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A világháború rettenete zuhant 

ránk valami borzalmas hirtelen
séggel. Minden eddigi tapasztalat, 
amely egy ország háborús felké
szültségére útmutatást adna, a mos
tani háborúban teljesen értékte
lenné vált. Eddig két-három állam 
állt egymással háborúban és a 
többi állam nyugodtan, polgári éle
te teljes munkájával, folytatásával 
nézte a harcban álló felek kiizkö- 
dését, fáradozását.

A harcon kivül álló államok 
ipara, kereskedelme, gazdasági éle
te rendesen nagy hasznot húzott 
abból, hogy mások háborúskodnak 
egymással, mert a hadban álló 
állam megbénult iparát és keres
kedelmét helyettesíthette, másrészt 
pedig a csatázó hadilábon levő 
államok is jótékony hatását érezték 
annak, hogy egyes államok, külö
nösen a nagyhatalmak, nincsenek 
belebonyolódva a háborús viszályba, 
hanem támogatják, kisegíthetik a 
hadviselő feleket.

A mostani háború azonban egész 
más helyzetet teremtett. A* összes 
európai nagyhatalmak a kikerült

u g i 1 o
és gyenge Olaszországot kivéve, 
harcban állnak, háborút viselnek 
és nem siethetnek egymás segíté
sére, hanem magukat kell erősíte
niük és védelmezniük.

És most, mikor az eddigi tapasz
talatok szerint a háborús orszá
goknak nyomorogniok, küzködniök 
kellene, ime, csodálattal kell ta
pasztalnunk, hor abban a két 
országban, amely egész Európával 
szembe mer szálni, semmi nyoma 
a nyomornak és küzködésnek, ha
nem nagy és önfeláldozó nyuga
lommal dolgozik mindenki és ha 
lassabban bár, de mégis forog az 
egész ország gazdasági gépezete.

Nem akarjuk azt mondani, hogy 
az ország egész gazdasági élete és 
mi magunk is nem érezzük meg 
azt, hogy országunk hadat visel. 
Megérezzük és megszenvedjük va
lamennyien, de ha meg is érezzük 
és meg is érzi az ország, az álla
potok nem olyanok, amilyeneknek 
egy háború következményeit el
képzeltük.

Mindezt az a valóban fenséges
nek mondható nyugalom okozta,

ül .
amit az egész ország, minden egyes 
ember tanúsít ezekben az időkben 
Nem hiába Németország a mi szö
vetségesünk, valóságos germán 
fensőbbséggel és nyugalommal né
zünk elébe az elkövetkezendő ese
ményeknek

Ezt a nyugalmat meg kell őriz
nie mindenkinek továbbra is. Nyu
galommal és elszántsággal kell 
dolgoznunk tovább is, mert ez a 
nyugalom nemcsak egyéni érdekünk, 
hanem legfőbb és közvetlen érdeke 
a hadseregnek és a hazának is.

Csak egy nyugodtan, megfontol
tan tovább dolgozó ország nyújt 
megfelelő hátvédet, támasztékot a 
küzdő hadseregnek. Minden kato
nai intézkedés sikerének egy zavar
talan, nyugodt gazdasági élet a 
biztosítéka.

Meg kell tehát őriznünk az or
szágban ma uralkodó nyugalmat. 
Nem szabad felülnünk azoknak a 
riasztó híreknek, amelyeket fele
lőtlen kávéházi szakértők röpitget- 
nek világgá, mert ezek a hírek 
ingatják meg az emberekben a 
nyugodtság érzését, az önbizalmat,
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az öntudatot, és idézik elő eg^ 
ország életében a zavart.

De nemcsak azért kell megóv
nunk a nyugalmat, mert ez mind
nyájunk érdeke, hanem azért is, 
mert nincs is ok a nyugtalanságra. 
Bizhatunk a mi és szövetségesünk i 
hatalmas hadseregében, a mely 
győzelemre viszi igaz ügyünket

Az országban ma meglevő nyu
galomnak, csöndnek csak egy eset
ben szabad végét szakítani. Ak <>r, 
amikor a lelkesedés laza fogja fel- 
rázni az országot, amikor majd 
otthagyjuk műhelyeinket, irodáinkat, 
hogy mi is- részjegyünk egy lelkes 
hatalmas tüntetésben, amely diada
lunkat fogja felkiáltani az égre.

Reméljük, érezzük, tudjuk, hogy 
ez az idő, ez a nap már nincs 
nagyon messze.

Egy havi közigazgatás.
Barsvármegye közigazgatási bizottsága 

Kdtr Gyula főispán elnökletével tartotta 
havi ülését. Bár a vármegye tisztviselői, 
segéd- és kezelő valamint szolgaszemely- 
zttéböl 16 an vonultak be katonai szolgá
latra, a közigazgatás ellátása akadálytala
nul folyik. Az alispánnak a közigazgatási 
ügymenet augusztus havi állapotáról szóló 
jelentése szerint a központi és járási tisz
tikarnak, valamint a városok és községek 
tisztviselőinek tevékenységét legnagyobb 
részben a háború folylán nagyszámban ,,

