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Ti
Hatalmas, égrengető, tisztitó vi

har vonul végig a világ égbolto
zatán. Egymásba akaszkodik millió 
és millió ember és küzdenek az 
egyik oldalon eg}' gaz bandáért, a 
másik oldalon a jogos bosszúért. 
Mert ez volt a kiindulási pontja 
ennek a világrengető háborúnak. 
Összeállt egy alávaló, alattomos, 
aljas banda arra, hogy a hatalmas 
osztrákmagyar monarchia trónjának 
várományosát, akiről tudták, hogy 
hatalmas, erős hadsereget szervez 
ellenük, és hazánk minden ellensé
ge ellen, megöljék. Ezt a bandát 
akartuk megfenyíteni és megbüntet
ni. E banda mellé állt aa orosz, a 
francia és az angol. Ekkor eltoló
dott a háború igazi oka, és gazda
sági versengéssé vált. Az angol 
kereskedők és iparosok kezdtek 
félni a mind hatalmasabbá való né
met ipartól és kereskedelemtől, és 
ezért kellett harcbavinniök a két 
nagyhatalmat, Oroszországot és 
Franciaországot.

Csak egy világháborúval lehet 
Németországot fejlődésében megál
lítani és esetleg tönkre is tenni.

szfitó Dili
Németország pedig már régen 
szálka Anglia szemében. A francia 
revanche-e8zmét sem a francia ha
zafias érzés táplálta és erősítette, 
hanem az angol pénz és az angol 
féltékenység. És közvetve az angol 
féltékenysége okozta azt is, hogy a 
franciák a revnnche-eszme kedvéért 
pénzt, milliárdokat áldoztak az orosz 
hadsereg fejlesztésére.

Eleinte Anglia csak azt mondta, 
hogy Belgium semlegességének 
megsértéséért ragad fegyvert, a na
pokban azonban mólt egy párisi 
jelentés hozta a vallomást, hogy 
bizony Németország elleni gazda
sági háború ez, ami most folyik. 
Németország tönkretétele az a nagy 
cél, amelyért három fejedelem alatt
valóinak százezreit vágóhidra küldi

És e „nagytt cél tekintetében 
sincs megegyezés a három szövet
séges között. Oroszország és Fran
ciaország azt tervezték, hogy Német
országot teljesen tönkreteszik, Ang
lia azonban nem akar ehhez hozzá
járulni. Neki csak arra van szüksége, 
hogy Németország a közeljövőben 
képtelen legyen a fegyverkezésre,

s r .
a fejlődésre, de még mindig elég 
erős maradjon ahhoz, hogy Angli
ával együtt szükség esetén a hatal
massá váló Oroszországot megállít
sa útjában és terveiben.

Ebben a gazdasági háborúban 
nekünk feltétlenül Németországgal 
egy sorban kell harcolnunk, mert 
bennünket is a német tőke, a német 
ipar és kereskedelen támogatott és 
támogat. Ha egyéb szimpátia és ér
dek nem is fűzne bennünket a ha
talmas német birodalomhoz, a gaz
dasági érdekek is egymáshoz kap
csolnák a két államot.

Az érdekkapcsolat eredménye az, 
hogy ebben a háborúban, amelynek 
alapoka nagyon távol van minden
féle gazdasági háborútól, mi egy
más melleit küzdünk. A gazdasági 
háború kimenetele mindig kétes. 
Németországnak és a monarchiának 
ugyan — mint a háború eddigi lefo
lyása is bizonyítja — valósággal ki
meríthetetlen erőtartalékjai vannak 
és másrészt gazdasági helyzetünk 
is igen előnyös, mert mezőgazda
ságilag mi. iparilag és kereskedel
mileg pedig Németország nagyon
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erős. De egy gazdasági háború min
dig érdekek összeütközése, de eb
ben a háborúban más okok miatt 
bizhatunk a mi fegyvereink győzel
mében. E háború tényleg gazdasági 
háború, de kiindulása és oka jogos 
és igazságos. És az igazság a mi 
oldalunkon van. Nem mi hívtuk ki 
a végzetet, nem mi provokáltuk a 
világháborút, de álljuk a harcot 
abban a hitben, hogy gazdasági 
erőnk fentart és igazunk győzelemre 
fog vinni bennünket.

A vármegye közgyűlése, J
Barsvármegye törvényhatósági bizottsága 

őszi közgyűlését Kellz Gyula főispán el
nökletével tartotta meg. A főispán megnyitó 
beszédében örömmel állapította meg, hogy 
a hadiáilapot bekövetkeztével életrekelt 
hazafias áldozatkészség számtalan jele 
teljes bizalmat kelt az eljövendő idők iránt. 
Hadseregünk csapatai, amelyeknek harc- 
készségét az igaz ügyért való küzdelem 
nagy lelki értéke emeli, már eddig is ered
ményes fegyvertényekről számolhatnak be.
A szövetséges hadak lelkesedését és sike
reit az erkölcsi igazság tudatának ereje 
viszi napról-napra feladatainak megoldására.
A főispán beszédének további folyamán 
köszönetét mondott a vármegye áldozatkész 
közönségének a segélyezési mozgalom tá
mogatásáért s azzal a kérelemmel fordult 
a közönséghez, hogy a nagy célokhoz mért 
áldozatkész lelkűidét megtartva, továbbra 
is folytassa a megkezdett munkát. A köz
rend és a szükséges önbizalom érdekében a 
főispán óva int az álhirek terjesztésétől s 
arra figyelmeztet, hogy a sebesült katonák 
lázas előadásait szállítsák le valódi érté
kükre s állják útját annak, hogy az alapta
lan rémhírek a hiszékeny nép körében ter
jesztessenek. A főispán ezután a Vörös 
Kereszt egyesület ügyének a köznép köré
ben való megkedveltetéséről szólott, hogy 
a haza és közérdek tudata fokozattan has
sa át az emberi sziveket, majd utalt arra, 
hogy ma mindenkinek meg kell tenni a 
kötelességét. A segélyeaési akciók terén a 
józan takarékosság elvét hangoztatta, mert 
a súlyos \ iszonyok előreláthatólag hosszabb 
ideig fognak még tartani, az anyagkészle
tek pedig nem kimerithetetlenek. Végül bi
zalmát fejezte ki egy szebb jövőben. A 
főispán szép beszédét a közgyűlés tagjai 
megindultan hallgatták. Az elnöki jelentések 
során a főispán elparentáita Kosztolányi 
Sándor és Czambel József bizotsági tago
kat. Nagy elismeréssel emlékc-ett meg 
előbbinek félszázadot meghaladó m.unká- ! 
járói, amit a köznek szentelt A főispán 
Simonyi Tibor és dr. Petrikovich Imre 
közigazgatási gyakornokokat tiszteletbeli 
szolgabirákká nevezte ki s az utóbbit Lé-
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várói Verebélyre osztotta be ideiglenes 
szolgálattételre. A háztartási alap jövőévi 
költségvetése 311 ezer korona szükséglettel, 
U0 ezer korona fedezettel, ilyeténképen 
171 ezer korona államsegélynek beállításá
val állapíttatott meg. A közigazgatási bizott
ságba Rudnyánszky Jánost, a központiba 
Bottka Zoltánt és az állandó választmányba 
Szarkássy Jánost választották meg. A jövö 
évre összesen hat százalékos vármegyei 
pótadót szavazott meg a közgyűlés.

