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Hadikölcsön-hadibank.

Ennek a most folyó világháború
nak a végig küzdése nem kizárólag 
a haditaktika és stratégiai tudomány 
műve lesz. Ezt a háborút nemcsak 
az fogja nevezetessé tenni a jövö 
történetében, hogy a legtöbb ember 
állt egymással szemben, hogy 
szinte hihetetlen csatákat, gigászi 
ütközeteket vívtak meg az ellenfe
lek, hogy mérhetetlen fortély lyal, 
tűzzel, vízzel, földön és égtn vívták 
a háborút. Nem, mindezek csak 
külsőségek, borzalmasan érdekesek 
számunkra, akik átéljük az esemé
nyeket, érdekfeszitők lesznek azok 
számára, akik egy jövő kor törté
neti regényében fogják olvashatni, 
de az objektív, tárgyilagos történeti 
kritika más szempontból fogja meg
ítélni a dolgokat. A főszempont, 
amely ezt a háborút valóban neve
zetessé és csodálatossá teszi az, 
hogy ez a legnagyobb erőbróbája 
a világ gazdasági rendjének. Ilyen 
erőpróbát a gazdasági élet még 
sohasem állt ki. Ma, amikor a köz
gazdaság volt az elképzelhető leg
tökéletesebb internacionális szerve
zet. Ma amikor a nemzetközi 
vonatkozások még a legkisebb 
exisztenciák életéreishatással bírtak,

ma az egyes országok egyszerre 
el vágattak a nemzetközi érintkezés
től, összeköttetésektől.

Egy félévvel ezelőtt még senki 
sem bírta elképzelni, hogy a nem
zetközi forgalom ennyire megbé
nuljon, valamint azt sein, hogy a 
gazdasági élet és kultúra ekkora 
megpróbáltatások elé kerüljön.

Ma örömmel, öntudattal és mege
légedettséggel állapíthatjuk tneg, 
hogy ezt az erőpróbát a legjobban, 
a legtökéletesebben mi és hű szövet
ségesünk Németország áilotluk ki. 
Tökéletes a nyugalom és a háború 
egészen szoros gazdasági követ
kezményein kívül semmi különösebb 
pánik nem forgatta fel gazdasági 
életünk menetét. Természetes, hogy 
a háború következményeként bi
zonyos ipari és kereskedelmi Agak, 
továbbá egyes értelmiségi foglalko
zások jövedelmei lejjebb szálltak, 
sőt a minimumra csökkentek, de 
nem akasztották meg az egész 
vérkeringést. A moratórium rendel- i 
kezései az utóbbi időben inkább : 
hasznára, n.int kárára voltak a 
kereskedelmi életnek.

Most pedig egészen megváltozik 
a helyzet. Megalakult — mint a 
napilapokban olvasható volt, a

hadihitelbank, 320 millió korona áll 
a hadihitelbank rendelkezésére, 320 
millió korona fog uj tápláló erőként 
a magyar közgazdaság ereibe jutni 
és ez a 320 millió még élénk ebbé, 
még tökéletesebbé fogja tenni a 
háború folytán lelankadt közgazda- 
sági forgalmat.

Nekünk a monarchia két államá
nak, legnagyobb megelégedésére 
kell, hogy szolgáljon az, hogy még 
hadikölesön felvételére sem volt 
szükségünk. Oly tökéletesen el vol
tunk készülve minden eshetőségre, 
oly tökéletesen gondolkodtunk előre 
mindenről, hogy nincs szüksége 
hadseregünknek — legalább egye
lőre — arra, hogy kölcsönt vegyen 
fel.

Németország épen az ellenkező 
módon bizonyította be, hogy gazda
ságilag erős és szinte megdönthe
tetlen. Bebizonyította azzal a hadi- 
kölcsönnel, amit felvett. Mert az az 
impozáns együttérzés, amelyet eb
ből az alkalomból a német nemzet 
tanúsított, felér egy milliós hadse
reggel. Németország nem úgy ké
szült elő a háborúra, hogy tartalé
kokat gyűjtött. Németországnak 
nem volt erre szüksége, mert az 
egész német nemzet tartaléka a had-
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seregnek. Hogy ez a feltevés he
lyes, azt épen ez a milliárdos 
hadikölesön bizonyította be.

De Németország erejét bizonyítja 
másrészről az is, hogy ott még 
moratórium elrendelésére sem volt 
szükség. Németország nyugalmát, 
rendjét még oz a hatalmas világhá
ború sem tudja megingatni.

A gazdasági győzelem tehát eb
ben a háborúban már a mienk, ezt 
feltétlenül követnie kell és követni 
is fogja a harctéri diadal is !

Vámegység Németországgal.
A háború kellős közepén, fegyverropo

gás, ágyuzugás és a seregek dübörgő ro
hama közben egy oszrák politikus ráért 
arra, hogy a jövendő kereskedelempolitikai 
alakulásról elmélkedve, az osztrák-magyar- 
német vámegység ötletével lépjen a világ 
elé. Ez az eszme nálunk persze nyomban 
lelkes hívőkre talált, mint minden, ami a 
napi hangulat pillanatnyi gusztusának meg
felel és arra számíthat, hogy a közérzés 
erejével népszerűvé válik. Az osztrák poli
tikus ötletén a magyar publicisztika nagy
ban lelkesedett, egyszerűen átplántáva a 
német szövetségesünk iránt érzett nagy 
szerzetünket a gazdasági térre. Megint 
szívvel akarunk gazdaságpolitikát csinálni 
és csatadalba foglalunk kereskedelempoli
tikai tételeket. Megint jelszót gyártunk 
komoly, nehéz kérdésekből. E frázis-gyár-

Jókai, a látnok . . .
Mióta belekerültünk a világháború for

gatagába, azóta egyikünknek másikunknak 
sokszor eszébe jutott Jókainak egyik leg
népszerűbb munkája : A jövő scá~ad regénye, < 
Jókai bámulatos divináciőval nem csak az j 
orosszal való nagy háborúnkat jósolta meg, 
hanem szinte minden eddigi mozzanatát 
előre megírja az északi harcoknak, m*g a 
háború kitörésének napja is vág: ajulius29.