kiadott miniszteri rendeletek pontos vég- j 
rehajtása foglalja le. j

A pénzügyigazgató jelentése szerint a i 
a múlt hónapban az adóhivatalokba a vár- ; 
megye közönsége által befolyt egyenes | 
adóban 123,126 K, hadi ientességi díjban \ 
210 K, bélyeg- és jogilietckben 11,244 K, 
fogyasztási adóban 227,693 K, tanitói j 
nyugdíjban 2,813 K, orsz. betegápolási 
pótadóban 4,289 K. A főorvos jelentése 
szerint a közegészség állapota a vármegye 
egész területén kedvező, a megelőző hó
napinál is jobb volt, Újbánya város kivé
telével, ahol a betegforgalom emelkedett a 
megelőző hónapihoz képest. A tanfelügyelő 
bejelentette, hogy BarsfüssönjÉs 'Dóczyfü- 
részen uj állami népiskolák nyílnak meg 
s a vármegye területén működő állami 
népiskolai tanítók száma 102-re emelkedik.
A gazdasági felügyelő jelentése szerint a 
cséplesi munkák, a várhegye legészakibb 
részének kivételével, befejezést nyertek. A 
termés eredménye a beérkezett jelentések 
szerint, ha nem is nagyon jó, de viszo
nyítva az ország nagy részének gyönge 
terméséhez, közepesnek mondható. A kát. 
holdankint termett átlagok hozzávetőleg : 
búza 6, rozs 6, árpa 7, zab 6 és fél mm.
A földm. minisztérium a gazd. felügyelőség 
utján felhívást intézett a közönséghez a 
közélelmezés zavartalan biztosításának ér
dekében, itt utal arra. hogy nagyon meg- 
könnyithetjük a tél folyamán a közélelmezést 
azzal, ha abba a gyümölcs és zöldség kon- 
zervek használatát beillesztjük.

Végül a főállatorvos terjesztette be je
lentését, melyszerint állategészségügyi 
viszonyaink a* mull hóbart még mindig 
kedvezőtlenek voltak , a ragadós száj- és 
körömfájás még terjedt.

A Vörös Kereszt köréből.
A Vörös Kereszt egyesület lévai fiókja 

vasárnap délután közgyűlést tartott B á th y  
László elnökletével. A közgyűlésen meg
jelent dr. Rényi József egyetemi tanár, a 
Vörös Kereszt egyesület központi megbí
zottja is, aki a lévai választmány által 
fölállított kórházak megvizsgálása céljából 
tartózkodott városunkban. A központ meg
bízottja a közgyűlésen a legnagyobb elis
merés hangján nyilatkozott a lévai fiók 
szervezetéről, valamint az általa fölállított 
kórházak jó felszereléséről s a lelkes hölgy
közönségről. Elismerését fejezte ki Báthy 
László elnöknek is. A közgyűlés ezután 
elfogadta a választmány által beterjesztett 
költségvetési javaslatot. Bejelentetett, hogy 
a tanítóképző intézetet iá berendezték hat
van ágygyal kórházzá, szükség esetén azon
ban százhúsz ágyra is kilehet ezt bővíteni. 
E kórházban az éjjeli szolgálatot a sebe
sültek körül a tanítóképző negyed éves 
növendékei vállalták magukra, akik fel
váltva, hármasával fogják e hazafias és 
humánus ténykedést teljesíteni. Végül dr. 
Rényi József újból a hölgyekhez fordult 
és arra kérte őket, hogy nagy lelkesedé
süket továbbra i$ tartsák meg s meleg 
ügyszeretettel, kitartással s egyetértéssel 
teljesítsék a magukra vállalt szép honleá- 
nyi feladatot, a betegápolást, ne lanka^sza 
kedvüket az sem, ami xalószinü, hogy a 
lévai kórházakban orosz sebesülteket fog
nak ápolni. A mi meleg érzésű, nemet 
gondolkozásu hölgyeink, bízunk benne, 
az ellenség sebesültjeit is olyan buzga
lommal és odaadással fogják ápolni, ha 
a körülmények úgy hozzák magukkal, hogy 
oroszokat hoznak hozzánk, mint amilyen

Amilyen mértékben növekedett az utóbbi 
évtizedekben a posta által száilitott levelek 
•láma. ép olyan mértékben fejlődött vissza 
i levélírás művészeti. Régen vége már 
azoknak az időknek, vagy legalább is 
u ylátszik mintha .égen vége volna mikor 
falevél volt az egyetlen összekötő kapocs 
az emberek érzései és gondolatai között. 
A levél mondta el a nagy és kis világ új
donságait, az volt az események krónikája 
és a levél volt a szivek krónikája is. A 
mindennapi élet epikája és lyrája vöd egy
szerre. De ebből a szerepéből nagyon kié- 
sett Az u’Seágok hozták a hireket és a 
levelezés nem birta a versenyt a gyorssaj- 
tóval. így tűnt el az elbeszélő hang a le
velekből, ami pedig a lírát illeti, olyan 
nemzedék nőtt fel, amelynek az volt a 
büszkesége, hogy minél kevesebbet áruljon 
el érzéseiből A szentimentahzmust kine
vették, a világ józan és praktikus lett az 
emberek sürgönystilusban fe lez tek  és a 
levelek mind személytelenebbek, ü ■•etiebbek 
lettek. Mit is lehetett volna elbeszélni, ami 
nem állt az újságokban? És kínok volt 
ideie hogy szivét tintatartónak használja t 
A telefon azután megadta a levélnek a ke-

gyÉ,CmmoMSegy csapásra isméi, nagyot

emelkedett a levél értéke. Milliónyi ember
nek, most csak egy gondolata van: Mikor 
iön a legközelebbi levél ? Mikor fog a kár
tya amit irok, a címzetthez eljutni . Ha azt 
akarnok megtudni, hogy mi az, am i. JJJ? 
Magyarországon a szivekhez legközelebo 
áll egy választ kaphatnánk : a tábori posta. 
M*»rt ez megadja nekünk a lehetőseget 
arra, hogy  ̂ szeretteinkkel érintkezésben 
maradhassunk. , ,

