágá..yu
güzüzemü helyiérdekű vasútvonalra kiadott
előmunkálati engedély érvényét ? lejárattól
számítandó további egy év tartamára meg
újította.
— A hadbavonultak családjainak állami
segítése. Az összirás alkalmival Léván 291en jelentkeztek, kiknek családfenntartója
bevonult katonai szolgálatra. Az összeírás
alapján a polgármester megállapította a
segélyre jogosultakat és a nekik járó se
gély kiszámítása végett az iratokat a pénz
ügyigazgatósághoz áttette. Mivel a segély
re szorultak már türelmetlenek, a polgármester a segély kiutalását megsürgette
illetékes helyen; azt a választ kapta, hogy
a segély kiutalása már a legközelebbi időben
(ma vagy holnap) megkezdődhetik. A had
ba vonult egyén felesége és gyermekei
nyolc éves korig fejenkint napi 68 fillér
segítségben fognak részesülni. Nyolc éven
aluli gyermekek után e segély fele jár.
Azok, akiknek nincsen házuk vagy ingyen
lakásuk: a családonkint összesített segély
mennyiségének a felére rugó összeget
házbérpótlék címén külön kapják. A kifi
zetést a városi pénztár a bevonulás nap
jától számítva, fogja teljesíteni, havonta
kétszeri részletben. A segélyben azonban
nem részesülnek azoknak családjai, akik
1914. évben soroztalak be s most vonultak
be tényleges szolgálatra. A megállapított
segélyte való igényt nem lehet átruházni.
A segélyt nem nem lehet állami követelé
sek, köztartozások vagy magánkövetelések
fejében lefoglalni. Ez alól csak a lakbér
követelés kivétel, de erre is csak a lakbér
pótlék összege foglalható le, úgy, hogy az
államsegély tisztán a megélhetésre legyen
felhasználható.
A megállapított segély
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összege változást szenved : ha a segélyre
jogosult családban haláleset következik be,
ha időközben gyermek születik, ha valamely gyermek időközben életének nyolca
dik évét betölti, ha egyes családtagok
házasság vagy más körülmény folytán a
családból kilépnek s eltartásukról másképp
történik gondoskodás, ha valamely csa
ládtag olyan
kedvező anyagi viszonyok
közé jut, hogy segélyre többé nem szorul,
ha a család időközben saját lakóházhoz
vagy ingyen lakáshoz jut, vagy ha időköz
ben kénytelen lakást bérelni, végül ha egyes
családtagok, akiket eddig nem a bevonult
vagy nem egészen a bevonult tartott el,
időközben olyan helyzetbe jutnak, hogy
részben vagy egészben a bevonultnak el
tartására szorulnának. Ha a felsorolt esetek
bármelyike bekövetkezik, a segély felvéte
lére jogosult egyén köteles ezt a polgármesternél azonnal bejelenteni. Aki a segély
összegére befolyással biró körülményekre
nézve tudva valótlan adatokat mond be,
vagy adatokat elhallgat, úgyszintén aki a
megállapított segély összegének leszállítá
sát vagy a segélynek beszüntetését maga
után vonó körülményeket a hatóságnak
haladéktalanul be nem jelent, kihágást kö
vet el és 15 napig, terjedhető elzárással és
200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel
büntettetik.
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apró és nagyon hegyes golyói túlnyomó
részben csak könnyű sebeket ejtenek ka
tonáinkon, bár a golyók némely esetben
valóságos körutazást rendeznek a testben.
A veszedelmes
és halálos sérülések a
srapnellektől
származnak. Végezetül nem
mulaszthatjuk el
figyelmeztetni a közön
séget arra, hogyha még más alkalommal
is kimegy a sebesültek
fogadására, leg
alább annyit tegyen meg önként, minden
intézkedés nélkül, hogy biztosítson, illetve
engedjen szabadabb mozgást a sebesült
vivőknek és a hordágyaknak. Ezzel mu
tatja ki igazi, rajongó szeretetét a sebe
sült hösök iránt és nem azzal, hogyha
mindenki közvetlen közelből iparkodik a
sebesülteket megnézni. A z állomáson min
den igyekezetnek oda keli irányulni, hogy
az utazástól kimerült sebesülteket a lehető
legnagyobb gyorsasággal az áhított pihe
néshez juttassuk.
— Dicső halál. Rakovttky Kálmán közi
gazgatási gyakornok, tart. hadnagy (Ara
nyosmarót), a szerbek elleni csatában
Visegrádnál augusztus 22-én dicső halált
halt. A család által a napokban rendezett
gyászmisén nagyszámú közönség vett részt.
— Kérelem. A Vörös Kereszt egyesület
lévai választmánya fölkéri a helybeli és
vidéki közönséget, hogy fehérneműt, pár
nákat, trikókat, zsebkendőket és flanel 1
ruhákat (nem baj, ha használtak is, csak
tiszták és jó karban legyenek) adakozzanak.
A választmány ezeket fölhasználja a város
ban ápolt sebesülteknél, vagy a hadsegé
lyező hivatalba továbbítja.