A regény A: őröl: harc cimü részének ide 
vonatkozó szakaszai a következők :

. . . .  Az újkor hadjáratában főfeladat 
nagy tömegeket rövid idő alatt egy pontra 
vethetni. A hadviselés idegei a vasutak. A 
hadtudomány talált fel páncélozott vonato
kat. mik mint egy utazó bástya, vágtatnak 
egyik helyről a másikra, sérthetlen lövésze
ket tolva az ellenseg hadoszlopai elé: sőt 
alkotva vannak oly golyóokádó gözmozdo- 
nyok, mik a síneket magukkal hordják, 
maguk előtt lerakják s igy ut nélkül is 
előrerobeghatnak. az el'enséges hadtömegek 
keresztültörésére szánva.
S hogy a folyamokon az átjárás meg legyen 
nehezítve, ott leskelődnek a Rudowa tor

táinak idejekorán útjába kell illanunk.
A német vámunió gondolata is érzésből 

és nem megfontolásból fakadt. Az a lelkes 
szeretet és ragaszkodás, amely a szövetsé
geseket a háború kitörés# óta egymáshoz 
fűzi, az egységnek gazdasági téren való 
megpecsételésére is készteti a közös veszély 
és közös dicsőség idején egybeforrott lel- 
kületet. Ez lélektani magyarázata a vámegy
ség gondolatának, de egészen nyilvánvaló, 
hogy a jelen pillanatokban gazdasági meg
fontolásról szó sem lehetett. Mar csak ezért 
is tanácsos volna, hogy ezzel a nagy prob
lémával most, a háború gondjai és bajai, 
kétségei és reménységei közepette ne áll
janak elő. A vám- és kereskedelmi politika 
alapjai, gazdasági berendezkedésünk rend
szere beható gazdasági, és pénzügyi meg
fontolás, körültekintő, nehéz, de mindene
setre higgadt és nyugodt mérlegelés 
eredménye lehet csak. és aki most, a harci 
zajban akarná eldönteni az ország jövő 
gazdasági létének alapjait, az, bárrrily lel
kes hazafi legyen is, könnyelműen csele
kednék. A hadvezérek a háborút csinálják. 
Egész szeretetünk és lelkesedésünk a 
nagyszerű németek felé fordul, de ez a 
szeretet nem kívánja tőlünk, hogy a hábo
rús mámor perceiben a német vezérkarrak 
örök gazdasági hűséget esküdjünk és vele 
sírig tartó üzleti frigyre lépjünk, lemondva 
az önálló gazdasági élet jogáról.

A publicisták, politikusok, költők és 1 
esztétikusok igen könnyen végeznek a nagy 1 
kérdéssel. Nekik a szivük diktálja, hogy j 
„mindent a nagyszerű németnek", amivel j 
alaposan revideálják Mária Terézia vitéz í 
magyarjainak elvét, mely úgy szólott, hogy j 
vérünket és életünket, de a zabunkat, azt ,

koiatánál, ahol az a Visztulába ömlik, az 
úgynevezett „alligátorok". Ezek viz alatt 
járó buvárhajók, miknek feladata az ellen
ség által vert hajóhidakat szétszaggatni, 
hajóit elsülyeszteni.

. . . .  A poézis egészen eltűnt a harc
ból: Nincsenek többé nősköltemények. Nagy 
tömegeké a csata eldöntése; a személyes 
vitézség semmi többé; ki a csatában elesik, 
nem hogy hősi módon küzdött volna vele, 
s a ki győztes maradt, csak másnap tudta 
meg a napi bulletinből, hogyan jutott hoz- : 
zá? Az éposz hősei most a gépek.

Éppen a gépek tökéletesítése tartja vissza 
már évtizedek óta az európai nagyhatalma- . 
kát a háboru-indiiástól. A dicsvágy lelohadt 1 
minden nemzetnél. Hanem azt mindenki ! 
látja előre, hogy egy hatalom el vén szán- j 
va, sőt kénytelen a hadviselésre vállalkoz- j 
n i: az orosz. A foiradalmi hadsereg oda 
haza alkalmatlan savanyu kovász, annak ‘ 
tért kell adni valamely idegen földön, ahol j 
tulhabzó vitézségét kiönthesse. Az erőszak 
kormánya csak külhadjáratok diadalaival 
tarthatja fenn magát odahaza.

Hogy a kiszemelt áldozat az osztrák-ma
gyar birodalom, azt is jól tudja mindenki, i

nem / A lelkes írók áldozatkészsége nagyobb. 
Ök mindjárt felajánlják Magyarország és 
Ausztria egész közgazdaságát. A háború 
paroxizmusa azonban nem a legalkalmasabb 
kedély állapot a gazdasági megfontolásokra 
és a politikai, meg a harcostárai benső 
viszony korántsem kivánja meg tőlünk azt, 
hogy most már a monarchia egész közgaz
daságát en blokk szállítsuk be a szövetsé
gesnek, akit mi nagyon szeretünk, akiben 
megbízunk és akit ezért közgazdasági gyá- 
monkul rendelünk. Végre is, ráérünk még 
a vámegységről elmélkedni. Közben végig 
kell küzdenünk a háborút, meg Kell köt
nünk a békét, vissza kell állítanunk a nor
mális gazdasági állapotokat, el kell takarí
tani a háború romjait. Csak azután érünk 
rá majd arról gondolkozni, hogy miként 
rendezzük gazdasági viszonyunkat Német
országgal. Addig is óvakodjunk attól, 
hogy a német vámunió eszméje nálunk 
jelszó erejére emelkedjék, mert a gazdasági 
jelszavakkal nincs nagy szerencsénk.