Minden tábori levéllel úgy bánjék, mint 
egy magái a bízott gyermekül -  mond a 
Steohnn főpostamester a hivatalnokainak. 
És nem véletlen, hogy épen egy nemet 
ember beszélt igy, mert ennek a német 
embernek köszönheti a tábori posta azt a 
nagyszerű szervezetet, amellyel csak ? ne
met és az osztrák-magyar hadsereg rendel
kezik Stephan főpostamester valósította 
meg vele Nagy Fiigyesnek wgy ötletét Bi
zonyos, hogy már a Krisztus előMi hábo
rúkban is szállítottak leveleket a sereg 
katonáitól hazafelé. Tény az is, hogy a 
franciák, mikor a XVII században a Raj
nánál háborút folytattak, a hadvezetóség 
meghatározott napokon összegyűjtötte a 
haza kívánkozó leveleket, de ezeknek csak 
igen csekély töredéke érkezett meg és az 
is csak hónapokig tartó utazás után.

A német tábori posta 90 millió levelével 
az 1870 71-es háborúban, bizonyítéka a

német lélek kultúrájának. A tű* is  golyós- 
por kőiben dolgoznak a VOrö* Kercsrt 
katonái és .1 tábori posta 
Mert nincs szomorúbb, kinzobb, fa|dalma- 
sabb dolog, mint a válás, amely felett nem 
veri a vigasz hidját a híradás.

És ezzel egyszerre feléledtek a levél ösz- 
sies erényei és bölcseségei. Ismét epikai 

• és lírai lett Mi mindent tud a csaUf-orban 
! levő férfi elbeszélni. A világháború tOtté- 
1 nétét a tábori levelekben írják, tzekből a 

rőpkődő levelekből fogja a jövő 
iróia a világ leghatalmasabb hősköltemé
nyének strófáit megírni. Kimúltak azok az 
idők, amikor egy dombról az egész csata
teret át lehetett tekinteni. Nmcs emben 
szem, amely ma egy csata egesz klfe 'ódé- 
sét beláthatná. De a sok ezer tábori levél
ből egv hatalmas, plasztikus, mozajkkíp 
alakul ki. Ha a szerény lábon /eve leket 
olvassuk, amelyben az egyszerű katona 
meséli el élményeit, akkor látjuk, miként 
ébred fel az emberekben a titkos költő, a 
nép mesemondója, a dalnok, akit minden- 
ki megért, mert mindenkinek a szivéből e- 

i s?él. Milyen üresnek és művészietlennek 
tűnik fel hirtelen n regények és mveUáR 
egész művészete, szemben azzal a népköl 
tc-szettel, amit a háború szült. A levél egy
szerre ismét túlszárnyalta az újságot, a 
személyes szó értéke felülmúlja ismét az
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lelkesedéssel készültek magyar hősein 
ápolására, ezzel mutatjuk meg ellenségein! 
nek a magyar kultúra fensőbbségét, bels 
kultúránk erejét.

Barsi gazdák gyűlése.
A Bars vm. Gazdasági Egyesület szép . 

hó 13 án közgyűlést tartott Léván Dómba y 
Vilmos elnöklete mellett. A közgyűlés első
sorban is részvétel emlékezett meg egyik 
alapitó s évtizedeken keresztül nagy tévé- » 
kenységet kifejtő tagjának: Kosztolányi 
Sándornak haláláról. Emlékét a közgyűlés : 
jegyzőkönyvében örökítette meg. Krajtsik 
Jenő titkár ezután beszámolt a Zsitvaujfa- 
luban végzett egérirtási kísérletezésről s 
ennek kapcsán javaslatot terjesztett elő a 
megyénkben óriási mértékben elszaporodott 
kártevő egerek irtására nézve. Hosszabb * 
megbeszélés után a közgyűlés megállapitot- ' 
ta a legeredményesebbnek mutatkozó irtási j 
módot, amit falragaszok utján fog a gazda- j 
közönség tudomására adni, ama nyomaté- j 
kos felhívással, hogy mindenki saját jól ■ 
felfogott érdekében, jövő évi termésének \ 
biztosítása szempontiából, tőle telhető i 
módon az irtásnak tegyen eleget. A titkár í 
ezután előterjesztette a földmivelésügyi i 
miniszternek ama leiratát, melyben a gazda ; 
és a had:ávonult cseléd, illetve ennek 
visszamaradt családtagjainak jogviszonyát 
szabályozza, Az egyesület a leiratot tudo
másul vette, de egyúttal szükségesnek látta 
a hadbavonult gazdasági alkalmazottak és 
cselédek hátrahagyott családtagjaihoz fi
gyelmeztetést intézni, hogy eloszlassa azt 
a félre.rtést, hogy a gazda minden körül- :

mények között köteles a hátramadottaktól 
gondoskodni. Az egyesület felfogása sze
rint ezt a hazafias gondoskodást csak azon 
esetben gyakoralhatja, ha az othonmaradt 
családtagok méltányos feltételek mellett 
pótolják a gazdának azon nagy vesztesé
gét, mely a gazdasági alkalmazottak és 
cselédek behívása következtében előállott, 
miután panasz merült fel, hogy a családfa- 
gok ingyenes eltartásra számítanak, de a 
munkaszolgáltatást megtagadják és az őket 
eltartó gazdaságot cserben hagyva, idegen 
helyeken igyekeznek minél magasabb nap
számbérekhez jutni.