— Sebesült harcosok Léván. Vasárnap
reggel értesítés érkezett, hogy sebesilt
harcosok érkeznek városunkba. A sebesül
tek fogadására a vasúti állomáson megje
— A világháború most megjelent európai
lent Bithy László a Vörös Kereszt lévai térképét 1 mtr. átméretü, 12 szioü gyönyö
fiókjának elnöke és a választmány számos rű nyomással 1 kor. 20 fillér beküldése el
hölgytagja, akik frissítőkkel várták a har lenében rögtön küldi a Nemzeti Állam
cosokat. A katonaság képviseletében kint kiadóhivatala Budapest, Ferencz-tér 4.
volt Balogh Lajos alezredes, állomáspa
— Mezei egerek irtása megyénkben. Barsrancsnok és a tisztikar nagyrésze. Bődogh megyében a kártevő mezei egerek annyira
Lajos polgármester, dr. Horváth Gyula rend elszaporodtak, hogy a jövő évi termést is
őrkapitány stb. és rendkívül nagyszámú a legkomolyabban veszélyeztetik, a várme
közönség. Mindössze csak három sebesült gyei gazdasági egyesület azért elhatározta,
érkezett, két honvéd a mi ezredünkhöl és hogy az egész megyére kiterjedő irtási
egy közöshadseregbeli tiszthelyettes, akinek akciót indít. Az egyesület a legközelebbi
felesége Léván lakik. Ezek az északi harc időben falragaszokon fogja tudatni a vár
téren sebesültek meg. A sebesültek meg megye gazdaközönségével azon módot,
érkezése mély benyomást gyakorolt a mely alkalmas lesz az elszaporodott egerek
közönségre. Mindhármukat a kirendelt se kiirtására. A gazdasági egyesület a napok
besültszállító katonák orvosi-parancsnokuk ban Keltz Gyula főispán zsitvaujfalui birto
felügyetetével
hordágyakon
kivitték kán sok földbirtokos és gazda jelenlétében
az állomás bejárata előtt várakozó autó irtási kísérletezést folytatott. Ezen alkalommal
buszra és az irgalmas nővérek szeretettel előnyösnek mutatkozott az az eljárás, melyjes gondoskodása alatt beszállították őket a szerint szántás közben az eke által kifor
a kórházba; a tiszthelyettest özv. PischI dított egereket vesszönyalábbal egy gyerek
Pálnéhoz, akinek a vej . Ugyancsak aznap agyonveri, amit vetés után a szénkéneggel
este érkezett meg Gladitsch Pál főhadnagy való eljárásnak kell követni, an i holdauis, aki szintén az északi harctéren szen kint lVt — 2 koronába kerül. Az őszi ve
vedett sérülést egy orosz golyótól az ar tés, részint az egerek, részint pedig a
cán Pénteken délelőtt zászlóaljunkból ér szárazság miatt, csak október 15—20-ika
kezeti három sebesült honvéd. Ezek is felé indulhat meg.
orosz fegyvergolyóktól sebesültek meg A
A Lévai Kereskedelmi bank r. t elfo
bécsi Rotschild kórházból érkeztek ide ; a gad uj betéteket melyekre a moratórium
a golyókat még ott távo ltották el sebeik rendelkezései nem alkalmaztatnak Ezen
ből. A sebesültek egybehangzóan s ör szíibad betétek megállapodás szerint
vendetesen azt mondják, hogy az oroszok