A gazda feladatai.
Itthonmaiadt gazdáink legfontosabb fel

adata pótolni azokat ? hiányokat, amelyek 
a háborús állapotok következtében beállot
tak és megkettöztetett szorgalom nal meg
tenni mindent, ami első sorban hadseregünk 
élelmezéséhez szükséges, másodsorban pe
dig ahhoz, hogy jobb jövőnk alapjait meg
vessük.

Foglalkozzunk tehát röviden azokkal a 
szükségletekkel, amelyek ma a mezőgazdát 
legközelebbről érintik.

Ilyen mindenekelőtt hadseregünk fokozott 
husszükséglete. Tudvalevő, hogy katonáink 
mindenike ma legalább 40 deka húst kap 
és ennek következtében egyedül a hadsereg 
husszükségletének fedezésére körülbelül
150.000 drb. szarvasmarhát kell havonta 
vágni. A marhahúst ugyanis hadseregünk 
egyéb hússal nem pótolhatja, mert leves
főzésre egyedül ez alkalmas, de máskülön
ben is ennek az elkészítése a legegyszerűbb. 
Ausztria-Magyarország szarvasmarha állo
mánya meghaladja a 15 millió darabot s 
igy hadseregünk megötszöröződött hus
szükséglete e nagy szarvasmarha állomány
ban károkat nem okoz. Nem okoz neveze
tesen abban az esetben, ha mi, itthonmaradott 
civiiközönség, megapasztjuk marhahusszük- 
ségletünket. Ha marhahús helyett inkább 
tojást, baromfit, sertés- és juhhúst fogyasz
tunk, ami által módunkban van a monarchia 
marhahús fogyasztását a normálisra redu
kálni, ami első sorban nekünk, gazdáknak, 
érdekünk a jövő szempontjából. Különben 
is megokolatlan dolog az, hogy különösen 
náhinic Magyarországon rendkívül kevés 
sertéshús fogy, holott például a nagy 
Németország húsfogyasztásának csaknem 
hetven százaléka a sertéshús. Ha mi is 
követnők a németek példáját: kimélnők 
szarvasmarha állományunkat s lendületet 
adnánk sertéstenyésztésünknek. Az sem 
volna baj, ha e hirtelen felfokozódó sertés
hús fogyasztás következtében apadna ser
tésállományunk, mert ez a rendkívül szapora 
és gyorsan fejlődő háziállatunk rövidesen 
képes pótolni a netalán beálló apadást.

A másik körülmény, amely komolyan kell 
hogy foglalkoztassa gazdaközönségünket, a 
jelenlegi nagy kenyérliszt fogyasztás. Nincs 
ugyan aggodalomra ok, de tény az. hogy 
idei termésünk miatt csak az esetben le
szünk képesek hadseregünk kenyérliszt 
szükségletét jövő termésig fedezni, ha az 
itthonmaradottak csökkentik a kenyérliszt 
fogyasztását s e helyett legalább részben 
tengerilisztet, burgonyát s más olyan anya
gokat fogyasztanak, amelyek már romlé- 
konyságuknál fogva sem alkalmasak hadse
regünk táplálására. Hiszen országunk nem 
egy részében a lakosság amúgy is csaknem 
kizárólag tengeri liszttel, burgonyával táp
lálkozik, fogyaszszuk tehát azokat az ország 
búzatermő vidékein is az eddiginél nagyobb 
mértékben, kíméljük a búza- és rozslisztet,

amelyre most katonáinknak van nagy szük
sége.

Gondoskodjunk azután arról, hogy jövöre 
nagy termésünk legyen, mert jövőnkre 
döntő befolyással fog bírni a jövő termés 
nagysága nemcsak azért, mert ezen az utón 
néhány 100 millió koronával nagyobb lehet 
jó termés esetén bevételünk, hanem főleg 
azért is, mert jövő aratásig az egész világ 
búza- és rozskészlete el fog fogyni és igy 
kétségtelen, hogy esztendő ilyenkor is 
magasak lesznek a gabonafélék árai, miért 
is a jelenlegi körülmények között, a legna
gyobb bevételre akkor számithatunk, ha 
csak eladó búzánk lesz.

Sok búzát és sok rozsot kell tehát vet
nünk, amit megnehezít ugyan az a körül
mény, hogy igás- és munkaerőnk megfo
gyott; e nehézségeket azonban okvetlenül 

| le kell küzdenünk. Ha tarlóba vetünk, adjunk 
f annak csak egy szántást, de boronáljuk el 
J apióra vetés előtt; ha kapásnövények után 
l vetünk, akkor még a szántást is elenged

hetjük, ha megtárcsázzuk vagy keresztül- 
kasul megfogasoljuk az amúgy is laza 
földet.