K I K  E K .

A tűzkeresztség után
Katonáink, a tizennégyes honvédek is, vité
zül harcolnak az északi csatamezőkön, ügy 
amint akkor itt mielöttünk, az Isten szabad 
ege alatt, a lévai piacon, megesküdtek rá, 
mikor könnybe borult n szemünk és heve
sen dobogott, szinte kiszakadni készült a 
szivünk, arra a gondolatra, hogy nemsokára 
már vérüket fogják ontani értünk drága 
katonáink, fiaink, testvéreink, barátaink, 
mindeneink a világon.

Azóta már számos sebei és halált osz
tottak és kaptak annak az immár vérrel is 
megszentelt magyar lobogónak a védelmé
ben, amit a szerető lévai nők bíztak rájuk 
a haza nevében.

Apák, anyák, ti fájdalommal telt szentek 
és mártírok, dobogjon büszkén kebletek
ben magyar szivetek: fiaitok dicső férfiak
ká — magyar hősökké — magasztaltalak

újság személytelen híradásait. Az újság 
csak heroldja a leveleknek. Hangos szóval 
kürtöli ki a hőstetteket és aláhúzza a nap
tár vörös betűs napjait, amelyeket egy jö
vendő nemzedék mint diadalmas ünnepna
pokat fog ünnepelni. De az újság vastagon 
nyomott híradásai csak előhírnökei azok
nak a híreknek, újdonságoknak, aprósá
goknak, amiket a levelekben olvasunk. És 
millió szív várja ezeket a leveleket. Mikor 
fognak jönni? A tábori posta nem dolgo
zik a rendes forgalom pontosságával. Néha 
sokáig, nagyon sokáig tart, niig a levél a 
csatatértől a házi tűzhelyig eljut. És épen 
a várakozásnak, a remegésnek ezek a nap
jai taszik értékessé a levelet.

A háború csodálatos változást idézett 
elő az emberekben. Az érzéseket választot
ta el egymástól. Ami hazug, mesterkélt 
színlelés volt, mind felejtődött, eltűnt, az 
igazi és jó érzések azonban hatalmasak let
tek, megerősödtek. Százezer fiirt egy óra 
alatt meghalt, százezer játék az érzésekkel 
egy perc alatt eltörlődött, de másrészt 
mennyi be nem vallott érzés került napvi
lágra és lépett elő büszkén. Hány ember,

| aki beszélni sem tudott, találta meg igazi 
j leikét ? Hányák találták meg a helyes utat,
, akiket eddig félreértések választottak el. 

És hányán, akik nem tudták mennyire 
szeretik egymást, találtak egymásra boldo
gan. Mert a sors megnyitotta a sziveket és 
lerántotta az álarcokat, megzsólaltatta a 
némákat és tihallgattatta a fecsegőkct.

A levél régi, csodás költészete újra felé- . 
ledt. A levelek nem üres formulával záród- | 
nak, amelyekkel senki sem törődik. Az 
„Isten veled!* -ben, amit hazulról idegen 
be küldenek, több érzés van, mint száz 
költeménykötetben és az „ezer csók*, 
amely orosz földről és szerb hegyek közül 
a magyar szivekhez siet, nem üres szólam, 
hanem mindegyik meg van számolva és 
meg van mérve és t.ljcs súlya és teljes 
értéke van.

Bármilyen szomorú és borzalmas is ez a 
világháború, amelynek súlya most elkövet
kezett reánk, van egy enyhitő Írja: a 
tábori posta. i

i
fel, mert az Isten által megadatott nékik 
az örökkön-örökké ragyogó, fényes sors: 
életüket és vérüket áldozni a hazáért.

Régen porladó vitéz ősök a sírokban, 
pihenjetek nyugodtan tovább, a föltámadá- 

I sig. Hálóporaitokat nem szentségteleniti 
I meg ellenséges durva kéz, inkább elpusz- 
) túl minden magyar e hősök vérével ter- 
. mékenyitett gyönyörű föld színéről, mert 

méltók akarnak lenni hozzátok az utódok, 
hogyha majd egyszer váratlanul megszólal 
a föltámadás harsonája, mint most a csa
tába hivó harci kürt, büszkén és boldogan 
ölelkezhessünk össze.

Csaták hősei, vitéz harcosok, kik ellen
ség ütötte sebeitekre gyógyulást jöttetek 
keresni szerető karjaink közé, szivünkre 
szorítunk benneteket és úgy helyezzük fnnó 
homlokotokra a haza elismerését, háláját, 
az e sorokban zöldelő babérágat...