fizettetnek vissza.
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— „Fel magyar had a csatára . . Amint igaii próba csak ezután következik. A jö
a egész országban, úgy a mi vidékünkön I vendő ne találjon közöttünk egyetlen hit
is nagy lelkesedéssel sorakoztak a had- ' ványt se, hanem legyünk mindannyian
kötelesek a hadi lobogók alá, bizony nem * azokhoz méltók, akik küzdenek és ha a
igen kellett azokat szavakkal lelkesíteni, sors úgy hozza: meghalnak értünk. Nem
eléggé lelkesítette ókét nagy hazaszeretetük zetünk sorsa egy a miénkkel. Mindnyájan
s a győzelembe vetett hitük, reményük. En Isten kezében vagyunk!
nek a jele az alábbi „Harci dal" is, amit
— Anyakönyvi bejegyzések.
Születések
egy katona irt, névszerint fíomydk István,
zsemléri földmives, hogy az otthonmarad- Kústyek Lukács Baros Mária: Erzsébet,
Német Ambrus Ág Verona: Ilona, Pudrik
takat megvigasztalja vele, mint ő mondta.
István Szenczi Róza: utónevet nem kapott
Harci dal.
leány, Takács Julianna: Lajos. Házasság:
ifj. Ördögh Lajos Aolnár Julianna ref. Ha
Fel magyar had a csatára
lálozás Jancsó Erzsébet 9 hó. hevenybélOrosz csorda elnyomására,
hurut. Neumann Samu 86 éves aggkonEz legyen most kitűzött célod
végkimerülés. Pudrik 2 nap görcsök
Ezt elvégezted, békén éled a világod
Bodánszki Márk 82 éves aggkorivégkimeÉljen a király
rülés. özv. Pólya Istvánné Akucs Teréz 69
Éljen a haza.
éves lymphosorcoma.
A magyar had nem oly gyáva
>
Orosz csorda előtt, hogy hátrálna,
Isten segedelme velünk
Hadainkban van reményünk.
Köszönetnyilvánítás.
Éljen a király
A
József
kir. herceg Szanatórium Egyesület
Éljen a haza.
lévai tüdóbeteg-gondozó intézeteim 10 se
Dörög az ágyú, ropog a pusk<*
besült harcos befogadására alkalmas kór
A magyar nem riad vissza,
házzá való átalakításához hozzájárultak
Vérrel ha kell, bátran áldoz
i még a következők : (Folytatás)
Utód kit soha sem átkoz.
Schvitzer Gyuláné: 1 vas ágy, 20 vizes
Éljen a király
pohár, 3 vizes kancsó, 24 tányér, 12 bög
Éljen a haza.
re, 2 drb. csöves csésze, egy mosdótál
kancsóval, 2 vizelet üveg, 2 ágytál, i láda.
Árpád vére még megpezsdül
Schulpe Alfonzné: 1 inatracz. Schönsten
Magyar erekben megcserdül,
Henriknél 2 gumi lepedő, 10 tuczat biztoMegvédi hazája szent rögét
sitótü. Silbinger Zsigmondné: 1 párna.
Kit őseitől őrökvék.
Dr. Steiner Oszkárné: 1 takaró. Steiner
Éljen a király
Sándorné: 1 lepedő, 6 törülköző. Szántó
Éljen a haza.
Adolfné: 1 ágy, 1 párna, 1 lepedő, 1 taka
ró, 1 matracz, 2 huzat. Szauer Izidor és
Száguldnak már a paripák
Mór ezég: 4 asztalka. Rosenczveig Lipótné:
Rajtuk hős bátor daliák,
6 törülköző, 6 alsónadrág Róth K ezég:
Mint a menydörgés úgy rohan
6 kés, 6 villa, 10 fogkefecsésze. Vámos
Oros/t nem kiméi már mostan.
Mór: 10 üveg lap, 10 drb. szappan. VietoÉljen a király
risz Sándorné: 1 ágytál, 1 ürszék. Vilcsek
Éljen a haza.
Salamonná: 4 pár papucs. Dr. Weinberger