Annak a vizsgálatiba, hogy a német 
vámunió gazdaságilag mit jelentene reánk 
nézve, most bele sem megyünk, mert a 
házunk ég és azt kell oltanunk. De annyit 
mégis meg kell mondani a rajongó publi
cisztikának, hogy itt egy kicsit az egész 
magyar és az egész osztrák iparról van 
szó, szó van továbbá nagy kínnal megala
pított exportkereskedelmünkről, hajózásunk
ról és egész nemzeti termelésünkről. A 
Szózat, Gotterhahe és Wacht am Rhein 
testvéresülése örömmel és büszkeséggel 
tölti el a honfikeblet és lelkes énekkel vo
nulunk a közös csatába. De amikor majd 
gazdasági viszonyunk rendezéséről lesz 
szó, az ének hatalmas akkordjai el fognak

A lapok egész terjedelmesen közölték Ku- 
raszin leveleit a berlini külügyminiszterhez 
herceg Nordenauhoz, melyben a Nihil állam 
kancellárja azon esetre, ha Németország 
nyugodtan nézné el az osztrák-magyar 
monarchia erőszakos szétbontását, viszont 
ráadná a helyeslését a német-osztrák tarto
mányoknak Németországba kebeleztetésé- 
liez, kivéve Csehországot, mely az orosz 
birodalom öröksége. Németország minisz
tere az ajánlatot hitározottan visszautasí
totta, kijelentve, hogy minden megtámadá
sát az osztrák-magyar birodalomnak casus 
belli gyanánt fogja tekinteni a maga részé
ről s a megtámadó ellen fordul. Németor
szág becsületesen áilt a szövetség mellett. 
S volt oka rá. Katonai hatalma legnagyobb 
volt Európában, kincstára tele, kereskedel
me, ipara, földészeie virágzó, népe nagy és 
elégült és művelt. Könnyű ilyenkor becsü
letes politikát űzni.

. . . Magyar-osztrák kormányok nem is 
ámították magukat többé a helyzet iránt, 
ki kell itt huzni a kardot előbb vagy utóbb!

A háború előkészületei meg vannak már 
téve s amennyi hadsereg kimozdítható \olt* 
az mind Galíciában lett összpontosítva
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hallgatni és megszólal majd a halk meg
fontolás és számítás.

Szerényen és csendesen megkérjük író
inkat és költőinket: hagyják békében a 
vámuniót! Ne ajándékozzák el mindenestül 
a monairhia közgazdaságát szövetségesünk
nek. Moltkéért és Steinért rajonghatunk, 
lelkesedhetünk, anélkül, hogy a szövetségi 
hűség bizonyságaképpen átutaljuk egész 
iparunkat és minden vagyonúnkat diadal
mas bajtársainknak.

mit kooetel a háború az asszBnyoktil?
Borzalmas élet-halálharc folyik Németor

szág és a monarchia létéért, amelyeket keleti 
és nyugati ellenségeink egyaránt szivesen 
gyökerében elpusztítanának. Mindenki bú
csúzott két birodalom határai között és fáj
dalommal, szomorúsággal telt meg két nagy 
ország földje,

A nők valósággal lázas álmukban gon
dolnak át minden vigasztalhatatlan ese
ményt, ami fenyegeti őket, szivük megtelik 
fájdalommal, keserűséggel, szinte n agukat 
lovalják bele a szomorúságba, mig végül 
képtelenek lesznek a napi kötelességek tel
jesítésére. Mások viszont fájdalmukat lázas 
tevékenységbe burkolják, mintha a közjó 
érdekében akarnának dolgozni, pedig csak 
saját szivük dobogását akarják csillapítani.

De ezt meg is értem. A hosszú, sok év
tizedes béke, amiben részünk volt, nem 
volt alkalmas arra. hogy különösen a nők 
szivébe hősi érzéseket plántáljon A női 
gondolkozás terjedelmét a természet és az 
évszázados szokás sokkal szükebbre szab
ta, semhogy tiszta szemmel tudna a vilá
gok haicába belenézni. A családi élet kere
tei határolják az ő tisztánlátásukat és ehhez 
fűződik minden gondolatuk.

Aránylag könnyű dolog hősapkákat kötni 
a katonák részére (és ez feltétlenül szüksé-

minlhogy a Nihil hadseregei is a Visztula 
mögött voltak összevonva. A főpivot a 
sambori erődített táborhely, ahonnan egy
felől a Dniszter-vonal megvédhető, másfe
lől a Visztula-vonal erőszakolható. Krak
kó bán volt összpontosítva kétszázezer ma
gyar honvéd és ujoncsorezred. mely intéz
kedéssel a generálisszimusz háromféle tervet 
üldözött. Az egyik cél az volt, hogy ilyen 
nagy összpontosított „magyar haderő Ma
gyarországtól jó n; ssze eltávolíttassák, 
mert a’ .;ztrAk hagyomány még mindig 
nem hisz a magyarnak ; a másik nézet sze
rint a honvédet és az újonc-katonát nem 
tartják a nyílt csatában helyt állni képes
nek, mig a sánc mögött hasznát vehelik; 
a harmadik cél pedig az volt, hogy két
százezer ember fenyegető közelléte által az 
az ellenfél is kényszerittessék saját censto- 
chowai állását ugyanannyival védelmezni, 
s azalatt, mig e két erő egymást lekötve 
tartja, a* osztrák-magyar sereg középpontja 
s jobb szárnya támadásba mehessen át.