— Halálozás Czamhel József, a lévai
' uradalom lászlómiive-pusztai intézője, a 
I lévai társadalom egyik tisztelt alakja, rövid 
j szenvedés után 44 éves korában meghalt, 
j Czambel Józsefet, ezt a feltűnő hatalmas 
j szál embert — miiyen szeszélyes a sors — 
j cgy gyermekbetegség fektette a sírba. An- 
; ginát, a diftcritis?hez hasonló betegséget ka-
• pott a múlt h 'ten, csütörtökön; orvosi
• tanácsra a fővárosba utazott, ahol műtétet 

végeztek a torkán, de a műtét már nem
. tudta megm nteni az életnek, a beteg hét

főn este a Szent János-kórházban kiszen-* 
l vedet. A farkasréti temetőben helyezték 

holttestét örök nyugafomia, nagy közönség 
közte a lévai uradalom küldöttségének és 
több lévai barátjának s azok családjának 
részvéte mellett. A megboldogultat felesége 
és három gyermeke gyászolja és igen so
kan sajnálják halálát.

Sebesült harcosok érkezése. Lévára és 
a vidékre napról-napra szállingóznak sebe
sült katonák. Legtöbbje fegyvergolyótól 
szenvedett sérülést, ami hála az apró 
orosz golyóknak, tu!nyomó részben köny- 
nyen gyógyul. A sebesültek nagyrésze elte
szi emlékül a 'goiyót, mely megsebesítette 
őket és vidáman mutogatják A múltkor egy 
sebesültet meg orosz katonaköpenyben 
láttunk büszkén sétálni. A sebesült kato
nákat az utca népe szeretettel veszi kőiül 
és csoportosan érdeklődik a háborús vi
szonyok iránt. A katonák elmondják harci 
élményeiket és végül a boldog knrácso iy 
reményével kecsegtetik a népet, a;.t beszé
lik, hogy a karácsonyfa alatt mindenki keb
lére ölelheti hozzátartozóját. Persze csak 
azt, aki élve kerül ki ebből a borzalmas 
kataklizmából. Hamarosan vissza megyünk 
mi is, mondják a sebesültek, és majd elin
tézzük a „dolgot* mihamarabb. Adja Isten, 
hogy gazuk legyen vitézeinknek s dicső 
szövetségesünkkel karácsonyra mint a béke 
angyalai hirdessük diadalmasan a békét, a 
legyőzött gálád ellenségnek, mely istentelen 
önzésében ilyen véres háborúba kergette 
csaknem az egész világot.
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— Tűzvész Oszlányban. Az oszlányi járás 
szépen fejlődő székhelyén folyó hó 10-én 
rettenetes tűzvész pusztított, amely körül
belül nyolcszázezer koronára becsülhető 
kárt okozott. A rendkívül szeles időben 
rohamosan terjedt a veszedelem, a lángban 
álló házak megmentéséről szó sem lehetett, 
a község npgyrésze leégett, a lakosság 
hajlék és kenyér nélkül maradt, ezekben 
az amúgy is nehéz időkben. A veszedelmet 
állítólag kéménytűz okozta, melytől lángba 
borult egy ház és csakhamar tüzet fogott 
a közelben álló templom is, ami eldöntötte 
a község sorsát. Ugyanis az erős szél 
után a község közepén levő magaslaton 
álló templomról hatalmas tűzcsóvákat do
bált az épületekre, minden irányba, úgy, 
hogy számos helyen támadt tűz egyszerre 
s igy néhány pillanat alatt egy borzalmas 
lángtenger volt az egész község, a vesze
delemnek hirtelen nagyarányúvá fejlődése, 
a rendkívül szeles idő és az állandó szá
razság miatti vízhiány úgyszólván lehetet
lenné tette a mentést. Ha a közeli Nagyug- 
rócról nem érkezik segítségül Thonctt Gyu
lával az élén a Thonett-gyár tűzoltósága, 
gŐ7 Szivattyuval, akkor teljesen porrá égett 
volna az egész község, a tűzoltók önfelál
dozó munkájának sikerült mégis a tüzet 
nem fogott néhány épületet megmenteni. 
Mintegy hetven ház, közte az uj községhá
za is, azonban a tűz martaléka lett, belső 
berendezéseivel, az üzletek áruikkal, min
dennel együtt, úgy, hogy a lakosság nagy- 
része a legnagyobb nélkülözéseknek néz 
elébe. Erre való tekintettel úgy a hatósá
gok, mint a társadalom áldozatkészségének 
kell minél előbb megnyilatkoznia, hogy a 
nyomorba jutott népet, melynek férfihozzá
tartozói a harctéren küzdenek, tehát támasz 
nélkül állanak, megmentsük a váratlanul 
rájuk szakadt ínségtől. Keltz Gyula főispán 
a pillanatnyi szükség enyhítésére még a 
tűzvész napján ezer koronát küldött as 
oszlányi főszolgabíróhoz.

— A hadbavonult katonák családjainak 
államsegélye megérkezett. A hadbavoult ka
tonák segélyre szorult családjai egyrészé- 
nek e héten már folyósították az első áll- 
lamsegélyt. Hat hétre 6348 K. 45 fillér 
érkezett azon 74 család számára, melyek 
az első összeírás alkalmával vétettek jegy
zékbe A többi családok államsegélyének 
kiszámítása most van folyamatban, igy az 
csak később érkezik meg. Az államsegély 
folyósítása a szegénysoru családok köré
ben érthető örömet keltett.