Adolfné: 2 párna, 6 törülköző, 6 huzat.
Egeknek mindenható ura
Weinberger Zsigmondné: 1 lepedő, 6 törül
Tekints le most a magyaira,
köző. Weisz Gyuláné: 1 ágy. Weisz Sala
Kit kihív án s a vér á;án
monná: 1 párna, 2 huzat. Weisz M<*r:3ing,
Vért vérrel lemosni vágyván.
3 alsónadrág. Vojnarovszky Gyuláné: 2
Éljen a király
lepedő, 2 törülköző. Ungár Adolf: 3 szal
Éljen a haza.
mazsák. özv Tooih Zsigmondné: 2 párna, 1
— Szabályok az itthon maradottak részére. lepedő, 1 takaró, 2 törülköző. Knapp Ignácz:
1. Nem csak a harctéren, de itthon is 3 klg. gyapot, 3 csomag .>méteres vizszivószükség van hősökre. 2. A szegény embe gázé, 10 drb. mulpólya, 1 drb. teljesen
rek rovására anyagi előnyöket ne szerezz felszerelt irigátor. Pollák Vilmos és fia: 4
magadnak. Ez a legundokabb hazaárulás. asztalka. Neuman D. 1 szalmazsák.
(Folytatjuk).
3. Vigyázz a magad és a hozzádtartozóid
egészségére, hogy senkinek terhére ne
— A Lévai Apolló Mozgószinház vasárnap legyetek. 4. A pénzedet ne tartogasd ott
délután és este folytatja közkedveltségnek hon, hanem vidd a takarékba, ahol gyüörvendő előadásait. Vasárnapi előadásainak mölcsöztetik és segítenek vele sokakon. Zeneiskolai szolgát keres a Reviczky
méltó fénypontja lesz az a legújabb slá 5. Adj munkát másoknak, hogy dolgozhas Társaság vezetősége. A
szolga
gerfilm, mely A bánat asszonya címen egy sanak és élni tudjanak. 6. Ne feledkezzél kötelessége a zeneiskola (Báthi u.
nagyhatású öt felvonásos drámát tár elénk meg a betegekről. 7. Taisd rendben min 9. sz.) helyiségeinek, udvarának
a fehér lepedőre. E komoly művészi képen den dolgodat, hogy szükség esetén tudd,
kivid még egy pompás poétikus vígjáték minő áldozatok hozására vagy képes. 8. rendben és tisztán tartása és az
kerül bemutatásra két felvonásban, Kettős Ne bizd másokra magad. Amit magad iskola kiszolgálása E csekély mun
eljegyzés citnen, mondani sem kei!, első megtehetsz, azzal ne szaporítsd mások káért n díjazás: egy szoba-, konyha,rangú szereplőkkel. Ezek után meg egy ter gondját. 9. Ne hidd, hogy csapataink mindig kamra és pincéből álló szabad la
mészetes látkép fog nyújtani szórakozást győzhetnek. Ha egyszer vereség éri, azért kás és egy kis zöldséges kert hasz
s enyhületet a kedélyeknek.
még nem kell elvesztened a fejedet. Ilyen- !
Jer w ~VA,A kor ne szűnj meg bízni abban, hogy a ; nálata. Készpénz-fizetés nincs
csorbát ki fogjuk köszörülni. 10. Minden lentkezhetik csöndesebb munkát
nap tégy valami jót Ha többet nem tehetsz, j végző iparos vagy özvegy asszony
ne sajnálj legalább egy barátságos kéz- Belcsák László kir. közjegyzőnél,
konyha és hozzávaló mellékszoritást valakitől 11. Az itthoni fejetlen
mint n R. T. zeneszukosztáh i el
ség nagyobb veszteség, mint <a harctéren
holyiségeklcel együtt
egy elvesztett ütközet. 12. Feledhetetlen nökénél.
időket élünk. A kezdet reményt keltő.