Ez összpontosított főreregen kívül még 
Erdélyben volt hagyva egy erős figyelő se
reg és a szerb határral szomszéd véghelyek 
m* ^szállva őrcsapatokkal; mert egy Gali-

get dolog.) Vigasztaló tudat a Vörös 
Kereszt Egyletnek segítségére lenni, vagy 
az elesettek családtagjait támogatni — az 
sem a legnehezebb dolog, ha valaki mint 
ápolónő a tábori kórházba megy és ott 
minden borzalmat végignéz és szembeszáll 
a háborúkat követő ragályos betegségek 
veszélyeivel.

A szükségszerűség által követett munka 
csak ut a célhoz, de még nem maga a cél. 
És mi a célja a német és magyar asszo
nyoknak ?

Európában ma vihar van. Évszázados *ik 
nyögnek a vihar alatt, amely felkavarta az 
események lonaha folyamatát. A nagy tisz
tulás folyamata megy itt végbe, ki fogjuk 
vágni a vadhúsokat Európa testéből. A 
győzelmi himnuszok között, a veszteségek 
borzalmai közben, a sok ezer hulla mellett 
ismét és ismét érezni fogjuk, hogy a földi 
erők és ellenerők küzdelme mögött magas 
isteni akarat él. Ezt az isteni akaratot kell 
követni.

Vallási dogmákról mindig különböző vé
leménnyel lesznek az emberek. Sokan, kü
lönösen az asszonyok közül igen sok nagy 
segítséget fog találni ber.nök, mások viszont 
egyáltalában nem fognak vele törődni, Bár 
hogy is viselkedünk, ha nem helyezkedünk 
vele egyenesen szembe, akkor meg fogja 
mutatni nekünk az igazi célt. Ez a cél pe
dig az, hogy kiszabaduljunk a kényelmes 

’ életből, a nemtörődömségből. Boldogok 
; voltunk talán a fellendülés korában, a nagy 
: civilizációval, a technika diadalmas ered- 
! ményeivel? Boldogok voltak-e házasságok, 

jókedvüek, gondtalanok voltak-e a gyerme
keink? Hány asszony gondolja most bün- 

| bánóan: Miért akartam mindig én boldog 
lenni, ahelyett, hogy férjemet tettem volna 
boldoggá? Hány anya sirva gondolhatja: 
Miért nem éltem többet a gyermekemmel, 

. miért nem örvendeztem vele együtt, miért 
, kergettem folyton előre, hogy tekintély© és 
j tiszte'ete legyen az emberek előtt ? És egv 
: másik anya mondhatja : Mit ér. hogy ké- 
' nyeztettem," bálványoztam a fiamat, csak

ciában elveszett hadjárat eshetőségében 
könnyen megtörténhetik, hogy az odesszai 
orosz seregnek utat nyitnak mind a ketten 
Erdélybe és Magyarországba.

Azonkívül volt egy erős tartalék össz
pontosítva Budapesten; azután az osztrák 

| honvédség, mintegy hatvanezer ember 
Bécs v delmére hagyva ; a többi elosztva 
Komárom, Olmütz. Temesvár erőditvényei- 
ben. (F lyt. köv.)

A Simp’icissimusból. 
Trta: L'tJwi;/ Thoma.

Éljen a magyar, a hős, a bátor, —
A német eddig is dalolta,
Társak vagyunk s a régi dalnak 
Mintha most szebb, új fénye volna . . .

Ugy-e jól van így, óriások, —
Ezer vész támadt ellenünk, 

j S meghozza majd a szép jövendőt, 
Hogy mindig testvérek leszünk . . .

megnehezítettem az előtte álló feladatot, 
hogy a háború fáiadaimsit kibírja? És más 
asszonyok is bele fognak nézni a lelkűkbe 
és mugrémülten fogják azt a felfedezést 
tenni, hogy könnyebben adják oda férjü
ket, vagy fiukat, minthogy félcipőjükre fol
tot tegyenek, vagy egy tavalyi ruhát visel
jenek. Hazug próféták voltak azok, akik 
azt mondták, hogy az asszonyok a kultúra 
csúcsára értek, mert úgy tudnak öltözköd
ni, mint a francia nők, úgy sportolnak mint 
az angolok és az életet gondok nélkül tud
ják élvezni.

Ezekben az időkben és azokban a na
pokban, amelyek a háború után el fognak 
jönni, be kell bizonyitaniok a mi asszo
nyainknak, hogy a kultúrának mi köze 
sincs az elegáns ruhákhoz, az Ízléses la
káshoz, az autoturákhoz, hanem hogy az 
igazi belső kultúra képesit arra, hogy a 
csapásokat csendesen és méltóságteljesen 
elviseljük és a nélkülözéseket jókedvvel 
tűrjük.

Az asszonyoknak az lesz a feladatuk, 
hogy a népet megóvják attól, hogy eldur
vuljon, mert ez a veszély az, amely minden 
háborút követni szokott. Megkell tanulniok 
a nőknek, hogy nem elég az elhagyottakat 
jótéteményekkel «egiteni, hanem valóságos 
anyai és testvéri szeretettel kell melléjük 
állni. A nép asszonyaitól kellene tanulnunk, 
hogy hogyan kell n sors kemény csapásait 
elviselni.

Egyet be kell látni; testvéreim azt, hogy 
mig a férfiak a hazáért küzdenek, nekünk 
asszonyoknak az a kötelességünk, hogy 
megépítsük azokat az alapzatokat, amelyen 
a jövő Németország és a jövő monarchiája 
felépülhet,

Férjeink hősiesen fognak küzdeni,győzni 
és meghalni. Mi asszonyok éljünkhősiesen. 
Akkor a szövetséges nemzetek lelke a szent 
vérfürdőből megtisztulva fog feltámadni egy 
uj, ragyogó életre!