— A vasgyürük kiosztása. Az „Aranyat 
vasért" mozgalomnak lévai bizottsága ez 
utón is értesíti azokat, akik ékszert szol
gáltattak be az Anguszta segélyalapra, 
hogy az ellenértékűi adandó vasgyürük 
már megérkeztek és azokat e hó 23-án 
délután 3 -  5 óra között fogja kiszolgáltatni 
a kapott nyugták ellenében, a Stefánia 
árvaházban.

— Léva város képviselőtestülete f. hó 
23-f.n közgyűlést tart. A képviselőtestület 
pénzügyi bizottsága ma, szombaton ülést 
tart, melyen a többek között tárgyalni fog
ja a Léva város által a sebesült harcosok 
részére berendezett kórháznak 1914. évi 
költségvetését, melynek előirányzata 36,317 
korona.

— A lóvá — nagysurányi vasúti vonal 
mütanrendöri bejárását f. hó 23-ára tűzte 
ki a kereskedelmi miniszter. Mivel azon
ban e napon Barsmegye törvényhatósági 
bizottsága őszi közgyűlését tartja, a közi
gazgatási bizottság kérelmére a műtanrend- 
őri bejárást 25-ére halasztotta el a mi
niszter.

— Iskolai beiratások statisztikája .Az 1914- 
15. tanévre a lévai tanintézetekbe összesen 
1751 növendéket írattak be. Ez a szám a 
különböző iskolák között igy oszllik meg : 
A tanítóképzőbe 112, a főgimnáziumba 344, 
az irg. nővérek intézetében a leányiskolába 
236 rendes és 10 magántanuló, a női ke
reskedelmi szaktanfolyamra 26, az elemi 
leányiskolába 320, az óvóba 130, a kát 
tlemi fiúiskola 220, a ref népiskolába 133, 
az izr. népiskolába 157, az ág. ev. népis
kolába 26 és a tanitóképzöintézettel kap
csolatos gyakorló iskolába 37 növendéket 
vettek fel. — Az aranyosmaróti állami f 
főgimnázium I—VI. osztályaiba Összesen 
120 tanuló vétetett fel.

—  A hósapkák és órmelegitök be
küldése. A hadsegélyiő hivatal fel
hívására sok ezer jóságos kéz dol
gozik az országban azokon a hó
sapkákon és érmelegitökön, ame
lyek hadrakelt katonáinknak kelle
nek. Ezekre a cikkekre most már 
sürgős szükség lévén, elérkezett az 
ideje annak, hogy azokat a lehető 
leggyorsabban üsszegyüjtsük. A 
hadsegélyző hivatal felkéri tehát 
mindazokat, akik ilyen cikkek elő

állításával foglalkoztak, hogy a 
már eddig elkészített hósapkákat 
és érmelegitőket a hivatalhoz (Bu
dapest IV„ Váci utca 38.) azonnal 
beküldeni szíveskedjenek. A cso
magokat a posta díjtalanul szál
lítja.

— Adakozó vidék. Garamlökről Írják ne
künk, hogy az ottani jó asszonyok is 
honleányi készséggel adták össze a Vöiös 
Kereszt számára a tőlük telhető kellékeket. 
Nagyhamar 232 drb. fehérnemű és 70 kis 
párna lett összegyajtve Juhász Margitka, 
Sebő Manci meg Sebő Pál gimn. tanuló 
buzgólkodására. Virággal és cserfagalyak- 
kal díszített fogat szállította a holmit az 
alsóváradi állomásra, ahol feladták rendel
tetési helyére.

— A lévai irgalmas nővérek intézete fő
nöknőjének a napokban volt a nevenapja, 
amit a polgári iskola növendékei úgy ün
nepelték meg hogy ötven koronát felül 
haladó összeget gyűjtöttek össze maguk 
közt, de nem virágra, mint a békés, nyu
godt években szokták tenni, hanem kato
nai jótékony célra.

— A háború és a gazdasági cselédek.
Ordódy Endre, a lévai járás föszolgabirája 
a körjegyzőkhöz rendeletet intézett, mely 
a gazda és a gazdasági cseléd közötti jog
viszonyt magyarázza a háboiu alkalmából. 
A rendelet szerint a mozgósítás folytán 
bevonult cselédek szolgálati viszonya csak 
azon esetben szűnt meg, ha a bevonulás 
alkalmával a szolgálatadó gazda a hátra
hagyott családnak tényleg fel is mondott. 
Ha a szolgálatadó a felmondást igazoló 
elbocsájtó levelet a hátra hagyott család
nak ki nem.adta, a szolgálati viszony no
vember hó elsejéig, sőt ha időközben sem 
adta ki az elbocsájtó levelet, továbbra is 
fennállónak tekintetik s a szolgálatadó la
kást adni, a készpénz és terményjárandó
ságot kiadni köteles. Viszont a hátraha
gyott család, ha 14 évesnél idössbb fiú 
családtag van, ez, ha nincsen, a feleség 
köteles testi erejének megfelelő, a csalid 
ellátásához szükéges idő figyelembe véte
lével, munkát teljesíteni. Ha ezen munka 
teljesítését alapos ok nélkül megtagadja, 
szolgálatból azonnal elbocsájtható.