Hadsegélyező hivatal.

A belügyminiszter vármegyénk első tiszt
viselőjéhez rendeletet intézett, melyben
közli, hogy a htdügyminiszler a magyar
és az osztrák honvédelmi miniszterekkel
kölcsönös egyetértéssel az egész fegyveres
erőre kiterjedő önkéntes hadsegélyezés
központi hatóságaképen Budapesten és
Bécsben egy-egy hadsegélyező hivatalt
szervezett. Munkaköre kiterjed az önkén
tes segélynyújtás minden nemére. (A sebe
sültápolás kivételével, melyet a Vörös Ke
reszt intéz.) Érintetlenül marad a már
megalakult egyesületek, bizottságok, gyűj
tőhelyek stb. hadsegélyezési működése, sőt
a hadsegélyező hivatalok a maguk részéről
mindent megfognak tenni arra nézve, hogy
az önkéntes segélynyújtás minél több alak
ban és módon érvényesülhessen. E tekin
tetben szívesen szolgálnak tanáccsal és
útbaigazítással mindazoknak, akik a ma
gasztos cél érdekében a haza oltárára
áldozni akarnak. Hivatalos jellegüknél fog
va részrehajlatlanság mellett óhajtanak
céltudatos irányt adni a már megindult
segélyező mozgalomnak és központjai óhaj
tanak lenni minden ilyen hazafias törekvés
nek. Különös gondot fognak arra is fordí
tani, hogy a segélynyújtás a gyakorlati
életnek megfeleljen. Ezek alapjánfelszólitattnak mindazok az egyének, egyesületek,
bizottságok stb., amelyek az elmondottak
értelmében a hadsegélyezés terén közre
működni óhajtanak, hogy a m. kir. honvé
delmi minisztérium hadsegélyező hivatalá
hoz (Budapest, IV. Váczi-utca 38.) fordul
janak E hivatal elfogad pénzadományokat
a segélynyújtás bárm lyen céljaira s ezeket
haladéktalanul eljuttatja redeltetési helyükre.
Gyűjtenek mindenféle adományokat a há
borúban elesett vagy a hadi fáradalmak
következtében elhalt harcosaink özvegyei
és árvái számára, úgyszintén gyűjtik a
harcmezőn levő katonáinknak szánt ado
mányokat és egyáltalában oda törekednek,
hogy a segélynyújtás minden módját elő
segítsék és szervezzék. A közönség figyel
me felnivatik arra. hogy gyors romlásnak
alávetetett cikkek adományozása nem kívá
natos. Ilyen cikkek beküldését megelőzőleg
célszerű a hadsegélyző hivatalhoz kérdést
intézni. A miniszter végül felkéri az alis
pánt, hogy hasson oda, hogy a nemes
ügy érdekében a hatóságok és a tisztikar
adakozásával és a legszélesebb
agitáció
kifejtésével tegyen bizonyságot hazafias
áldozatkészségéről.

Két szobás lakás
azonnal kiadó!
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KOVÁeS SÁNDOR
c ip ó Á ru h á z a
L É V A ;

K o s s u t h -t é r.

cipőáruháza

________-90.-------------

Ajánlja dúsan felszerelt
— cipőraktárát. =

Nagysaüó.

_______ _________

Olcsó iraki
Hagy nálaszték!
_________ gx©_________

Legjobb minőségű

footbal-cipök.
Mértékszerinti osztály.

Férfi amerkai sevr. v. boxcipö
Sima iiszticipö — — —
Elegáns amerikai női félcipő 8
Csinos női sevr. fikös v
gomboscipö — — — 8
Valódi angol sevró női gom
bős vagy fíizöscipö — II

9 — K Legelegánsabb férfi amerikai
barna bagariaeipö — — 13*90 K
9 — |<
Valódi
angol sevró vagy box
K— f
férficipö — — — — II — K
K 50 f Fiú box füzöscipo 35-töl 39-ig 7 50 K
K — f

Gyermekcipők nagy választékban.

vessünk mésznitrogén

és kálival.