Az a föld, amely rendkívül jó megmun
kálásban részesült, megelégszik kivételesen 
ilyen gyengébb megműveléssel is és jó 
termést fog adni különösen abban az eset
ben, ha kellő trágyaerőben van 

Csak az a baj, hogy a mi földjeink nem 
mindenütt vannak kellő trágyaerőben s 
akárhány olyan föld kerül vetés alá, amely 
évek óta nem volt trágyázva; ha azután 
az ilyen föld még kellő megművelésben 
sem része ült, akkor nem várhatunk arról 
nagy termést Nagyon fontos dolog tehát, 
hogy bevetendő földünket szuperfoszfáttal 
s ha szükséges, ammóniak-szuperfoszfáttal 
szórjuk be. Ha ugyanis az illető föld 3—4 
évnél régebben nem kapott istáló-trágyái, 
akkor az ammóniak-szuperfoszfát sokkalta 
hatásosabbnak mutatkozik. 150—300 kg.-ot 
kell ezekből a műtrágyákból kát. holdanként 
kiszórni, ha lehet vetés előtt, de ha a szál
lítási nehéaségek miatt vetés előtt nem 
érkezne meg a megrendelt műtrágya, vetés 
után. Hazánkban is nem egy vidéken alkal
mazzák a szuperfoszfátot rendszeresen is, 
vetés után a már kikelt, vetésre fejtrágya- 
ként, — úgy Németországban Is, ahol ál
talában véve tizszerte több műtrágyát 
használnak a gazdák, mint nálunk s ez az 
oka, hogy ott a búzatermés is kétszerié 
akkora, mint nálunk. A berlini birodalmi 
gazdasági egyesület hivatalos lapjában hir
deti és tanácsolja gazdáinak, hogy inkább 
fejtrágyázást alkalmazzanak, mint semmilyet. 
Hazánkban is azokon a vidékeken, ahol a 
fejtrágvázást rendszeresen alkalmazzák, an
nak eredményével nagyon meg vannak 
elégedve s e tekintetbe legföljebb annyit 
lehet tanácsolni, hogy 30—40kg.-al többet 
szórjunk rá a már kikelt vetésre holdankint, 
mint amennyit vetés előtt szoktunk alkal
mazni.

Végül nem mulaszlhaljuk el nyomatéko
san felhívni a gazdaközönség figyelmét a 
nagymértékben elszaporodott egerek irtására. 
Ha a jövő esztendőben aratni akarunk, 
akkor az egereket a vetés előtt 1 i kell irta
nunk, mert ellenkező esetben az egerek 
irtják ki a vetést. Az irtási módot a. vár
megyei gazdasági egyesület — magyar és 
tót nyelven — falragaszokon ismerteti a 
megye minden községében.

Ezek volnának azon teendők, amelyeket 
a gazdának ^ost, az őszi vetési idényben 
kell megfontolás tárgyává tenni és keresz
tül vinni; a tavaszi munkálatokkal lesz méj 
időnk későbben is foglalkozni.
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Figyelmeztetés!
—  Védekezés a kolera ellen. —

Miután az ország némely vidékén egyes 
koleraesetek történtek, tartani lehet tőle, 
hogy abból kolera-járvány is fejlődhet, 
ezért a város lakosságának figyelmét felhí
vom a belügyminisztérium által megállapí
tott alábbi tudnivalókra:

1. A kolera hasmenéssel, hányással, görcs- 
csel és gyors elgyengüléssel jár.

2. A kolera nagyon ragadós betegség; 
csirája (ragálya) a beteg bélürülékében és 
hányadékában van.

3. Átragadhat az egészségesre mindarról, 
ami a kolerás bélürülékével, vagy hánya- 
dékával bepiszkolódott és pedig különösen: 
a betegről, ápolójáról, ruha-, fehér- s ágy
neműjéről, evő,-ivóeszközeiről s edényeiről, 
ételéről, italáról. Veszedelmes az a holmi 
is, amelyet a kolerásbeteg nem használt 
ugyan, de a lakásból, házából való. Vesze
delmes az is, ami sok ember kezén fordul 
meg pl. piaci, korcsmái, kávéházi evő s 
ivóeszközök, továbbá bepiszkolódott pénz 
stb.

4. A kolera leginkább arra ragad át, aki a 
beteggel vagy holmijával bánik és mosatlan 
kézzel eszik, iszik, vagy mosatlan kézbe 
fogott tárgygyal (dohányzó, iró- vagy egyéb 
eszközzel) nyúl a szájához.

5. Igen sok betegszik meg akkor, ha a 
kolerás beteg ürüléke, hányadéba, vagy 
szennyes mosdóvize kútba, forrásba, folyó
vízbe vagy egyéb ivóvízbe jut, amelyet so
kan használnak.

6. Leginkább az betegszik meg kolerába, 
aki gyomrát romlott (soká állott) eledellel, 
nyers zöldséggel (pl. ugorkával, salátával, 
hyeymával) gyümölcsösei, szeszes itallal el- 
roatotta, aki magát és lakását tisztátalanul 
tartja és zsúfoltan, azaz sogadmagával, 
szütken lakik.

7. A kolerától megóvhatja magát az em
ber: ha nem látogat kolerás beteget; ha 
nem jár összejövetelekre (halotti torra, vá
sárra stbre), ha gondosan mosakodik s 
különösen kezét minden étkezés előtt tiszta 
vízzel, szappannal mossa; ha csupán fris
sen főzött vagy sütött eledellel él és evő- 
s ivóeszközeit forró lugosvizben mossa, a 
kolerafertőzésre gyanú* vízből származó 
halat pedig forró vízben bontja és mossa 
meg; ha ivásra olyan vizet használ, amelyet 
felforraltak, azután lehűtöttek és ha az el
tett eledelt • az ivóvizet gondosan fedve 
tartja; ha evésben, ivásban mértékletes és 
gyomorrontó eledeltől és gyomorrontó ital
tól tartózkodik; ha önmagát, ruházatát, 
úgyszintén lakását (házát) és udvarát tisz
tán tartja. Gondoskodni kell arról, hogy a 
ház udvarán gödör legyen ülőkével shogy 
ott végezze a szükségét az egész háznép, 
mert abból is veszedelem támadhat, ha a 
bélürülék szanaszét szivárog (kútba, folyó
vízbe) vagy ha kutya, tyuk vagy egyéb 
háziállat széthordja (Ez ama házakra vonat
kozik, melyek nem rendelkeznek árnyék- 
székkel. A szeik.)