G. R.

Felhívás!
A H a d s e g é l y z ő  H i v a t a l  jelentése 

szerint harcoló katonáink számára még 
nem gyűlt össze elegendő meleg alsó 
ruha, pedig ezek a cikkek a beállott hűvös 
időre való tekintettel, nagyon szükségesek 
volnának.

Ne gondoljon tehát senki érzéketlenül 
vitéz katonáinkra, okik két nagy ellenség 
előtt állanak; a/ orosz hadsereg és a 
csontot hasogató, gyilkos orosz t e l  vesze
delme előtt. Katonáink értünk küzdenek, 
támogassuk őket harcukban ! Öltöztessük 
jó meleg ruhákba, nehogy megdermedt 
kezükből kihulljon a fegyver s az ottani 
kiimához szokott ellenség úrrá legyen rajtuk. 
Induljanak meg a szivek, nyíljanak meg az 
erszények. Mutassuk ki együttérzésünket, 
szeretetünket harcoló véreink iránt s tegyük 
lehetővé, hogy a még hiányzó meleg ruhák 
rövidesen összegyűljenek, mert azokra 
sürgős szükség van.

Á tennivalók megbeszélésére e hó 18-án, 
vasárnap délután 3 órakor a városi szék
ház kis tanácstermében értekezletet tartunk, 
melvre az érdeklődőket ezúton is meg
hívjuk.

Jöjjünk sokan és adakozzunk/
Léva, 191 J oktőbe* 14 

ürotte Vilmos, Engel József, Rappeport 
Manó, Weisz Simon, Holzmann Bódog 
Blumenthál Jónás. Polláx Emil, Schönstein 
Henrik.
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— A maramarosi harcok sebesültjei Ara- 
nyosmaroton A ináramarosi muszkaverésnél 
megsebesült harcosok közül 67-et Aranyos- 
marötra szállítottak. A sebesültek szomba
ton este 11 órakor érkeztek meg; ahány 
hintó csak van a községben, az mind kint 
volt a vasúti állomáson, hogy segítségére 
legyen a Vörös Keresztnek a st besültek 
beszállításánál. A megérkezésnél az önkén
tes polgári őrség tagj i segitkeztek a sebe
sülteknek, akiket egy kis üditö tea elfo
gyasztása után beszállítottak a kórházakba. 
Egyrésziik a gróf Migazzy-féle kastélyban, 
másrészük pedig a vármegyei kórházban 
talált helyet. Három gyanús sebesültet pe
dig a j.irványkórházban helyeztek el. Az 
úri hölgyek, mint önkéntes ápolónők, még 
az éjszaka folyamán újból átkötözték sebe
iket. A sebesültek nagyrésze román, meg 
bosnyák, de vannak köztük szép számmal 
magyarok is.

— A háború költségéi. Eggy angol folyó
irat kiszámította, hogy a háború napikölt
sége a semleges hatalmak mozgósítását is 
beleszámítva, kétszáz millió márka Ebből i 
negyvennégy millió márka esik Német
országra, negyvenkét millió Oroszországra, í 
harminckét-harminckét millió Auszria-Ma- 
gyarországra és Franciaországra.

— Gondoskodjunk tepesekröl! A Gyors
segély-Auguszta alap felhívással fordul a 
közönséghez, hogy a sebesülteknek készít
sen tépést vagy kiiidjön tép ;s céljára 
tisztán kimosott vásznat és perkait A ma
gyar anyákat, hitveseket és leányokat kéri, 
adják oda minden felesleges fehér vászon- 
és perkál-darabjukat tisztára kimosva, a 
tépéscsinálás céljaira. A tehetősebbek pedig 
ne csak a iim-lom között fekvő, már régen 
kimustrált rongyokat adják oda, hanem 
nézzék át minden fehérneműjüket és az 
egészen feleslegesen kívül tegyek le a 
Haza o tárára a nem fel'.étlenül szükséges 
fehérneműiket is.—Az egyes törvényható
ságok főispánné t, főszolgabirónéii megyei 
és járási oivosait kérik, hogy alakítsanak 
székhelyűken gyűjtési központokat, indítsák 
rneg a maguk kerületiben a legerélyesebb 
mozgalmat és szólítsák fel a környékbeli 
lakosságot, hogy a fehérneműiket tisztára 
kimosva ezekbe a központokba küldjék be,

ahonnan azután nagyobb csomagokban 
fertőtlenítés végett a Hadsegélyzö Hivatalba 
(Budapest, IV., Váci-utca 38.) továbbítják. 
—E felhívásnak bizonyára Barsmegyében 
is meg lesz a visszhangja.

— Levél a hibámból. Egy lévai fiú, 0.
T , aki mint tartalékos egészségügyi altiszt 
vesz részt a háborúban, a következő szép 
levelet irta Lévára egyik barátjának: Kedves 
Barátom! Többszöri kérésednek most ele
get teszek és levelezőlap helyett levéllel 
kereslek föl. Mindenek előtt címem vál
tozásáról értesítelek, amit levelein hátlapján 
meg fogsz találni. Kedves Barátom! Három 
heti folytonos barangolás után azon bol- 
bog helyzetben vagyok, hogy levelet irhatok 
tintával . . . .  ike óta folytonos menetelés. 
Összejártunk óriási földertiletet, mig jelen 
rendeltetési helyünkre jutottunk. Menetelé
sünk okát- módját érdekes volna leírnom, 
de a céltudatos irányítások ladi titkot ké
peznek. igy ezek közlése — jel Három heti 
utunk alatt sok szép és nevezetes várost 
összejártam. Esőben, sárban, szélben egya
ránt kitűzött célunk felé haladtunk, semmi
féle ok fű nem tartóztathatott. Most egy 
pár napos pihenőnk van, ismét össze szed
jük magunkat és az időtől és más viszon- 