■Reményi Frigyes, fogműterme 
LÉVÁN, Simor-utcza 6. sz.
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— A Lévai Apolló Mozgészlnház követ
kező, vasárnapi elöadásairia is változatos 
műsor lett összeállítva. A műsor főszámául 
egy nagyszabású újdonság kerül bemuta
tásra: A szerelem gyermeke cimü négy 
felvonásos dráma. A pompás darab fősze
repét Psilander adja. A közönség nagy 
étdeklődésére tarthat számot ezenkívül a 
világháború előtt oly sokat emlegeti Albá
nia regényes vidékének természeti felvétele. 
Ezenkívül még több kedves, jóizü humo
ros felvétel fogja a közönséget derűs kedv
re hangolni.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések : 
Preska János Kelet Mária: Mária. Horváth 
István Kocman Mária: József. Polák Lajos 
Lipták Zsófia: Lajos. Herskovics Ignácz 
Heks Regina: Gyula Bungyi András Cmár 
Mária: Margit. Grman Mihály Dubec Cecí
lia: Mihály. Halálozás : Kovács Jánosné 
Patai Eszter 56 éves, tüdüvész. ifj. Polák 
Lajos 2 napos, veleszületett gyengeség, 
özv. Konc Istvánná Kosuth Katalin 90 éves 
aggkori végkimerülés. Greiner Zsimondné 
Steiner Fáni 61 éves cukorbetegség. Hras- 
ko Jánosné Duba Erzsébet 65 éves tüdő- 
gyulladás.

Köszönetnyilvánítás.
A József kir. herceg Szanatórium Egyesület 
lévai tüdőbeteg-gondozó intézetének 10 se
besült harcos befogadására alkalmas kór
házzá való átalakításához hozzájárultak 
még a következők : (Folytatás)

Agátdy Sándor: 2 asztalka, özv. Boleman 
Józsefné: 3 pár papucs. Bézy Ferenczné:
2 alsónadrág, 1 ing, 2 pár harisnya. Dobay 
István: 30 K k. p. Éder Kálmán: 1 bádog 
doboz kötszerekre. Fizély Lajos: 2 vaságy,
1 zászlótartó Dr. Frommer Ignáczné 10 
párharisnya, 6 kávés kanál, 1 tejmérőka
nál, 5 kor. értékű fehér festék, Fuchs Jó
zsef: 20 K. k. p. Gác;er Endre 10 K. k. p. 
Goldstein Henrik: 1 vizes kanna, 10 drb. 
szappancsésze. Grotte Viimosné: 15 drb. 
ing. Irgalmas nővérek intézete: 8 drb, há
romszögletű kendő, 1 vöröskereszt zászló. 
Kempfner Izidor: 5 ing, 3 pár harisnya. 
Kemfner Jakab 1 ágy 1 párna 1 lepedő, 2 huzat
1 matraca, özv. Adler Salamonná: 2 párna,
2 lepedő, 2 huzat, 5 ing, 5 alsónadrág, 
özv. Ad er Salamonná gyűjtése: 5 párna, 1 
lepedő, 18 huzat, 1 takaró, 13 ing, 5 alsó
nadrág, 5 törülköző, mely gyűjtéshez hozzá
járultak; Deutch Salamonná, Streicher Izidor- 
né, Pollák Samu, Mautner Laszlóné, Neu- 
man Abolfné, özv. Rosenthálné, Berger Sa
lamon Rappaport Manór.é, özv. Makacs 
Istvánná, Steiner Józsefné, Turóczi Mária, 
Goldfinger N. Deutch Gábor.

(Folytatjuk).

— A Vörös Kereszt javára Ény község
ben adakoztak: Wdl Károlyné 4 vánkos, 8 
huzat, 1 lepődi 3 törülköző. Weil Jakabné 
1 ing, 2 alsón. Nagy A.-né 1 vánkos, 1 hu
zat, 1 ing, 1 törülk. Juhász J.-né (felső) 1 
vánkos, 1 huzat, 1 ing, 1 alsón, 1 törülk 
Csajági A.-né 1 lepedő, 1 ing, 1 törülk. 1 
zsepkendő. Bonyikiné 1 vánkos, 1‘ing, 20 
fitl. Benviczkiná 1 vánkos, 1 ing, ’ 20 •fill. 
Ördög L né 1 vtn'os 1 ing, huzat, 2 zsebk. ’ 
10 fül. Kálnai I - 1 leped i, 1 törülk. Káínli
P.-né 1 vánkos 1 Iiu<at. Lormeg I.-né 1 
alsón 1 törülköző. Géczi Julis 1 vánkos, l

huzat, 1 törülk. 10 fill. Smiszné 1 alsón. 1 
törülk. Ény F.-né 1 lepedő 20 fill Ördög 
1.- 1 vánkos, 1 törülk. Krekóné 1 törülk. 
Csajági Rózi (alsó) 1 vánkos, 1 huzat Csa
jáginé 3 töiölk. 20 fill. Styevkóné 2 törülk. 
20 fill. Magyar Boris 1 ing, l alsón. Toi- 
dáné 1 törülk. 10 fill. Magyarné 1 töiülk. 
10 fill. Szádószki I.-né 1 ing, 1 törülk. 12 f. 
Szódászki A.-né 1 ing, 1 törülk. 20 fill. 
Csernákné 1 ing, 12 törülk. Húgyikné 1 
szebk. 20 fill. Huszárné 1 ing, törülk. 10 f. 
Juhász S.-nó 1 K. Juhász J.-né 1 ing, 1 
törülk. 1 alsón. 1 zsebk. 10 fill. Juhász J.-né 
1 vánkos, 1 huzat 1 ing 20 fill. Pintér I.-né 
1 alsón. 1 ing Pintér F.-né 1 vánkos 1 ing 
10 fill. özv. Bukrotyminé 1 vánkos, 1 ing, 
10 fill. Bukrotyin J.-né 2 törülk. 1 huzat 
Molnár I.-né 1 vánkos, ing 20 fill. özv. 
Molnárné 2 alsón. Sós I.-né 1 vánkos, 1 hu
zat 50 fill. Csuka J.-né 1 vánkos, 1 huzat, 
1 ing, 1 alsón, 40 fill.