8. A kolerás úgyszintén a gyanús bete
get az elöljáróságnál mennél előbb be kell 
jelenteni.

0. Az egészségesektől azonnal el kell kü
löníteni és gondosan ápolni, orvossal gyó- 
gyittatni. Mindezt a leghelyesebben kórház
ban tehetjük.

10. A kolerásbeteg, ha csak teheti, e- 
dénybt ürítsen. Bélürülékét, hányadékát, 
mosdó s mosóvizét ártalmatlanná kell tenni 
(fertőtleníteni) úgy, hogy ugyanannyi oltott 
meszet öntsenek hozzá vagy más szert, 
melyet az orvos fertőtlenítésre rendel.

11. Aki a beteggel bánik, gondosan mo
sakodjék; kezét szappannal s vízzel s azu
tán ecettel mossa, száját (naponta többször) 
ecetes vízzel öblítse és ne egyék, ne igyék 
a beteg szobájában. Tanácsos a kolerás 
szobájának küszöbe elé ecetbe mártott ron
gyot teríteni s arra lépni.

12. Ha a beteg egészen meggyógyult, 
langyos, szappanos vizzel tetőtől talpig 
mosakodjék, vagy filrödjék meg és tisztába 
öltözködjék.

13. Ha a beteg meghalt, nem kell lemosni 
és öltöztetni, hanem csak azt kell cseleked
ni, amit az elöljáróság rendel.

14. Akár meggyógyult, akár meghalt a 
kolerásbeteg, szobáját mirdenestől ártal
matlanná kell tenni (fertőtleníteni.) Neveze
tesen: Mosható szennyes ruhát, ágy- s fe
hérneműt csak akkor lehet kivinni s mosás
ba adni, ha legalább 2 órán át forró 
lugosvizben áztatták (pl. teknőben dézsá
ban). Szalmazsákot, úgyszintén dunnát, 
párnát, paplant a külső boríték lehúzása s 
forró lugosvizbe áztatása után, erős ecetes 
ruhával jól le kell dörzsölni és a napra ki
tenni. Nem mosható ruhát ugyanigy vagy 
olyan szerrel kell kezelni, amelyet orvos 
rendel. A beteg szobájában tartott holmit, 
ha nem is használta a beteg, úgyszintén a 
mosott, tisztogatóit holmit is a napra kell 
kitenni. A kolerás ágyszalmáját, ételmara
dékát és a szobájából kikerülő szemetet el 
kell égetni. Evő- ivóeszközeit, edényeit 
forró vizzel tisztára kell lemosni. Festetlen 
ágyat, széket, szekrényt s egyéb festetlen 
bútordarabját forró lúggal vagy szappanos 
vizzel, festett vagy finomabb bútort s né
mely más tárgyakat olyan szerrel kell le
mosni. amelyet az orvos arra a célra rendel. 
A szobát, amelyben a kolerás feküdt, ki 
ketl meszelni, még a földjét is; ajtót abla
kot és ha a szoba padlózott, a pádlót is 
forró lúggal vagy olyan szerrel, amelyet az 
orvos rendel, kell fertőtleníteni és azután 
súrolni A szoba ajtaját, ablakát nappal 
tárva-nyitva kell tartani.

Figyelmeztetem Léva r. t. város lakos
ságát a fenti óvrendszabályok szigorú be
tartására s akkor remélherö, hogy váro
sunkban a kolera járvány nem fog föllépni.

Kelt Léván, 1914. évi szeptember hó?0-án.
Bcdofjh Lajos polgármester. j 

i
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Egyesült erővel.
Zselizi tudósítónk írja: Vii.igrenditő ese

mények tartják izgalomban a lelkeket, meg
termékenyíti ezek áldozatkészséget.

Elcsöndesült a torzsaikodás, az áskáló- 
dás, ennek helyét a megértés, a vonzalom 
és az áldozatkészség váltotta föl.

Mit tud alkotni a haiafias lelkesedés, 
bizonyítja Zseliz község példája.

Gróf Coudenhove Cunóné elnöklete alatt 
megalakult a segitő hölgybizottság, amely
nek tagjai Szedlacsek Jánosné aleinök, 
Bohuniczky Sándorné, Chudoba Ernőné, j 
Halmai Vilmosné, Heydrich Károlyné, dr. j 

Kenessey Kálmánná, Nyáry Ignáczné, Schőn- 
visznér Kálmánná é* Schőpflin Róbertné. \ 
E hölgybizottság működési köre, a sebesült 
katonák ellátása és gondozása feletti felü
gyelet, a segélyre szoruló csaíY.ok gyámo- 
lltása, segélyezése, továbbá a hadba vo
nult katonák részére téli meleg ruha készí
tése. E ciél megvalósithatása végett bejár
ták a községet, s a tehetősebbjénél pénzt 
és élelmiszert gyűjtöttek. Begyült a segitő 
alap javára: 503 K. készpénz, 35 zsák