| tagságoktól m<‘gkonzervált testünkké!, a jól 
| eső pihenés után ismét bátran állunk szem- 
i be egy nagyobb hadi túrával A mi had- 
| vezetőségünk páratlanul jó. Még a leg- 

jelentcktelencbbnek látszó csapatnak is meg 
| van a pontos és határozott irányítása. Sok- 
j szór csodálkozom azon, hogy annyi m’.n- 
; den'éle csoportnak óráról-órára meg van a 
; maga kijelölt teendője. A colonnok (szanitét 

kólón) minden fennakadás nélkül kijelölt 
! utakon haladnak s még a kidőlt állatoknak 
; eltakarításáról is gondoskodnak. Ez a nagy- 
| szerű együttműködés a legnagyobb „offen- 
! zivánk." Az egészségügyi csapatok, melyek- 
\ nek o’y fontos szerepük van, gyönyörűen 
| mi’ködnek. Az élelmezés és szóval min- 
j den más dolgok olyan pontosan vannak 

teljesítve, mintha csak egy óriási gép dol
gozna. A harcoló csapatokról, barátom, ír
ni nem lehet. A dicséret, amit Írnék, az 
mind gyönge volna. Hős az mind. Hogy 
in t nllanak ki azok a jó fiuk, fogalmad 
sincs róla. Ha a háború színpadáról fölhúz
hatnám a függönyt, sírnál, örülnél, belesápad
na és kipirulna az arcod. Én reméllem és 
mindnyájan reméljük, hogy a drága győze
lem a mienk lesz, akik az igazságért har

colunk. Reméljük, hogy a magyarok Istene 
meg fog minket segíteni. Az imádságtok 
legyen azoké, akik drága életüket adták 
hazánk becsületéért. Isten veled, stb. Aláí
rás.

- -  vasúti előmunkálati engedely. A keres
kedelemügyi miniszter a Lévától Bakabá
nyáig, illetve Egegig vezetendő helyiérdekű 
vasút kiépítését tervező érdekeltség által 
kiküldött végrehajtó bizottságnak a Lévától 
Bakabányaig, illetve Egegig vezetendő 
szabványos nyomtávú helyiérdekű vasútra 
kiadott előmunkálati engedély érvényét to
vábbi egy év tartamáia megújította.

— Halálozás. Vincz# Gyula, aranyosma- 
róti ügyvéd és földbirtokos, az ügyvédszö
vetségnek egyik elnöke hosszas szenvedés 
után meghalt. A megboldogult 41 évig mü- 
tködött az ügyvédi pályán s a közügyek 
terén is buzgó tevékenységet fejtett ki. 
Temetésén rendkívül nagy részvét nyilat
kozott meg. Hült tetemének besientelésén ott 
voltak a vármegye vezető férfiai. a községi 
elöljáróság és az ügyvédi kar, melynek ne
vében dr. Belicza Pál mondott búcsúztatót. A 
holttestet Kishindre szállították és a családi 
sírboltban helyezték örök pihenőre.

— Kedvezményes vasúti jegy a tisztviselők 
családjainak. A belügyminiszter értesítette 
az alispánt, hogy a jövö évtől kezdve az 
állami és közigazgatási tisztviselők család
tagjait is részesíteni fogja a féláru vasút* 
jegy kedvezményében.

— Megégett egy kislány. Alsópélen Vin- 
ezur Istvánnak négy éves kislányát egyedül 
hagyták a konyhában. A kislány a tűzhely
ből kikaparta a tüzet, miközben meggyu- 
ladt a ruhája s mire észrevették, súlyos 
égési sebeket szenvedett. Sérüléseibe 
másnap meghalt. A hatóság a szülők ellen 
gondatlanság miatt vizsgálatot indított.

I — A léva — nagysurányi vasút, melyet a 
i Hazai bank rt. finanszírozott, már forgalom- 
’ bán van. Ez a vasút, melynek kiépítését a 

kereskedelemügyi m. kir. minisztérium kívá
natéra a bank a mostoha gazdasági viszo
nyok folytán a munkanélküliek foglalkozta- 
tásáia mint szükségmunkátvégeztette, nem
csak fontos lokális közgazdasági érdekek 
kielégítését szolgálja, hanem hivatva van 
egyúttal arra. hogy lebonyolítsa a zólyomi 
és ettől északról nyugat felé irányuló for
galmat is

'Reményi Frigyes, fogmííterme 
LÉVÁN, S im or-utcza 6. sz.
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— Barsi hősök A hivatalos veszteségi 
lisitában már kezdetét vette a barsmegyei 
származásúak kimutatása. A 20. számú 
tisztában több barsi sebesült és az alábbi 
halottak vannak kimutatva: Halasi János 
Léva, 26. gyalogezredben tartalékos, Vizsin- 
kár Mihály Hull, 26. gy. e. tartalékos sza
kaszvezető, Zsemberi Péter Garamkovácsi, 
címzetes tizedes, Seutnják János Nemes- 
oroszi, 26. gy. e. Poljdk Dominik Barsfüss, 
26. gy. e. Hromatka József Felsözsadány, 
26. gy. e tartalékos, Dobis Ede Oszlány, 
26. gy. e. tartalékos szakaszvezető, Dudás 
Vincze Aha, 26 gy. e., Rosko Sándor Csif- 
fár, 26. gy. e. Áldás és örök dicsőség a 
hazáért vérüket hullajtott hősöknek, kiknek 
sirjára egy egész nemzet helyez soha el 
netn hervadó koszorút . . .