(Folyt, köv.)

Két szép utcai szoba irodá
nak alkalmas, bútor nélkül 

azonnal kiadó.

Cim a kiadóhivatalban.

Kiadó lakások
Léván Szent háromság- 
utcza 2 szám alatt levő 

házban 2 udvari 
esetleg egy utczai lakás 
november hó 1-re kiadó. 
Bővebb felvilágosítás a 

háztulajdonosnál.

De jík
ezek a 
cigaretta 

hiioelqek,
melyeket

SCHIIbCZnál
vásároltam!

3 ELLENSÉG
VARJÚ

EGÉR
ÜSZŐK

kártevései ellen biztosan védekezhetik a 
földbirtokos, a külföldön 8 év óta bevált 

kitűnő védőszer

C O K B IN
alkalmazásával. Kiváló eredemények, bizo
nyítványok ! Nem befolyásolja a mag 
csirázást! Egyszerű alkalmazás ! Olcsó ! 
Nagyszerűen bevált búza, kukorica, zab, 
rozs, répamag, árpa, kender, konyhavete- 
mény stb. csávázásánál. Csak egyszer 
próbálja meg saját érdekében !

Igen érdekes leírást, használati utasítást és 
árajánlatot ingyen küld: Dr Keleti és Mu
rányi vegyészeti gyára Újpest, valamint a 
főelárusitó

Stern József
LÉVA.

Hódító körútra 
indul az uj 

kőbányai sörfőzde;

FŐVÁROSI SÖRFŐZÖ R. T. 
KŐBÁNYÁN
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KOVÁCS SÁNOO’R
c ipőá  r is lisi/a

L É V A ^  K o ssu lli -té r .

Ajánlja dúsan felszerelt 
cipöraktárát.

_________9®.--------------

O l c s ó  á r a i ; !  
Hagy oálasü lé íü

Legjobb minőségű
footbal-cipök.

_______ _£<«_______
M érték szerin ti osztály .

vessünk mésznitrogén és kálival. 

( \ terméshozamot meglepő módon 
növeli. Thomassalak, 40 %-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  
K árpitos és dí

szítő munkák. Teljes lakberendezések  
Wei*z Ármin Cégvezető: ÜCoBiii Náthán 
butorkészitőnél szerezhetők  be 

Zsarnóczán.
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BSERCO
Patent befőttes üveg

mely megbízhatóbb mint bármely más ha
sonló elzárható befőttes üveg.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb  
lég m en tesen  e lzá rh a tó  patent befőttes
üvegje.

Egy ed.árusítás Barsmegye részére :
Vám os Mór

üveg és p o rce llán  k e re sk e d é sé b e n
b 6 V fi n.

T ele fo n  4 f .  szám

Állandóan nagy  k ész
letet tartok.

Gazdák figyelmébe !
Mint a budapesii Műtrágya szövetke

zet megbízottja, tisztelettel értesítem, hogy 
S a j i c r l 'o f j f á t ,  A m o n i á h ,  T h o  

m a s s a l a k ,  C h i l l s a l é t r o m ,
nálam úgy vaggonsz unra, mint kisebb 
mennyiségben ép oly árban szerezhető be, 
mint a Műtrágya szövetkezetnél.

Fueléai teltételek 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. úgy vaggo- 
nonkén!, mint kisebb mennyiségben a leg
olcsóbb árak mellett kapható.

Teljes tisztelettel 
VF.RBOVSZKY JOACH1M 

Léva, László-utca 8 
Schöller-kastéllyal szemben.

K ét polgár ista  
leányt elfogadnék teljes el

látásra.
Czim a kiadóban.

TJNGÁR A D O L F
L É V A ,  M ártonffy-utca 4.

— Kossuth-tér közelében. —

Z sá k  é s  ponyva  kö l-  
csönzéso és e lad ásn
Vízmentes ponyvák, Ijpokró- 

cok, tömlők és gazdasági

k ö t é l á r u k
jutányos árban, naivban és kicsiny- 
— ben kaphatók. —
Ablakredönyök és napellenzőkre 
==* rendeléseket elfogadok. ===

Napellenzök jav ítása
— eszközöltetik. —

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

kaphatók.
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Teljes hálószoba matt barna 
keveset használt állapotban, 
továbbá 2 szekrény, asztalok, 

kredenz mozsdó tükörrel 
könyvszekrény üvegajtóval 

igen jutányos áron megvehető'.
Címe a kiadóhivatalban.

J é g  kapható
reggel 6 -7  között

Métermázsája 5 korona

'REITMANN IGNÁCZ
s lr -r iM ir ik an  b t  1 ( 1.

Coksz és Szalonfütőszén »

Kolzmann Bódog
■ ri- és nfií dínat-ániháza *  

b t MI.
Telelőn szán 25.

A legújabb őszi divat újdonságok megérkeztek.

Nagy választék téli katonai felszerelésekben.
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