burgonya, 4 mm. bab, 2 mm. liszt, 30 liter 
zsír, 600 drb. tojás, ezenkívül kisebb 
menyiségü rizs, ezukor, kávé, méz és 
cognac. A hölgybizottság gyűjtésénél se
gédkeztek és pénzbeli adományokat gyűj
töttek : Adler Laci és társa iskolás növen
dékek 6 K, Kempf Irén és társai 6 K 52 f, 
Adler István és társa 12 K 40 f, Halmai 
Aranka 6 K, Szedlacsek Magdus 112 K 74 f, 
Heydrich Mici és Olga 32 K 50 f, Valovich 
Lóri 69 K 70 f, dr. Fekete Vince plébános 
15 K, Kardoss Zsuzsa garammikolai gyűj
tése terményeken kívül 41 K, s meleg alsó 
ruhákra 30 K. Gróf Coudenhove Cunó a 
sebesült katonák helyiségeinek fűtéséhez 
szükséges tüzelőfát adományozta, úgyszin
tén a hölgybizottság rendelkezésére bocsáj- 
tott annyi tűzifát, amennyire a szegény 
családok felsegélyezésénél szükség lesz a 
télen. Katonák részére hósapka, meleg ing, 
haskötőhöz gróf Coudenhove Cunóné 200 
drera való kelmét és pamutot, Vhitehead 
Róbert 100 K, pénzt adományozott. Fzen 
felül 25 sebesült katona elhelyezésére kór
házat állíttatott föl, gróf Coudenhove 3 tiszt 
és 8—10 sebesült katona elhelyezésére 
vállalkozott. A sebesültek termeinek beren
dezési tárgyait a lakosság készséggel bo- 
csájtotta a község rendelkezésére, sőt midőn 
már a kivánt mennyiség fedezve volt, sokan 
erővel hagyták ott ágyneműiket, hogy az 
adakozók közül ne hiányozzanak. Ez idő 
szerint nagyban folyik a hósapka, térdme- 

i legitő, meleg ing, haskötő, és érmelegitő 
készítése, melyet a hölgybizottság felügye
lete alatt az intelligens, iparos és földmives 
leányok és nők nagy buzgalommal készí
tenek. Készül mindezekből 500 drb. Meg
említésre méltó Nyáry Ignácné és Halmai 
Vilmosné ügybuzgósága, akik kirándulva 
Nagysáróba ottani ismerőseik körében 82 K, 

| gyűjtöttek, melyből Nagysárói Franki Edéné 
j adománya 50 K. Nyáry Ignácné többek 
• adományából 100 drb. fejvánkost küldött a 
! Magyar és Osztrák vörös kereszt egyletek 
í részére, Szedlacsek Jánosné pedig 60 drb. 
i foglyot és 13 csirkét küldött a sebesült ka- 
. fonáknak. íme mily szép példája a hazafias 
; lelkesedésnek, megéidemli a nyilvánosságra 
i hozatalt, hogy követendő példaként álljon 
j azok előtt, akik bár lehetnék, de bizonyos 

körülmények ennek kivitelét akadályozzák.

A barsmegyei segályzöbizottsáq.
Keltz Gyula, Mailáth István és Fuhrmann An
dor a következő meghívót bocsájtották k i: 
„A hadba vonult katonák családjainak segé- 
lyezéséze általunk folyamatba tett adomány
gyűjtés felhasználására egy Segélyző-Bizott- 
ság alakítása válván szükségessé, felkérjük 
mint adakozót, hogy folyó hó 23-án délu
tán 3 órakor Aranyosmaróton a vármegye
ház nagytermében az alakuló-ülésen részt 
venni szives legyen.'* Szept. 23-án az 
ülésen bizottság alakult, melynek elnöke 
Keltz Gyula főispán, alelnökei Mailáth Ist
ván és váraljai Fuhrmann Andor lettek. 
Jegyzővé Pongrácz József dr. ügyvéd, 
pénztárossá pedig Lányi Gyula dr. ügyvéd. 
A bizottság tagjai: Ardó Sándor dr, Ben- 
kovich János, Bodor Károly, Bodor János, 
Csikkel József, Dombay Vilmos, Eisenberg 
Károly Finka Sándor, GAlffy István, Hetényi 
Vilmos, Kosztolányi István, Kraffszky József, 
Kraicz Ernő, Luháts Gyula, Nedeczky Vin-
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ere, Novotni János, Ordódy Endre, Pető 
Albert, Pintér Károly, Ponoczky István, 
Razchmann Tamás, Rudnyánszky Titusz dr, 
Simonyi Béla, Tomcsányi János és Ujváry 
Sándor. A legteljesebb elismeréssel kell 
adóznunk ama nagylelkű polgártársainknak, 
akik áldozatkészségftkkel a segélyezést pár
tolták. De sajnálattal említjük meg, hogy 
vannak olyanok is, kik hideg közönnyel 
fordulnak el, akik meg nem értve azt az 
óriási kötelességet, mely reánk hárul, bár 
vagyoni helyzetük sokkal fényesebb, mint 
más adakozóké, igen keveset vagy semmit 
sem adományoznak. Ezért van az, hogy a 
jótékonysági egyesületeknek még egyálta
lában nem áll annyi pénz rendelkezésére, 
mint amennyire szükség volna. Reméljük, 
hogy a közönyösek is megértik végre ha
zafiul kötelességüket.

H I B E E .

Szemetes.
Valahol fönn egy faluban 
Katonát temetnek; 
öreg puska, régi csákó 
Kerül neki innen-onnan 
Fejfának, keresztnek.

Kikisérik mindahányan 
S tanakodnak róla;
Csak egy kicsiny öregasszony 
Siratgatja nagy zokogva 
Mintha fia vóna.

Pedig nem is idevaló,
Nem is magyar fajta,
Orosz anya szülte szegényt, 
Pelyhes állu gyerekember 
Volt az istenadta.

Magyar golyó fúrta által 
Mellét a csatába,
A többivel idehoztál?,
Hogy majd talán meggyógyul a 
Község-ispotályba.

De odafönt mást akartak . . .
S ahogy kikisérik,
Csak egy kicsiny öregasszony 
Siratgatja nagy zokogva . . .
De ök az megértik:

Hátha ennek az orosznak 
Az anyja megérzi. . .
S talán majd az ő fiát is, 
Ne adj’ Isten, megsiratja 
S ö is kikiséri.

Dávid László.