— Felhívás A beszterczebányai kereske
delmi és iparkamara az újonnan 2 hónap
ra meghosszabbított moratóriumra való te
kintettel felkéri kerületének kereskedőit és 
iparosait, de a nagyközönséget is, hogy a 
fizetési halasztás kedvezményét csak azok 
vegyék igénybe, aki1'  hadi szolgálatot telje
sítenek, vagy a be\ múltakkal azonos sors
ba jutottak, avagy háború folytán vállala
taik folytatásában akadályozva vannak, be
vételeik csökkertek va y megszűntek és 
tartozásaik fizetésére szánt jövedelmeik el
apadtak. A moratórium célja, hogy anyagi 
romlástól megóvja azokat, akik a mostani 
rendkívül viszonyok^következtében a rendes 
gazdasági tevékenységben akadályozva lóvén 
nincsenek abban a helyzetben, hogy köte
lezettségeiket te jesitsék, de helytelenül jár
nak el azok, akiknél mégvan a lehetősége 
annak, hogy kötelezettségeiket teljesíthetik, 
mert ezen indokolatlan eljárás folytán úgy 
az ipari termelés, mint a kereskedelmi for
galom válságos helyzetbe kerülhet s egyes 
ágazatokban teljesen meg is akadhat. Kü
lönös válságos helyzet fenyegeti a kereske
dőket és iparosokat, akik a termelőktől és 
gyárosoktól c»akis előzetes készpénzfizetés 
mellett kapnak árut, elhelyezett tőkéikhez a 
moratórium folytán nem nyúlhatnak, s igy 
hitelüket igénybe nem vehetvén, a közönség 
sem kívánhatja az áruk hitelezését mindad
dig, mig a háborús állapot tart, s a keres
kedő és iparos képtelen kinnlévőségeit be
hajtani. E komoly időkben mindenkinek kö
telessége minden lehető áldozatot meghoz
ni, s annál inkább elvárható azoktól akik 
megtehetik, hogy kötelességeiket tőlük tel- 
hetőleg teljesítsék, s ne éljenek vissza a 
nem fizetés kényelmes, de indokolatlan jo
gával. Akinek anyagi viszonyai tehát meg
engedik, hogy fizetési kötelezettségeinek 
eleget tehet, az fizessen önként, részletek
ben s bánni csekély Összegekben is, mert 
mindenki, aki tartozását önként teljesiti, az 
ország súlyos gazdasági helyzetén segíteni 
töreks?ik, a/, hazafias kötelességet teljesít.

— A Garumba fulladt. Szódón Pozsgal 
István 32 éves hindi (Nyitra m.) szárma
zású molnársegéd e hó 10-én a Garamba 
fulladt. A molnársegéd csolnakon kelt át a 
vizen s nem tudni miképpen, kiesett a 
csolnakbó! és a viz elsodorta.

— A gabonakészletek összeírása. Úgy
látszik, hogy a kormány most már komo
lyan hozzá látott ahhoz, hogy a magas 
gabona-árakat minden eszközzel lenyomja. 
Ugyanis a gabonavámok felfüggesztésével 
egyidejűleg a kormány elrendelte a gabona- 
és lisztkészletek összeírását. Ennek követ
keztében a m. kir. központi statisztikai 
hivatal körlevélben felhívta a gazdákat, 
gabonakereskedőket és kereskedelmi mal
mokat, hogy 1914. október 10-én meglévő 
búza-, rozs-, árpa-, zab-, tengeri-, liszt- és 
korpakészleteiket összeirják. Bejelentendő 
mind az a mennyiség, amely a nevezett 
terményekből a jelzett időpontban, akár a 
gazdaságokban, az üzleti, illetőleg raktár- 
helyiségekben, akár a vasúti és hajóállo
másokon lévő raktárakban, vagy vasúton 
és hajón készletben volt. A statisztikai 
hivatal az adatok bizalmas kezeléséért 
felelősséget vállalt.

— Üszőt és tehenet levágni nem szabad.
A kormány a hivatalos lapban rendeletet 
tett közzé, melylyel ideiglenesen és további 
intézkedésig megtiltja az üszőborjuknak, a 
háromévesnél fiatalabb üszőknek és a hasas 
teheneknek vasúton szállítását és kényszer- 
vágásoktól eltekintve, levágását. A rendelet 
október 15 én lépett élcMbe.

— A Lévai Apolló Mozgószinhiz vasárnap 
délutáni és esti előadásai alkalmával igen 
szép műsor kerül bemutatásra. Az érdeklő
dés közportjában A fehér dáma cimü 3 
felvonásos életkép lesz E szép darab ro
mantikája és poétikus befejezése kellemes 
szórakozást fog nyújtani. Nem kevésbé lesz 
érdekes és lebilincselő a műsor többi szá
ma is, a derűs, humoros felvételek, de fő
ként A hü barátunk cim alatt bemutatandó 
természetes tájkép

— Szerb foglyok Nagysalloban. Nagysal- 
lóban — amint értesülünk — mintegy 
nyolcvan fogoly komitácsi dolgozik. A vak
merő, idősebb emberek itt igen alázatosak 
és békés hajlandóságunknak bieonyultak. 
Rövid idó alatt hárman meghaltak közülök, 
kiket a katolikus pap temetett el

— Sebesültek napidija. Azok a legénységi 
állományban levŐK, akiket az egészségü
gyi intézntek magánápolásba hozzátartozó
ikhoz bocsájtották ki s akik a miniszteri 
rendelet értelmében (10 oszt 6885 1914.) 
szabadságolási igazolvánnyal látandók el, 
a szabadságolás idejére minden más dij 
helyett napi 2 korona átalányt kapnak. Ez 
az átalány szabadságolás alatt négy hétre 
jár, hosszabb időre szóló szabadságolás 
esetén a szabadságra bocsájtó egészség- 
ügyi intézetnek előre kell a négy hétre járó 
illetményt kiadnia. A további szabadság- 
időre az illetményt utólag a kiegészítő 
csapattestől kapják, amelynél a s abadság- 
idö letelte után jelentkezniük kell. A kiegé
szítő csapattestek fel vannak hatalmazva,

hogy hat hétnél tovább tartó szabadságo
lás esetén a szabadságoknak kérésére 
havonkint utólag a posta utján megküldjék. 
A postautalványokra Ausztriában ráírandó: 
„Saját kezéhez.* Magyarországon magyar 
nyelvei: „Csak a címzett saját kezéhez, 
minden helyettesítés kilátásával."