H terméshozamot meglepő módon
növeli. Thomassalak, 40 °/0-os superfosfát, ammóniák, koncén trált mar
hatrágya valamint takarmánynemüeet u. m. korpa, száraz szelet, olaj-pogácsa, s
úgy

vaggonárúban mint kisebb tételekben

takarmánysó

elsókézből

leg

olcsóbban szállít.
Halm os Jenő Léva, Honvéd-utca 2.

S C H U L C Z IG N Á C Z
KÖNYVNYOMDA
KÖ NYVKÖ TÉSZET
LÉ V A , Eötvös-u. 7. Kazinczy-u. 2.
T E L E F O N 24.

BÚTOROK
K árpitos é s dí
szítő munkák. T eljes la k b eren d ezések
W e iN * Á r m in Cégvezető: K o h u A a t h a n

butorkészitőnél szerezh ető k be
Z sarnóczán.
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ESERC©
P aten t b efőttes ü v eg
mely megbízhatóbb mint bármely más ha
sonló elzárható befőttes üveg.
A jelenkor legjobb és legbiztosabb
légmentesen elzárható patent befőttes
üvegje.
Egyedárusitás Barsmegye részére :

V ám os Mór
üveg és porcellán kereskedésében

i é v fi n.

Telefon 11. szám

Á llandóan n a g y k ész
le te t tartok.

GÁR ADOLF
Gazdák figyelmébe ! U N
L É V A , M ártonffy-utca 4.

Mint a budapesti Műtrágya szövetke
zet megbízottja, tisztelettel értesítem, hogy

— Kossuth-tér közelében. —

Z ^ i k é s p o n y v a k ö l>
c s ö n g é s e é s c la d á s s i.
nálam úgy vaggonszintra, mint kisebb
mennyisépben ép oly árban szerezhető be, Vízmentes ponyvák, lópokró
mint a Műtrágya szövetkezetnél.
cok. tömlők és gazdasági
S u p e r í o s f á t , A m o n i á k . T lio m a s s n ln h . C h i l l s a l é t r o m ,

F ize té si feltételek : Készpénz fizetésnél
3o/o pénz engedm. vagy 6 havi időre, 6
hónapon túl a szokásos késedelmi kamattal.
Továbbá az összes takarmányok korpa,
szárazszelet, olajpogácsa stb. úgy vaggononként, mint kisebb mennyiségben a leg
olcsóbb árak melleti kapható.
Teiu-s tisztelettel

kötéláruk

jutányos árban, nagyban es kicsiny—
bt*n kaphatók.
—
Ablakredőnyök és napellenzökre
= = rendeléseket elfogadok. = =
VERP.OVSZKY JOACHIM
Napellenzök jav ítása
L é v László utca H.
Schöiler-kastéllyal szemben.
— eszközöltetik. —

K ét polgarista
lo án y t elfo g ad n ék

te lje s

Paradicsom befőzésre a lk a l
mas erős palaczkok 4 fillé
rével a városi szállodában
kaphatók.

L é v a i H ír la p
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f Teljes

hálószoba matt barna
L |keveset használt állapotban,
■ továbbá 2 szekrény, asztalok,
kredenz mozsdó tükörrel
könyvszekrény üvegajtóval
igen jutányos áron megvehető.
Címe a kiadóhivatalban.

j t f e g ' kapható
reggel 6-7 között
I

i

Métermázsája 5 korona

'REITMANN IGNÁCZ
s ir - n k U r itu b É V t O .

j

r

í

szükségétét szives-

Coksz és bzalonfütőszén « í F
I

I - s ő re n d ű e k .

házhoz izállitva

___

SPITZ ÁR M IN szállító cég- í ónvéd-utca

8 — S aját ház.

HolzmannBódog
■rí- is női díoat-áruháza

*

b I V II.

Telelőn szán 25.
A legújabb őszi divat újdonságok megérkeztek.

Nagy választék téli katonai felszerelésekben.

|