— Hősi halál. Özv. Soós Jánosné gyász
lapon tudatja, hogy férje Soós János, a 
lévai honvédzászlóalj századosa a Iublini 
csatában hősi halált halt. — Kovács Jónás 
főtörrsorvos — Kovács Sándor lévai keres
kedő fivére — a krakói kórházban meghalt. 
Hogy halála milyen körülmények között 
történt, arról még nem érkezett értesítés.

— Életmentő imakönyv. A harcoló katona 
zsebében levő arckép vagy imakönyv már 
sok esetben mentette meg viselőjének éle
tét. A most folyó háborúban szintén tör
téntek ilyen esetek s a többek között Weisz 
Gábor verebélyí népfölkelőnek is az ima
könyve mentette meg az életét. A népföl- 
kelőt a Lublin körüli harcokban egy orosz < 
őrjárat támadása alkalmával lőtték meg, a 
golyó súlyos sebet ejtett volna rajta, ha 
véletlenül nem lett volna zsebében a fele
sége által ájándékozott imakönyv. A gyil
kos golyó ereje a könyv kemény födelén 
meggyöngült igy csak csekély sebet okozott.

— Orosz fogságban. Mikla József önkén
tes Léván lakó édesanyjának levelet irt, 
melyben értesíti, hogy orosz hadifogságban 
van. írja még, hogy jól érzi magát és jó 
dolga van.

— Pályaorvosi kinevezések. Dr. Gergely , 
Fülöp a Nagysalló—Léva—Garamkovácsi-i 
vasúti vonal, dr. Lakntr Zoltán meg a 
Léva—Nagysurányi vonal orvosává nevez
tetett ki.

— A jegyzők illetményét kiutalták. A köz
ségi- és körjegyzők ujonan szabályozott il
letményeit a belügyminiszter kiutalta.

— Léva városa a hadbavonutt tisztviselői 
és alkalmazottjaiért. Léva városa szép jelét 
adta hazafias áldozatkészségének. Legutób
bi közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel el
határozta, hogy a hadbavonult tisztviselői
nek és alkalmazottjainak (összesen 13-an 
vannak), teljes illetményeit kiutalja vissza
maradt családjaik számára a folyó év vé
géig. A további kiutalás fölött annakidején

• a közgyűlés újból határozni fog.
— Internált szerbek Oroszkán. Az orosz- 

i kai cukorgyárban napszámosként dolgozik
tgy csapat szerb internált fogoly, akik már 
régebben tartózkodtak hazánkban, ügy 
értesülünk, hogy a gyárvezetőség nem igen 
van velük megelégedve.

— Városi közgyűlés. Léva város kép
viselőtestülete szeptember 26-án rendkívüli 
közgyűlést tartott. A polgáimester elparen- 
tálta a közelmúltban elhunyt dr. Weinber- 
ger Adolf és Szemerédy Lajos képviselő- 
testületi tagokat és emléküket jegyzőkönyv
ben megörökítette, a polgármester ezután 
bejelentette, hogy az adók nem jól folynak 
be a háború miatt, a házipénztárnak küz
delmei vannak, miért is a város felhívást 
bocsájt ki a polgársághoz, az adófizetés 
pontos teljesítésére, ami hazafias köteles
sége mindenkinek. Majd a világháborúról 
számolt be és a lévai honvédség hadba- 
vonulásáról és az akkor rendezett bucsu- 
ünnepélyekről. Ez abból a célból történt, 
hogy a város jegyzőkönyvében megörökit- 
tessék. Ezután a Vörös Kereszt egyesület 
lévai fiókja megalakításáról és a lévai nép- 
segitő irodáról tett jelentést s a gyűjtőknek 
köszönetét szavazott a közgyűlés. Továbbá 
bejelentette, hogy a város által felállítani 
elvállalt kórházat a sebesült harcosok ré
szére berendezte és késsenlétbe helyezte; 
bemutatta annak folyó évi decembember 
31 ig szóló költségvetési tervezetét. A köz
gyűlés ezt a költségvetési tervezetet nem 
fogadta el, hanem egy szükebbkörü bizott
ságot küldött ki egy uj terv kidolgozására, 
melyben a napi élelmezési költség kisebb 
lesz. Ezután az egyes tisztviselők hadba- 
vonulásával szükségessé váló helyettesíté
sek bejelentése történt meg. Ezalkalommal 
szinte megdöbbenést keltett, hogy Thuró- 
czy Lőrinc nyug. és kegydijas városi állat
orvos nyolc korona napidijért akarja elvál
lalni a bevonult állatorvos helyettesítését. 
A közgyűlés ezt sokalta s megfelelő intéz
kedések megtételére utasította a polgármes
tert. A hirdetési ügyről, valamint a tisztvi
selők családi pótlékáról alkotott szabály
rendeleteket kihirdették. Megállapították a 
kereskedő és iparos tanonciskolák 1913 14. 
évi zárszámadását és az 1914-15 évi költ-

; ségvetését. Bejelentetett a közigazgatási biró- 
I ság ítélete az uj házak pótadókedvezménye 
' ügyében. Eszerint a szokásos ideig, pótadó 
! nem vethető ki a pótadókedvezményt meg- 
| szüntető határozat meghozatala előtt épit- 
1 tetett házakra. A városon átvonuló tör

vényhatósági ut fenntartásához vármegyei 
segélyt kérni elhatározták. A polgármester 
bejelentette, hogy a Hazai villamossági 
részvénytársaságot újból felszólította a 
csődmentesség igazolására, azzal hogy ha 
az igazolást teljesiti, a város azonnal kifi- 

| zeti a villamostelep átvételének összegét, 
de a társaság ezt nem tette most sem. E 

j hó 2-án d u. újból közgyűlés van, melyről 
i tudósítást jövő héten hozunk

— Öngyilkossá.;) Nagysallóban Komáromi 
i András 48 éves földmives, sógornőjének 
j pajtájában felakasztotta magát és meghalt, 
í Tettét zilált anyagi viszonyai miatt követte

el.