— Anyakönyvi bejtQyiések Születések: 
Zsíros Zsigmond Csepe Mária: Margit, 
Neumann Dávid Neumann Aranka: Alizt, 
Vörös Mátyás Laurlnci Mária: László. Ha
lálozás: özv. Gyuricza Istvánná Madarász 
Lídia, 80 é. gutaütés.

Bádogos üzletemet 1914. üoo. 1-től 
Xazinczg utca 1 szám alá

Klain Ödön féle házba
Polliik ni<‘g e m l  

Nzembe helyezem át.
Kipke Árpád bádogos m.
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Ajánlja dúsan felszerelt 
-  —  cipőraktárát. =====
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Hagy oálaszték’
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Legjobb minőségű
footbal-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.

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

bos vagy fdzöscipö — II K — f

c i p ő á r u h á z a

Nagysalló.
Legelegánsabb férfi amerikai 

barna bagariacípö — — 13-90 K 
Valódi angol sevró vagy box 

férficipö — — — — II— K
Fiú box fdzöscipö 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, Ecivös-u. 7. Kazinczy-u. 2. 
TELEFON 24.

vessünk mésznitrogén és kálival. 
(I terméshozamot meglepő módon 

növeli. Thomassalak, 4 0  Jp-os supe - 
fosfát, am m ón iák, koncén trá lt m ar
hatrágya valam int takam ány nemüe- 

et u. m. korpa, száraz szelet, olaj-pogácsa, s takarmánysó 
úgy vaggonárgban m in t kisebb tételekben elsőkézből leg

olcsóbban szá Ilit.
Halmos Jenő Léva, Honvéd-utca 2.

B Ú T O R O K  
K árp ito s  és d í

szítő  m unkák. T eljes lak b eren d ezések
W«»is* A n n in  Cégvezető: M ó lén  ü a th a m  
bu to rkész itőnél sze rezh e tő k  be 

Z sarnóczáu .
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Schulcz Ignácz
Pipirksreskedésc, Könyvnyomdái* «»

— — Könyvkötészete — —
L É V A .

Oslet t K a s la o iy - u lo a  2 .
Möintézet t E ö tv A s-u to a  7 .

HA ÍZLÉSES 
nyomtatványokra 

súlyt fektet, úgy 
l azt csupán nálam

rendelheti meg. jj

L e v é l p a p í r o k  
I r o d a i  s z e r e k  
I s k o l a i  c i k k e k  j

nagy választékban.

. . . . . .  . . . .  iU N G ÁR  ADOLF
(adZClák tiQ y ö lm éb C  ! i L E V A, Mártonffy-utca 4.

1 3  ‘ — Kossuth-tér közeliben. -
Mint a budapesti Műtrágya szövetke- V V 1 )  St ö l .

1 zet megbízottja, tisztelettel értesítem, hogy j '  C T  p V D ^  M V 1
i _  ,. , . ! (  T h < l C M m i í s e í s e l a d á s B ,Supcplosfát, Am oniak . in o - j . . . . . .

marniuk, ckiiinaiétroni, • Vízmentes ponyvák, lopokro-
! nálam úgy vaggonsztmra, mint kisebb COk, tÖ Ifi k éS  j'lZ d ó S áQ Í

mennyiségben ép oly árban szerezhető be, -  k ö t p  i á  P t l l r
mint a Műtrágya szövetkezetnél. I F Q B  IV U  l  C  l e l i

Fizetési feltétek* : Készpénz fizetésnél jutányos árban, nne.vban é s  kicsiny- 
3Vo pénz engedni., vagy 6 havi időre, 6 — bt;n kaphatók. —
hőnapon túl a szokásos késedelmi kamattal. Ablal{redönyölr é l  napeilenzőkre

Továbbá az összes takarmányok korpa, =  rendeléseket elfogadok.------
szárazszelet, olajpogácsa stb úgy vaggo- Napellenzök javítása
nőnként, mint kisebb mennyiségben a lég- ; _  eszfcözöltetik. —
olcsóbb árak mellett kapható. j .

Teljes tisztelettel ; Paradicsom befőzésre alkal-
VERBOVSZKY JOACHIM j ma8 gpjjg p a |a czk o k  4  f j |}é -

Léva, László-utca 8 ; % . , . , r ,
Schöller-kastéllval szemben. t PÖVöl cl Vát*08J SZc'lfiOÜ:J)3n

i k a p h a tó k .
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N em  sz e sz g y á r i, ha
n em  ev ő  k ru m p li, 
h ázh oz sz á llítv a  §  
k o r o n á é r t  m é te r je  

k a p h a tó  Neumann Adolf 
B á ti u tca  3 0 .

Kérjük olvasóinkat, akiknek elő
fizetésük lejárt vagy egyébként is 
hái. **lékban vannak, az előfizetési 
dij szives beküldésére.

| ff | szükségletét szives*

Coksz és Szalonfütőszén * » »
| I -s ő  ren dűek .

h ázhoz szá llítv a
v SPITZ ÁRMIN szállító cég Honvéd-utca 8. — Saját ház. |

Holzmann Bódog
írl- is női liuM roliizi *  

b É U A.
Tilihn szán ZS.

A legújabb ősszi divat újdonságok megérketek.

Nagy választék téli katonai felszerelésekben. |
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