N ag y  ú jdonság  az Apolló m ozgóban!
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—  Háborús tevelek. Lapunknak egyik 
munkatársa, aki résztvett a Lublin körülötti 
harcokban, lévai rokonainak megírta meg
sebesülésének történetét. Az érdekes levél
ből a következőket közöljük:

. . . Éjfélkor feküdtünk le, de bizony 
nem aludtunk a nagy izgatottságtól, mert 
reggel négy órákor már megtámadtuk M. . . .  
orosz községet. Az első tüzvonalba kerül
tem, de szerencsére kitűnő fedezékem volt, 
srapnellek nem jártak közel. Estig lövöldöz
tünk a fedezékből, szerencsésen, mert az 
oroszok visszavonultak. Itt lőttem ki két
száz töltényt . . . .

Hálát adok az Istennek, hogy én, aki 
három és fél hétig Jurnov és Lublin között 
négyszer az első harcvonalban, négyszer a 
másodikban, kétszer éjjeli szuronyrohamban 
és egyszer nappali szuronytámadásban har
coltam, megmenekültem a haláltól.

•

—  Koleraeset Vámosladányban. P. S. jó- í 
módú gazdaember szombaton éjszaka kole- ! 
ragyanus tünetek között megbetegedett. Dr. j 
Gergely Fülöp körorvos kora hajnalban ki- ! 
utázott a községbe és megvizsgálta a 
beteget. Az orvos tényleg megállapította a 
kolerát. A beteg szombaton délben már 
meg is halt. A holttestet a járási hatóság 
képviselőinek jelenlétében dr. Gergely és 
dr. Karafiáth hatósági orvosok fölboncolták j 
és az előírás szerinti nagyságú bélrészt 
megvizsgálás céljából fölküldték a belügy
minisztérium kolera osztályának, ahonnan 
rövidesen megjött a válasz: az eset ázsiai 
kolera. A hatóság már előzőleg a legszéle
sebb körű óvóintézkedéseket foganatosítot
ta. Azokat a személyeket, akik a kolerában j 
elhalttal érintkeztek, fertőtlenitették s össze- j 
gyűjtötték a házban, ahol szigorú őrizet • 
alatt tartják őket, a községet tiz csendőr 
szintén zár alatt tartja. Ha öt napon belül 
újabb megbetegedés nem fordul elő, akkor 
a községet a zár alól feloldják, előzetes 1 
fertőtlenítés után. Ez a ko’.eraeset minden 
valószínűség szerint úgy támadt, hogy ezek 
az emberek eljárnak az esztergomi hadifo
goly-táborba, ahol tudvalevőleg több kole
raeset történt, továbbá vásárolnak a fog
lyodtól különböző tárgyakat, amik mind 
alkalmasak arra, hogy a fertőzést terjesszék, 
örvendetes, hogy a községben a haláleset 
óta újabb megbetegedés nem történt, ami

ben nagyréste van az erélyes és gyors 
hatósági intézkedéseknek. A közönségnek 
ez nagy megnyugtatására szolgálhat, de 
nem annyira, hogy ö maga megfeledkezzen 
minden óvatosságról.

— A Lévai Apolló MozgószinhAz vasárnapi
előadásain a legújabb válogatott filmek 
kerülnek bemutatásra, kellemes szórakozást 
Ígérve a mozilátogató közönségnek.

Köszönetnyilvánítás.
A lévai Erzsébet-Filléregylet nevében fogad
ják hálás köszönelünket mindazon nemes- 
szivü hölgyek, kik szívesek voltak adomá
nyaikkal hozzájárulni hadbavonalt katonáink 
részére készitendő téli fölszerelések költ
ségeihez. E czélra a követkeső adományok 
érkeztek: Weisz Kálmánné Hontfegyvernek 
50 K. Hecht Edéné Barsendréd 40 K. Hecht 
Bernátné Tild 20 K. Hecht Vilmosné Málas 
20 K. Schlüss'.er Gyuláné Málas 20 K. 
Nagysárói Franki Edéné Nagysáró pamut. 
Horn Jakabné Endréd 9 K. Frommer Ig- 
náczné 2 K. Weisz Simonné 1 K. Az Ara
nyat Vasért actió lévai bizottsága által 
visszaszármaztatott 108 K. ezüst folyópénzt 
az adakozók szives beleegyezésével 54 K. 
a fenti czélra fordítottuk, 54 K. pedig a 
a Barsmegyei népsegitő irodának küldtük 
el Aranyosmarótra.

Liebermann Jakabné
egyleti elnök

Egy napi utazás után éjféltájban az osztrák 
határra érkeztünk. A kocsisunknak egy ga
líciai ismerősénél megszálltunk. Kitűnő szé
nát hoztak s arra lepedőt terítettek fekvő
helynek. Kávét adott vacsorára, reggel pe
dig tejet. Nagyszerűen aludtunk hét óráig. 
Mikor innen elbúcsúztunk, a házigazda 
barátságosan megcsókolt. Délután hatkor 
elértük az első vasúti állomást. Itt láttunk 
négyezer orosz foglyot. Most Sant Pöltenben I 
ápolnak . . . .  Igen megható jelenet volt, 1 
mikor az ütközet után az egyik tiszt felol
vasta a névsort, a katonák közbe-közbe 
jelentették: ez meghalt, vagy megsebesült 
s mutatták az irányt, merre a sebesültvivők 
elszállították őket. A halottakat egyrakásra \ 
hordták s rögtön elhantolták őket.

Cs. I. lévai iparosnak négy fia küzd a j 
csatatéren. Az egyik fia, aki egyéves ön- j 
kéntes és az oroszok ellen harcol a 14-ik 
honvédezredben, levelet irt haza, abból 
közöljük az alábbi sorokat a családi vo
natkozású sorok kihagyásával: Szept. 8-án 
hajnalban felváltottuk a 12-ik közös ezre
det. Bevoltunk ásva födözékekbe, az orosz 
tüzérek egész nap oda lőttek az állásunkba.

Most
itt Jágerndorfban ápolnak egy privát helyen 
több társammal, egy gazdag családnál, 
mely önként ápolja a katonákat. Van min
den, amit kívánunk. Jó koszt, meg jó bánás
mód A mai fegyverek nagy pusztítást visz
nek \égbe. Ugyhiszem az újságok beszá
molnak az ütközetekről. Én eddig vagy 15 
ü kőzetben voltam. Az orosz katona igen 
gyáva. Egyszer hat lépésről ránk lőttek, 
de nem találtak. Mikor szuronnyal megyünk 
ii; 'dk. eldobják fegyvereiket és megadják 
nrguk&i, stb.

-  A beirat'oza3 a tanitókApzö intézeti } 
gazdasági ismét’ó iskolába 4-én (vasárnap) j 
d. e. 9—12 órák közt történik. — Közhírré \ 
teszi az igazgatóság. i A 7801. és a 7802. sz. személyvonatok újabb intézkedésig nem közlekednek.

M e n e t r e n d
a léva—nagysurányi h. é. vasúton. Érvényes a megnyitás napjától kezdődőleg

* Rendvén csak akkor állanak meg a vonatok, ha fel vagy leszálló utas van. 
Az éjjeli idő a perceket jelző számjegyek aláhúzásával van jelezve.
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KOVÁCS SÁNDOR
cipőáruháza

LÉ V A j Kossuth-tér.
_________ 9G._________

Ajánlja dúsan felszerelt 
■ cipőraktárát. —

_________ *5_________

Ö l e s t  á r i t !  
ílagy nálasztéft!

Legjobb minőségű
footbai-cipök.

Mértékszerinti osztály.

Férfi amerkai sevr. v. boxcipö 9 '—  K 
Sima tiszticipő —  —  —  9 —  K 
Elegáns amerikai női félcipő 8 K —  f  
Csinos női sevr. fűzős v.

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

bos vagy fűzöseipö —  II K —  f

z Henrik
c i p ő á r u h á z a

Nagysalló.
Legelegánsabb férfi amerikai 

barna bagariacipö —  —  13*90 K 
Valódi angol sevró vagy box 

férfieipö —  —  -  —  ||-—  K
Fiú box fűzöseipö 35-töl 39-ig 7 50 K

Gyermekcipők nagy választékban.

S C H U L C Z  I G N Á C Z
KÖNYVNYOMDA KÖNYVKÖTÉSZET 

LÉVA, Eötvös-u. 7. Kazinczy-u. 2. 
TELEFON 24.

B Ú T O R O K  
K á r p i t o s  é s  d í 

s z í t ő  m u n k á k .  T e l j e s  l a k b e r e n d e z é s e k  
Weifiiz Ármin Cégvezető: Kohn Náthán
b u t o r k é s z i t ő n é l  s z e r e z h e t ő k  b e  

Z s a r n ó c z á n .

ÁRVERÉSI HIRDETÉS.
Az áll. tanítóképző-intézet szőltőtermése október 4-én (vasárnap) d. u. 

3 órakor fog a legtöbbet ígérőnek eladatni. Az árverés a tanítóképző-intézet 
tanári tanácstermében lesz.

Léva, 1914. okt. 1.
Az igazgatóság
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ESERCO
P a t e n t  b e f ő t t e s  ü v e g

mely megbízhatóbb mint bármely más ha
sonló elzárható befőttes üveg.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb 
légmentesen elzárható patent befőttes 
üvegje.

Egyedárusitás Barsmegye részére:
V á m o s  M ó r

üveg és porcellán kereskedésében
b í  u fi n.

Telefon €1. szám
Á l l a n d ó a n  n a g y  k é s z 
l e t e t  t a r t o k .

Gazdák figyelmébe !
Mint a budapesti Műtrágya szövetke

zet megbízottja, tisztelettel értesítem, hogy
SuperfoRfiit, Antóniák* Tlio- 
mâ âlnky Cliil ŝtilétrom,

nálam úgy vaggonsznmra, mint kisebb 
mennyiségben ép oly árban szerezhető be, 
mint a Műtrágya szövetkezetnél.

Fizetési 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 vaggo- 
nonként, mint kisebb mennyiségben a leg
olcsóbb árak mellett kapható.

Teljes tisztelettel 
VERBOVSZKY JOACHIM 

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

U N G Á R  A D O L F
LÉVA,  Mártonffy-utca 4.
— Kossuth-tér közelében. —

Zttíik is  ponyva köl-
csönzise is  eladása. 
Vízmentes ponyvák, lápokro- 

cok, töm k és gazdasági
IfelT k ö t é l á r u k
jutányos árban, nagyban és kicsiny- 
— ben kaphatók. —
Abiakredőnyök és napellenzőkre 
= =  rendeléseket elfogadok. = *

Napellenzők javítása  
— eszközöltetik. —

Paradicsom baíözésre alkal
mas erős paiaczkok 4 fillé

rével a városi szállodában 
kaphatók.



** I szükséglétét szives-

Coksz és Szalonfütőszén * s s &
I  I -s ő  rendűek .

házhoz Kzállitva
SPITZ ÁRMIN szállító cég H nvéd-utca 8. — Saját ház. |

— 1 1 ^ — — ■■■■■■«■ Bili ■■■ ■■!— ■—  ■ ■■■— ■!■ II !■■■■ Min III II iW'llinfriliÜ mini i n

Kolzmann Bódog
őri- is híí iíiat-inifiáza ** ,

b É V H.
Tihtan szán 25.

A legu z dvat ujdonsgok megérkeztek.

Nagy választék téli katonai felszerelésekben.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ H H H M B B H I H H H B D H B N n H n H H H H n m H H H n n i

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

kredenz mozsdó tükörrel 
könyvszekrény üvegajtóval 

igen jutányos áron megvehető.
Címe a kiadóhivatalban.

j J é g 1 kapható
reggel 6-7 között 

Métermázsája 5 korona
-REITMANN IGNÁCZ 

sir-nMírítin bilim.
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